
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 15 februari 2023

Betreft 
O Raadsvoorstel

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groningen (raadsvoorstel 14 december 2022)
Verordening-commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-Groningen 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Mary Jorritsma (teamleider), 050 367 6588, mary.jorritsma@groningen.nl
Marieke Eillert (bestuursadviseur weth. Van Niejenhuis), 050 367 8718, marieke.eillert@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels herzien. Daarmee wordt het wettelijk 
verplicht om een gemeentelijke adviescommissie ingesteld te hebben en leden daarvoor te 
benoemen ten aanzien van advisering aan het college over aanvragen omgevingsvergunningen voor 
rijksmonumenten. Het college wil hier niet op wachten en de adviescommissie alvast in werking 
stellen en laten adviseren. Hierdoor krijgt men de tijd om te oefenen en de werkprocessen te 
optimaliseren. De adviescommissie zal de huidige monumentencommissie vervangen en naast de 
rijksmonumenten ook in bredere zin conform de huidige mandatering van de organisatie adviseren 
over ruimtelijke kwaliteit. Voorstel is de Verordening commissie Ruimtelijke Kwaliteit Groningen vast 
te stellen.

Omdat het voorstel in de vorige cyclus (als conformstuk) te veel vragen opriep, wordt het nu alsnog 
meningsvormend geagendeerd. In de klankbordgroep Omgevingswet is het inmiddels ook aan de 
orde geweest. De presentatie die toen gegeven is, alsmede het verslag van de bespreking, zijn 
bijgevoegd. In een ambtelijk memo wordt ingegaan op de vragen die in januari tijdens de 
conformsessie zijn gesteld, alsmede op een discussiestuk van één de leden van de klankbordgroep 
Omgevingswet. 

Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit in voorkomende 
gevallen met het oog op het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de 
besluitvormende vergadering. Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke 
vragen aan elkaar of aan het college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de 
uitgezette of voorgestelde lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van 
agendering in de volgende (besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de 
bespreking voorleggen. 
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Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. De maximum spreektijd per fractie 
bedraagt maximaal 4 minuten voor raadsleden en 20 minuten voor het college, exclusief interrupties.
De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de spreektijd per fractie 
ter vergadering inkorten.

1e termijn, bedoeld voor het stellen van politieke vragen en het geven van een eerste 
mening/standpunt door de deelnemers in de sessie.
Vervolgens wordt een reactie gevraagd aan college op mogelijk vragen. Bedoeling is 
een bondige beantwoording, niet het herhalen van of uitweiden over voorstel of 
brief. 

Voorzitter brengt nu nadrukkelijk cesuur aan in opmaat naar de 2e termijn.  
Inventariseert op nog te bespreken punten met verwijzing naar de resterende 
spreektijd.

2e termijn, hier vindt debat plaats op uit de 1e termijn resterende punten.
Voorzitter vraagt het college om reactie/toezegging op evt. aangekondigde 
amendementen, moties (vreemd- in geval van een collegebrief). 

Conclusie door voorzitter ten behoeve van vervolg van de besluitvorming: door naar 
de raad en in welke categorie te agenderen. Kan dit conform of als bespreekpunt 
vanwege aangekondigde amendementen en/of moties? 

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Het voorstel is in januari jl in een conformsessie aan de orde geweest en riep toen dusdanig veel 
vragen op, dat besloten is het eerst voor te leggen aan de klankbordgroep Omgevingswet en in de 
volgende cyclus voor meningsvormende bespreking te agenderen. 

Voorgeschiedenis / dossier
Bespreking 25/1: Verordening-commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-Groningen-raadsvoorstel-14-12-22 

Dossier Omgevingswet-visie-plan 

Nadere informatie
…

https://gemeenteraad.groningen.nl/themas/01-Programma-1-Economie-en-Ruimte/deelprogramma-Wonen-incl-ruimtelijke-ordening-binnenstad-en-stationsgebied/Omgevingswet-visie-plan
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2023/25-januari/10:00/Verordening-commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-Groningen-raadsvoorstel-14-12-22
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