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De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel 1.1, onderdeel FB, komt het voorgestelde artikel 16.15a, 
onderdeel c, te luiden:

c. de gemeentelijke commissie, bedoeld in artikel 17.9, als het gaat om 
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit waarvoor 
het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag is of is 
aangewezen als adviseur,. 

Toelichting  

De in 2016 aangenomen Omgevingswet verplicht iedere gemeente een 
gemeentelijke adviescommissie in te stellen om te adviseren in bepaalde 
gevallen. In het voorgestelde artikel 16.15a, onder c, onderdelen 1° en 2°, 
van de Invoeringswet Omgevingswet, wordt bepaald dat het adviesrecht 
zich in ieder geval uitstrekt tot een aanvraag om een omgevingsver-
gunning voor een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot 
monumenten respectievelijk een aanvraag voor een omgevingsver-
gunning voor een andere activiteit, in door de gemeenteraad aangewezen 
gevallen of als colleges van burgemeester en wethouders hiertoe 
aanleiding zien. Via het amendement wordt artikel 16.15a, onder c, 
aangepast en wordt geregeld dat de gemeentelijke commissie als 
adviseur wordt aangewezen voor een aanvraag om een omgevingsver-
gunning voor alle activiteiten waarvoor het college van burgemeester en 
wethouders bevoegd gezag of adviseur is. Hier vallen ook aanvragen voor 
een omgevingsvergunning voor rijksmonumentenactiviteiten met 
betrekking tot een monument onder. Met dit amendement beoogt de 
indiener het adviesrecht van de gemeentelijke commissie verplicht te 
stellen bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor alle activiteiten 
waarvoor het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag of 
adviseur is. 

Van Gerven
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