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  Wat treedt op 01-01-2021 in werking? 

• Omgevingswet 
 
• Invoeringswet, incl. ‘bruidsschat’ 

 
• Invoeringsbesluit- en regeling 

 
• Omgevingsregeling 

 
• 4 AMvB’s:  o.a.  Besluit Kwaliteit Leefomgeving 

 Besluit activiteiten Leefomgeving 
 

 



 1. Omgevingswet en gemeentelijke adviescommissie 

 
Artikel 16.15 (advies) 
Lid 2.  
Bij een omgevingsplan (...) kunnen bestuursorganen of andere 

instanties worden aangewezen die in de gelegenheid 
worden gesteld om aan het bevoegd gezag advies uit te 
brengen over een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een omgevingsplanactiviteit (…) 

 
 



  2. Verplichte aanwijzing adviseurs 

 
Ow Artikel 16.15a (verplichte aanwijzing adviseurs) 
Op grond van artikel 16.15, eerste lid, worden in ieder geval als 

adviseur aangewezen: (…) 
 
C: de gemeentelijke commissie, bedoeld in artikel 17.9 al het 

gaat om 
 1. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een 
monument 

 2. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 
andere activiteit, in door de gemeenteraad aangewezen 
gevallen of als het college van burgemeester en 
wethouders daartoe aanleiding ziet  

 
 



  3.   Instellen gemeentelijke adviescommissie:  
        art. 17.9 (incl. wijziging Invoeringswet) 

 
 
Lid 1  
De gemeenteraad stelt een commissie in die in ieder geval tot 
taak heeft te adviseren over de aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit, met 
betrekking tot een monument. Binnen deze commissie zijn 
enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg, 
die in ieder geval worden betrokken bij de advisering over een 
rijksmonumentenactiviteit. 
 



  4. Eisen aan adviescommissie 

Artikel 17.7 (leden adviesorgaan) 
1. De gemeenteraad stelt het aantal leden en de 

benoemingstermijn vast van een op grond van deze 
afdeling ingesteld gemeentelijk adviesorgaan. 

2. De gemeenteraad benoemt en ontslaat de leden van een 
gemeentelijk adviesorgaan. 

 
Artikel 17.8: eisen aan leden 
De leden van het gemeentebestuur zijn geen lid van een 
gemeentelijk adviesorgaan. 

 
 



  5a. Adviesbereik commissie 

Lid 2  
Naast gevallen waarin de commissie op grond van art. 16.15, 1e 
lid, als adviseur wordt aangewezen, kunnen B&W de commissie 
advies vragen over het ontwikkelen van beleid voor de kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving. 
 
Lid 3  
Advies gebaseerd op omgevingsvisie, omgevingsplan en 
beleidsregels voor uiterlijk van bouwwerken of de 
beoordelingsregels voor een rijksmonumentenactiviteit 
 
Lid 4  
De adviezen van de commissie zijn deugdelijk gemotiveerd en 
worden schriftelijk openbaar gemaakt 
 
 

 
 



  5b. Overige voorwaarden 

Lid 5  
De door de commissie gehouden vergaderingen zijn openbaar 
tenzij dat in strijd is met specifieke belangen.  
 
Lid 6 
De commissie zendt de gemeenteraad elk jaar een verslag over 
de door haar verrichte werkzaamheden.  
 



Wat verandert er wel en wat niet?  
Vergunningstelsel 

Kan blijven Verandert 
• Wordt lokaal bepaald 

(Omgevingsplan): of vergunning en 
zo ja wanneer/waar 

• Meer lokale vrijheid bij 
vergunningsvrij bouwen  

• Excessenregeling verdwijnt (blijft 
wel als voortgezette wettelijke  eis 
via overgangsrecht bestaan) 
 

Afweging: wil gemeente grip op Omgevingskwaliteit blijven uitoefenen?  



  Adviesstelsel 

Kan blijven  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huidige werkwijze kan worden 
voortgezet 
 

 
 

Verandert 
 
• Wordt lokaal ingericht 

 
• Veel lokale keuze in advisering 

 
• Monumenten- en 

welstandscommissie niet 
automatisch overgeheveld 
naar gemeentelijke 
adviescommissie  

 



  Redelijke eisen van welstand 

Kan blijven 
Verandert 
 
• Begrip vervalt > uiterlijk van 

bouwwerken 
 

• Regels voor uiterlijk van bouwwerken 
worden samengevoegd met 
bebouwingsregels (O-plan) 
 

• Meer integrale kwaliteitsbeoordeling 
mogelijk  

 



  Welstandsnota 

Kan blijven  
 
• Behoudt zijn werking 

 
• Bij inwerking treden Owet 

automatisch gekoppeld aan 
Oplan 

= bruidsschat 

Verandert 
 
• Nieuwe naam: beleidsregels voor 

het uiterlijk van bouwwerken 
 



  Hoofdstuk 9 Bouwverordening 

Kan blijven 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integrale opzet 
commissie is wenselijk 
(zie MvT OW)  
 

Verandert 
 
• Vervalt bij inwerking treden O-wet; 

inhoud naar OP 
 

• Keuze aan gemeente: nieuw 
reglement van orde op commissie of 
regels mbt gemeentelijke 
adviescommissie in omgevingsplan 

 



  Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden 

Kan blijven 
 
Bescherming gemeentelijke 
monumenten blijft 

Verandert 
 
• Erfgoedverordening en 

(aanwijzing) gemeentelijke 
monumenten opgenomen in OP 
 

• Opstellen beoordelingsregels 
voor gemeentelijke 
monumenten (zie Rijksinitiatief) 

 



  Wat staat er in de Bruidsschat? 

1. Commissies 

Monumentencommissie en 
welstandscommissie worden niet 
automatisch overgeheveld naar 
gemeentelijke adviescommissie   

Per 1-1-2021 moet gemeenteraad een 
commissie benoemd hebben met 
minimaal  
(rijksmonumentendeskundigheid) 
 
Adviestaken bestaande gem. mon.cie. 
opnieuw vastleggen  



  2. Bruidsschat: Beleid 

 
• Welstandsbeleid en erfgoedverordening zitten wél in de 

bruidsschat 
 
• Per 1-1-2021 is de welstandsnota automitisch onderdeel van 

het omgevingsplan;  
 
• Namelijk als ‘beleidsregels voor het uiterlijk van bouwwerken 

 
 
 
 

 
 



  3. Bruidsschat: minimaal / wenselijk 

• Minimaal: benoemen commissie 
 

• Wenselijk: beleid actualiseren (terminologie, proces, 
integratie, gebiedsbeleid) 
 

• Voor gemeentelijke monumenten beoordelingsregels 
opstellen in OP 

 
 



  Keuzen sturingsmodel Gemeentelijke adviescommissie 

Type 
 
Onafhankelijkheid 
 
Samenstelling (focus) 
 
Participatie 
 
Attitude 
 
Adviesruimte 



  Menukaart sturingsmodellen  
  Gemeentelijke adviescommissies 

1. Smalle gemeentelijke adviescommissie; 
 

2. Integrale gemeentelijke adviescommissie; 
 

3. Integrale gemeentelijke adviescommissie & projectgerichte 
kwaliteitsteams; 
 

4. Meerwaardecommissie; 
 

5. ‘Andere Commissie’. 
 
 

NB  In februari/maart 2020 verschijnt er een Handreiking 
Gemeentelijke Adviescommissie van de hand van de Federatie 
Ruimtelijke Kwaliteit in opdracht van de VNG en de RCE 




