
Klankbordgroep Omgevingswet 1 februari 2023
Uittreksel verslag, onderdeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

a. Het raadsvoorstel Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit leidde in de raadssessie over 
de conformstukken tot zoveel vragen, dat besloten werd dit stuk nog niet door te geleiden naar de 
raadsvergadering, maar in de volgende cyclus eerst goed te bespreken. 

b. Bespreking in de klankbordgroep kan politieke bespreking in de raad niet vervangen, hooguit 
(technisch) voorbereiden. Besloten wordt de agendacommissie voor te stellen een 
meningsvormende sessie te beleggen, waar de presentatie van Mary als onderlegger kan dienen. 
Ambtelijk zal tevens een memo worden voorbereid waarin de vragen die tijdens de conformsessie 
zijn gesteld worden beantwoord, en waarin tevens wordt ingegaan op het discussiestuk dat Hans 
Sietsma voor de klankbordgroep heeft voorbereid. 

c. Uit de presentatie wordt duidelijk hoe krap de periode is voor het behandelen van een 
aanvraag omgevingsvergunning (8 weken ipv de huidige 26 weken). Als de raad in die periode ook 
nog betrokken wil zijn, vraagt dat veel (agenda-technisch en organisatorisch) kunst- en vliegwerk. De 
raad zal vooral zijn werk moeten doen in het voorproces, rond de participatie. 

d. Gevraagd wordt wie uiteindelijk het besluit neemt. Antwoord: de Omgevingstafel, waar alle 
adviezen bij elkaar komen. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit komt weliswaar daarna, maar alleen 
om het genomen besluit te toetsen. Spannend wordt het als de commissie zware kritiek heeft (qua 
tijd: er is dan nog maar één week over). Dan moet er teruggevallen worden op mandaten. 

e. Voor deze en andere situaties is het belangrijk om nu alvast te gaan oefenen. De bedoeling is 
om maandelijks de werkwijze te toetsen. Definitief besluit over de commissie moet genomen worden
voordat de Omgevingswet definitief wordt ingevoerd, dus met de nu geplande invoeringsdatum 
(1/1/24) uiterlijk december a.s.

f. Gevraagd wordt wat er gebeurt als de 8 weken termijn niet gehaald wordt. In dat geval kan 
de gemeente in gebreke gesteld worden, wat tot extra kosten zal leiden. Daarom is het IVO (integraal
vooroverleg) ook zo belangrijk. Ook daarin is al een rol weggelegd voor de Commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit.

g. Wat betreft de samenstelling van de commissie: om te voorkomen dat in één keer alle 
huidige leden vertrekken (en daarmee alle know how), is gekozen voor een gefaseerde vervanging. 
Mede daarom is voorgesteld om de samenstelling van de commissie te delegeren aan het college, 
anders moet de raad de komende tijd hier diverse keren een besluit over nemen.
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