
 

 

 

 

Amendement 
 

Onderwerp: RV Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 2022 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 13 december 2021,  

 

Besluit:  

Aan het beslispunt toe te voegen:  

met dien verstande dat de verordening gewijzigd wordt vastgesteld aangaande de volgende artikelen, resulterend in: 

 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening wordt verstaan onder: 

- commissie: gemeentelijke adviescommissie als bedoeld in artikel 17.9 van de wet, genaamd 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit Koggenland 2022; 

- wet: de Omgevingswet. 

 

Artikel 2. Taak en werkzaamheden 

1. De commissie heeft als taak de raad en burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun 

taken en bevoegdheden op grond van de wet ten aanzien van haar taken ten aanzien gemeentelijke 

monumenten en rijksmonumenten. 

2. Ter uitvoering van haar taak: 

a. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over een aanvraag 

om of een ontwerpbesluit voor een omgevingsvergunning voor: 

1e. een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een monument; 

2e. een omgevingsplanactiviteit die betrekking heeft op een voorbeschermd 

gemeentelijk monument of een gemeentelijk monument; 

3e. een omgevingsplanactiviteit in geval de commissie in het omgevingsplan als 

adviseur is aangewezen; 

b. adviseert de commissie op verzoek van burgemeester en wethouders over het door de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aanwijzen van een onroerende zaak als 

rijksmonument ingevolge artikel 3.1, eerste lid, van de Erfgoedwet of over het aan een 

locatie geven van de functie-aanduiding gemeentelijk monument op grond van artikel 4.2, eerste lid, van de 

wet; 

 

Artikel 3. Verplichte advisering 

Burgemeester en wethouders winnen advies van de commissie in omtrent een te nemen beslissing 

als bedoeld in artikel 2. 

 

Artikel 12. Reglement van orde 

1. De commissie stelt haar werkwijze binnen de kaders van deze verordening nader vast in een 

reglement van orde. 

2. In het reglement van orde komt ten minste aan de orde: 

a. de werkwijze bij de advisering zoals genoemd in artikel 2, tweede lid, onder b; 

b. de wijze waarop de agenda openbaar wordt gemaakt en belanghebbenden worden 

uitgenodigd; 

c. het vereiste quorum voor een besluitvormende vergadering, de vergaderorde en orde van de 

beraadslaging, waarbij er een onderscheid wordt aangebracht tussen de toelichtende fase waarin het 

spreekrecht wordt uitgeoefend en de beraadslagingen; 

d. de notulering en dossiervorming; 

e. de wijze waarop de adviezen openbaar worden gemaakt; 



 

 

f. de instelling van subcommissies; 

g. de werkwijze bij afdoening onder verantwoordelijkheid van de commissie als bedoeld in artikel 9; 

h. de selectie en voordracht van kandidaat-leden. 

3. Burgemeester en wethouders dragen zorg voor bekendmaking van het door de commissie vastgestelde 

reglement van orde in het gemeenteblad. 

 

 

Toelichting  

Nu de Omgevingswet per 1 juli 2022 in werking treedt, moet de gemeente Koggenland beschikken over een 

adviescommissie, dit is wettelijk verplicht. Echter, de raad van de gemeente Koggenland wil deze verplichte 

adviescommissie alleen laten adviseren voor de wettelijke taken m.b.t. rijks- en gemeentelijke monumenten. 

Ondertekend door:  

 

Jeroen Schilder (VVD) 

 

 

Rianka te Winkel-Pancras (Welzijn Koggenland) 


