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Den Haag, 12 oktober 2022 
 
Betreft: Vaststellen Verordening Adviescommissie Omgevingskwaliteit en benoeming leden 
 
Geachte leden van de commissie Ruimte, 
 
In de nieuwe omgevingswet gaat het om de fysieke leefomgeving: regels voor ruimte, wonen, 
infrastructuur, milieu, natuur en water. En dat alles moet volgens de nieuwe Omgevingswet integraal 
worden gewogen. Om dat goed te kunnen doen zijn scherp geformuleerde regels nodig.  
 
In dit licht bezien bevreemdt het voorstel van het college ons voor een Verordening Adviescommissie 
Omgevingskwaliteit. Want op grond van artikel 1:3 is het doel van de Verordening: een onafhankelijke 
advisering om de kwaliteit van het uiterlijk van bouwwerken en de bescherming van cultuurhistorie te 
bewaken en te bevorderen. De advisering gaat dus maar om een klein deel van de fysieke leefomgeving. 
Het college wil dus een sectorale en niet een integrale advisering. Het college frustreert hiermee de 
bedoelingen van de Omgevingswet.  
 
Daarbovenop ontbreekt het beleid om het groen dat deel uitmaakt van een beschermd stadsgezicht, ook 
bescherming te geven. Terwijl dit beleid al door u is vastgesteld in het Groenbeleidsplan – Groen kleurt de 
stad, 2005. Iets dergelijks speelt ook bij de Stedelijke Groen Hoofdstructuur. En ook bij de Bosjes van Poot 
en het Uilenbos, die door de Rijksdienst van het Culturele Erfgoed zijn gekwalificeerd als Oude Boskernen.  
Hoe is het mogelijk dat de regelgeving om dit beleid te realiseren zo faalt? 
 
Met het voorstel van het college voor de samenstelling van een Adviescommissie missen we de kennis over 
de biologische, natuur- en cultuurhistorische kwaliteit. Deze kennis missen we al jaren, bij de 
Welstandscommissie en ook bij de ACOR. Zonder deskundige in de Adviescommissie worden deze waarden 
niet geborgd. Heldere criteria bij de beoordeling zijn noodzakelijk. 
 
De Bomenstichting DH zou u daarom willen vragen om deze waarden op te nemen in de Verordening 
Omgevingskwaliteit opdat de Adviescommissie daarover kan adviseren.  
Om deze waarden te borgen zouden we u ook willen vragen een bioloog op te nemen in de 
Adviescommissie die kennis heeft van de biologische, natuur- en cultuurhistorische waarden.  
Tot slot vragen we u de onafhankelijkheid van de Adviescommissie te borgen. Dat lukt wanneer de 
Adviescommissie ook aan u – gevraagd en ongevraagd – advies geeft over alle aspecten van de fysieke 
leefomgeving. En omgekeerd wanneer u de commissie om advies vraagt. 
 
Dank u wel voor uw aandacht 
Clara Visser – voorzitter Bomenstichting DH 
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