
BENOEMINGSBESLUIT
Gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit 
Sliedrecht

Besluit van de raad van de gemeente Sliedrecht tot benoeming van de 
leden conform de verordening op de Gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit Sliedrecht

De raad van de gemeente Sliedrecht;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 
oktober 2022;
gelet op de artikelen 108 en 149 van de Gemeentewet en afdeling 17.2 van de 
Omgevingswet;
besluit:
 
1. De uitvoering van taken en bevoegdheden van de gemeentelijke 

adviescommissie omgevingskwaliteit Sliedrecht over te dragen aan  Dorp, Stad 
en Land, na vaststelling en in overeenstemming met Verordening op de 
gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit Sliedrecht.

2. De huidige leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit en de 
erfgoedcommissie te benoemen als leden van de gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit zodat zij hun werkzaamheden 
vooruitlopend op inwerkingtreding van de wet kunnen uitvoeren en zo een 
soepele overgang en continuïteit in de advisering en werkwijze te garanderen. 

3. Per inwerkingtreding van de Omgevingswet in te stemmen met de benoeming 
voor een termijn van vier jaar van de volgende leden voor de gemeentelijke 
adviescommissie van de gemeente Sliedrecht:
- Dhr. ir René Heijne als deskundige op het gebied van omgevingskwaliteit, 

monumentenzorg en stedenbouw (gemandateerde);
- Mevr. ir Aimée de Back als deskundige op het gebied van monumentenzorg 

en omgevingskwaliteit;
- Mevr. ir Joke van Egmond als deskundige op het gebied van 

omgevingskwaliteit en monumentenzorg.
- Dhr. Robert den Hartog de Wilde MA als deskundige op het gebied van 

monumentenzorg, omgevingskwaliteit en landschap;

4. Indien nodig kunnen de leden zich bij afwezigheid laten vervangen door een 
plaatsvervanger. De leden en hun plaatsvervangers zijn personen uit het 
Register van Adviseurs Omgevingskwaliteit Dorp, Stad en Land die onafhankelijk
zijn van de gemeente Sliedrecht.

5. De benoeming van de leden na vaststelling van de verordening te delegeren 
aan het college van burgemeester en wethouders. De leden van de commissie 
worden door het college benoemd op grond van artikel 156, eerste lid van de 
gemeentewet en nadat Dorp, Stad en Land gevraagd is om een selectie en 
voordracht van kandidaat-leden. Het college informeert de raad over deze 
benoeming.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum vaststelling],
 
De voorzitter,

1



De griffier,
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