Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn van de huidige voorzitter zoekt het college van
burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam per 1 januari 2023 een

Voorzitter Commissie Omgevingskwaliteit
Amsterdam wil doorgroeien als duurzame en economisch robuuste stad met ruimte en kansen voor
iedereen. Grote opgaven daarbij zijn het op een verantwoorde manier bouwen van veel nieuwe
woningen en het verbeteren en verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Binnen de
bouwactiviteit die daaruit voortvloeit, neemt ook de transformatie, renovatie en restauratie van
erfgoed een belangrijke plaats in.
Amsterdam heeft een eeuwenlange traditie op het gebied van stedenbouw, inrichting van de
openbare ruimte en architectuur. Zij zet daarom actief in op het in stand houden, versterken en
toevoegen van kwaliteit en het zorgvuldig beheer van het culturele erfgoed. De focus verschuift
daarbij van ‘mooie stad’ naar ‘goede stad’. Hoe maken we een leefomgeving die veilig en gezond is
en waarin iedereen zich thuis voelt?
Bij alle bouwactiviteiten wordt het bestuur geadviseerd door de Commissie Omgevingskwaliteit die
(onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad) per 1 januari 2023 de huidige Commissie
Ruimtelijke Kwaliteit vervangt. De voorzitter is door zijn/haar positie als adviseur van het
gemeentebestuur een belangrijke factor in het maatschappelijke debat over de ontwikkeling van de
stad.
Het werkterrein
De nieuwe Commissie Omgevingskwaliteit is een onafhankelijke commissie die bestaat uit
deskundigen op het gebied van architectuur, stedenbouw, duurzaamheid, erfgoed, landschap en
openbare ruimte. Haar taak is de advisering over de kwaliteit van ruimtelijke ontwikkeling van de
stad. Zij adviseert aan het Amsterdamse gemeentebestuur (stadsdelen en centrale stad) over
nieuwbouw, transformaties van bestaande bebouwing, waaronder veel monumenten en gebouwen
met cultuurhistorische waarde, en nieuwe stedenbouwkundige ontwikkelingen in de stad, inclusief
plannen voor de openbare ruimte. Ook het adviseren over reclame, kunst in de openbare ruimte,
woonboten en historische schepen hoort tot de taken van de commissie, evenals advies over de
plaatsing van panden en objecten op de rijks- of gemeentelijke monumentenlijst.
De Commissie Omgevingskwaliteit bestaat uit vijf subcommissies: drie gebiedsgerichte
subcommissies die adviseren over aanvragen omgevingsvergunning, de subcommissie Aanwijzing
Monumenten en de subcommissie Integrale Omgevingskwaliteit waarbij het accent ligt op een
integrale advisering over alle ruimtelijke aspecten in een vroeg stadium van planvorming. De
commissie wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat dat als stafteam is ondergebracht bij
de directie Ruimte en Duurzaamheid.
De functie
De voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit (COK)
 is het gezicht van de nieuwe COK en is in staat de positie en invulling van de integrale
advisering binnen Amsterdam verder vorm te geven;
 is inhoudelijk verantwoordelijk voor het functioneren van de COK als geheel;
 bewaakt in brede zin de consistentie van advisering en de werkwijze van de subcommissies;
 is naast voorzitter van de gehele COK ook acterend voorzitter van de subcommissie
Integrale Omgevingskwaliteit;
 vertegenwoordigt de commissie bij het bestuur, gemeentelijke diensten en in het stedelijke
debat;





vervult een verbindende rol om de samenhang tussen de verschillende werkgebieden met
betrekking tot omgevingskwaliteit in Amsterdam te versterken;
is in staat de professionele discussie binnen de commissie te leiden;
agendeert de betekenis van architectuur, monumenten, stedenbouw en openbare ruimte in
de context van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Het profiel
De voorzitter van de Commissie Omgevingskwaliteit
 is een vakinhoudelijk expert, bij voorkeur afkomstig uit de disciplines architectuur,
stedenbouw, landschapsarchitectuur of architectuurgeschiedenis;
 is interdisciplinair in denken en doen en heeft gezag in de vakgemeenschap;
 is in staat de nieuwe COK inhoudelijk gewicht te geven en de andere voorzitters en
individuele leden inhoudelijk te inspireren;
 is oplossingsgericht en heeft een goed ontwikkeld gevoel voor proportionaliteit met
betrekking tot gewicht en impact van een ruimtelijke opgave;
 heeft bij voorkeur ervaring met het voorzitterschap van een ruimtelijke adviescommissie;
 heeft overtuigingskracht en uitstekende communicatieve vaardigheden;
 heeft kennis van de stedenbouwkundige, architectonische en cultuurhistorische opbouw
van Amsterdam, van de stedelijke dynamiek en van actuele ontwikkelingen;
 heeft bestuurlijke sensitiviteit en gevoel voor belangenafwegingen in een complex en
dynamisch politiek-bestuurlijk krachtenveld en kan daarin strategisch opereren;
 maakt geen deel uit van of verricht geen werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van
het Amsterdamse gemeentebestuur;
 moet daarnaast bereid zijn zich in Amsterdam voor de duur van de benoeming
terughoudend op te stellen met betrekking tot het in opdracht uitvoeren van
werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente Amsterdam.
De gemeente Amsterdam wil een diverse en inclusieve organisatie zijn, die ruimte biedt aan
iedereen. Diversiteit is een kracht die we gebruiken om betere resultaten te halen voor de stad. In
lijn daarmee streeft de COK naar een samenstelling die een afspiegeling vormt van de bevolking
van Amsterdam.

Tijdsbesteding en vergoeding
De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een herbenoeming voor
nog eens vier jaar. De gemiddelde tijdsbesteding is maximaal 8 uur per week. De werkzaamheden
worden op een bij de functie passende wijze vergoed.
Informatie
Meer informatie over de commissie is te vinden op www.crk.amsterdam.nl. Op deze website vindt u
ook informatie over de welstandsnota. Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met Paul
Rosenberg, p.rosenberg@amsterdam.nl, (06 1246 2541)
Reageren?
Uw schriftelijke reactie met CV kunt u vóór 1 september 2022 sturen aan
p.rosenberg@amsterdam.nl. Selectiegesprekken zullen plaatsvinden in september waarna de
kandidaat op voordracht van het college van burgemeester en wethouders zal worden benoemd
door de gemeenteraad.
Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

