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Gevraagd besluit
1. De Commissie ruimtelijke kwaliteit te benoemen bestaande uit dezelfde leden als de 
Welstandscommissie, bestaande uit de volgende leden:

- Mw. ir. I. (Ingrid) Douwes (gemandateerde)

- Mw. ir. E.A.J. (Ilse) Boost

- Dhr. ir. J.H.A.J. (Jan Hein) Janssens

- Dhr. ir. A.J.B.F. (Ton) Jansen

- Mw. A.M. (Lisanne) van den Bulk MA (erfgoed)

Inhoud
Inleiding
Een van de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet is dat er een besluit genomen moet 
worden over het instellen van een commissie Ruimtelijke Kwaliteit. In de huidige situatie kennen we in 
Papendrecht een Welstandscommissie. Zonder een expliciet besluit komt deze adviescommissie te 
vervallen.

Wat gaat er veranderen?

Met het benoemen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt voldaan aan de verplichting vanuit de 
Omgevingswet om de Welstandscommissie te vervangen voor deze nieuw commissie. 

In de huidige situatie adviseert de Welstandscommissie over bouwplannen aan de hand van het 
geldende welstandsbeleid. Het welstandsbeleid maakt straks deel uit van het nieuwe omgevingsplan. 
Het welstandsbeleid blijft vooralsnog hetzelfde. In zoverre zal de taak van de nieuwe Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit in eerste instantie niet wijzigen ten opzichte van het huidige welstandsbeleid en 
de huidige Welstandscommissie.

Beoogd effect
Met het benoemen van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt voldaan aan de verplichting volgens 
de Omgevingswet om hier expliciet een besluit over te nemen en in deze de Welstandscommissie te 
vervangen voor deze nieuw commissie.
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Argumenten
Het betreft op dit moment alleen een wetstechnische aanpassing van de bestaande 
Welstandcommissie. Inhoudelijk verandert er thans niets. In een later stadium zouden de taken van de 
commissie kunnen wijzigen, maar dat hoeft nog niet gelijk bij de inwerkingtreding van de 
omgevingswet.

Voor de formalisering van de invulling van de nieuwe commissie Ruimtelijke Kwaliteit komen we bij u 
terug voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

De benoeming van de commissieleden is een bevoegdheid van de raad. 

Kanttekeningen
Het voorstel is om inhoudelijk nog niets te wijzigen aan de rol van de nieuwe commissie ten opzichte 
van de huidige Welstandscommissie.

Financiën
nvt

Uitvoering
De instelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit treedt in werking bij de invoering van de 
Omgevingswet.

Communicatie & participatie
Op de gemeentelijke website is een plek ingericht waar informatie over de omgevingswet/ 
omgevingsvisie te vinden is. Daar wordt ook de benoeming va n de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
opgenomen. 

Duurzaamheid & ecologie
nvt

ICT
nvt

Alle relevante stukken zijn voor u ter inzage gelegd.

secretaris   burgemeester
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Datum: donderdag 2 december 2021

De raad van de gemeente Papendrecht,

gelezen het voorstel van het college van 5 oktober 2021,

besluit:

1. De Commissie ruimtelijke kwaliteit te benoemen bestaande uit dezelfde leden als de 
Welstandscommissie, bestaande uit de volgende leden:

- Mw. ir. I. (Ingrid) Douwes (gemandateerde)

- Mw. ir. E.A.J. (Ilse) Boost

- Dhr. ir. J.H.A.J. (Jan Hein) Janssens

- Dhr. ir. A.J.B.F. (Ton) Jansen

- Mw. A.M. (Lisanne) van den Bulk MA (erfgoed)

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van donderdag 2 december 2021,


