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Veranker de Dordtse binding in de verordening commissie ruimtelijke kwaliteit

De gemeenteraad van Dordrecht, in vergadering bijeen op 29 november 2022,
behandelend het agendapunt 'Vaststellen Verordening op de gemeentelijke adviescommissie ruimtelijke
kwaliteit Dordrecht.'

Besluit het volgende te wijzigen:

De voorgestelde verordening te wijzigen op het volgende punt

1. Paragraaf 4. Samenstelling en inrichting
Artikel 4. Samenstelling
Lid 3: " In afwijking van het tweede lid kan maximaal 1 burgerlid en een plaatsvervanger worden benoemd.
Burgerleden worden benoemd op persoonlijke titel op grond van lokale maatschappelijke kennis en ervaring"

Te vervangen door:

"In afwijking van het tweede lid worden er 1 burgerlid en 1 plaatsvervanger benoemd. Burgerleden worden
benoemd op persoonlijke titel op grand van lokale maatschappelijke kennis en ervaring"

Toelichting:
De adviescommissie ruimtelijke kwaliteit heeft als doel het bereiken van een goede omgevingskwaliteit. Daarbij
gaat het om het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken,
stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap. Als gemeenteraad hebben we grote vrijheid
in de wijze waarop wij omgevingskwaliteit die willen bereiken. Dat geldt ook voor de rot van de gemeentelijke
adviescommissie. Een adequate invulling van deze commissie draagt bij aan het doel een goede
omgevingskwaliteit en een goede kwaliteitsadvisering of de fysieke leefomgeving.

Voor het bereiken van goede kwaliteitsadvisering is het hebben van voldoende aanwezigheid van sociale of
economische binding van belang. Kennis van de Dordtse samenleving, gevoeligheden, sociale en economische
situatie en onze rijke historie is cruciaal voor het maken van goede adviezen. Bovenstaande is de afgelopen
periode ook zichtbaar geworden bij bijvoorbeeld de besluitvorming rondom de muur van het Dordts Museum.

Het amendement beoogt de barging van het toevoegen van een burgerlid en plaatsvervanger aan de
adviescommissie.
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