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Er zijn in de oordeelvormende vergadering van 6 oktober jl. door wethouder Knop twee toezeggingen 

gedaan over de verordening adviescommissie omgevingskwaliteit gemeente Steenbergen.  
 

1. Naar aanleiding van raadslid Theuns: de wethouder zegt toe een schriftelijke toelichting te geven 

op de samenstelling van de commissie (burgerleden/deskundigen) en met de commissie in gesprek te 
gaan over de mogelijkheid van een minimum aantal burgerleden. 

 
2. Naar aanleiding van burgerlid Stoeldraijer: de wethouder zegt toe nader uit te zoeken of participatie 

kan worden opgenomen in deze verordening. 

 
Ad 1. 

Het is niet wenselijk om een minimum aantal van twee burgerleden verplicht te stellen in de 
adviescommissie. Dat zou betekenen dat je verplicht bent om twee deskundige burgerleden te 

benoemen, ook als deze leden niet voorhanden zijn. We hebben nu ook al jaren maar één burgerlid 
en deze kan niet herbenoemd worden omdat zijn benoemingstermijn erop zit. Uiteraard is het 

benoemen van burgerleden uit de gemeente Steenbergen wenselijk en we zijn dan ook op zoek naar 

geschikte kandidaten, maar het gaat te ver om dit verplicht te stellen. In de huidige verordening is dit 
overigens ook niet verplicht gesteld. We hebben een overeenkomst gesloten met het bedrijf 

Omgevingsadvies BV voor het leveren van geschikte, professionele leden voor de adviescommissie en 
tevens biedt de verordening de mogelijkheid om nog twee burgerleden te benoemen. Dit blijkt in de 

praktijk voldoende te zijn.    

 
Ad 2. 

In deze verordening kan geen participatie worden opgenomen, want deze verordening gaat alleen 
over de werkwijze, samenstelling en taakomschrijving van de adviescommissie omgevingskwaliteit. 

Deze adviescommissie adviseert de raad en het college onder andere of bouw- en 

monumentenaanvragen voldoen aan redelijke eisen van welstand, waarbij de instandhouding van een 
goede omgevingskwaliteit het uitgangspunt vormt. Deze adviezen komen niet via participatie tot 

stand. Het is een advies van een commissie die bestaat uit deskundigen op het gebied van 
architectuur, stedenbouw, monumenten, landschap, historische geografie en bouwkundige 

restauratie.  
 

Participatie wordt onder de Omgevingswet wel steeds belangrijker, waardoor initiatiefnemers in een 

aantal gevallen omwonenden dienen te betrekken bij hun bouwplannen. In welke gevallen dit nodig 
is, wordt zowel door de wet bepaald als door de participatieverordening, maar niet door de 

verordening op de gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Steenbergen. 
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