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Wettelijk kader

• Met de komst van de Omgevingswet krijgt de 

gemeente Ridderkerk ook een zorgplicht voor een 

goede omgevingskwaliteit (art. 1.3 en 1.6 Ow)

• Deze zorgplicht kan ingevuld worden door de 

commissie ruimtelijke kwaliteit (art. 16.15a en 17.9 Ow)



Huidige kwaliteitstoets

Welstandscommissie
(DSL)

monumenten-
commissie (DSL)

bouwplan
bouwplan voor een 

monument

Welstandsnota en
Beeldkwaliteits-

plannen

Monumenten-
verordening en 
erfgoedbeleid

(niet bindend) 
advies aan B&W

(niet bindend)
advies aan B&W

(al dan niet)
vergunning

(al dan niet)
vergunning



Kwaliteitstoets onder de 

omgevingswet

commissie ruimtelijke 
kwaliteit

bouwplan voor een 
Rijksmonument

(niet bindend)
advies aan B&W

(al dan niet) vergunning

wettelijk verplicht wettelijk mogelijk (geel: nu al toegepast / blauw: nog niet toegepast

Ontwerpgerichte

advisering

Afdoening onder

Verantwoordelijk-

heid

Reguliere

bouwaanvraag

Stad- of dorps-

bouwmeester

Kwaliteitsaspecten

APV

Burger-

lidmaatschap

Vooroverleg bij
vergunningaanvraag

Opgavegerichte

advisering

Reclame in

Openbare ruimte

Advisering t.a.v.

Maatwerk-

voorschiften

Beleidsadvisering

(on)gevraagd?

Standplaats-

vergunning

Exploitatie-

vergunning

horecabedrijven



Twee basisvragen voor vanavond

1. WIE heeft er zitting in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit?

2. WAAR gaat deze commissie over? En waarover niet?



Wat doen we vanavond niet?

• De INHOUD van het beleid bespreken of evalueren. 

• Vanavond gaat het over het INSTRUMENTARIUM. De 

inhoud volgt als gevolg van de herziening van 

welstandsnota’s en beeldkwaliteitsplannen ná 1-1-2022



Stellingen

Ga naar de website http://www.menti.com



Via Mentimeter

• Momenteel wordt de ruimtelijke kwaliteit afdoende 

getoetst in Ridderkerk

• Het is belangrijk om inwoners op te nemen in de 

commissie ruimtelijke kwaliteit

• De commissie ruimtelijke kwaliteit dient ook te 

adviseren op gemeentelijk (ruimtelijk) beleid

• De commissie ruimtelijke kwaliteit dient het college ook 

ongevraagd te adviseren t.a.v. ruimtelijke dossiers of 

beleid

• Toetsing op ruimtelijke kwaliteit gebeurt lokaal



Via Mentimeter

• De gemeente Ridderkerk heeft een dorpsbouwmeester nodig

• Ambtenaren maken deel uit van de commissie ruimtelijke 

kwaliteit

• Het startpunt voor de commissie ruimtelijke kwaliteit is de 

herbenoeming van de bestaande leden van welstands- en 

erfgoedcommissie



Via Mentimeter

Ter afsluiting

1. Wat wilt u nog meegeven ten aanzien van de 

werkzaamheden van de commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit?

2. Wat wilt u nog meegeven ten aanzien van de 

samenstelling van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit?


