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Gemeente Schagen 
T.a.v. de Gemeenteraad  
Laan 19 
1741EA Schagen 
 
 
Geachte leden van de gemeenteraad van Schagen 
 
Wanneer is iets bijzonder en kunnen initiatiefnemers en buren profiteren van een constructief én 
onafhankelijk advies? 
 
Dit zijn de vragen die bepalend zijn voor de werking van de Reisgids en de inzet van de Commissie 
Ruimtelijke Kwaliteit Schagen. Pas als er iets bijzonders speelt en de afweging daardoor complex is, 
dan zou een vraag bij de commissie moeten komen, die daar vervolgens constructief mee omgaat. 
In de andere gevallen moet er ambtelijk snel kunnen worden meegewerkt. (of bij uitzondering nee 
worden gezegd). Dit is een uitstekende gedachte. Maar is dat wel wat met de voorgestelde 
versoepeling van het welstandsbeleid wordt bereikt? Wij denken van niet. 
Bovendien denken wij dat in het voorstel nog onvoldoende rekening wordt gehouden met de 
uitgangspunten die in de nabije toekomst voor de inzet van de wettelijke adviescommissie gaan 
gelden. 
 
We willen u, in aanvulling op de inspreek-bijdrage, het volgende in overweging geven. 
 
Komst van de omgevingswet 
 
Ruim een jaar na nu moet u gemeenteraad opnieuw in debat over de kwaliteitsadvisering. Waarom 
zult u denken? Op 1 januari 2021 wordt de omgevingswet van kracht. Bestemmingsplannen, 
welstandsbeleid (‘de reisgids’), monumentenbeleid en dergelijke worden allemaal automatisch 
geïntegreerd in het gemeentedekkend omgevingsplan. Eigenlijk hoeft u daar niet veel voor te 
doen als u dat niet wilt. Bestaand beleid blijft van kracht (dit wordt ook wel ‘de Bruidsschat’ 
genoemd). 
 
Wat wel moet vóór de invoeringsdatum van de wet, is het door de gemeenteraad benoemen van 
de wettelijk verplichte ‘Gemeentelijke Adviescommissie’. Het Rijk wil veel aan de gemeenten zelf 
overlaten en deze commissie moet/kunt u dan ook precies zo inrichten zoals u dat wenst. De 
gemeenteraad gaat hierover. 
 
De gemeenteraad is op grond van art. 16.15 ook bevoegd om de opdracht aan de gemeentelijke 
adviescommissie te formuleren.  
De commissie dient te adviseren over (in ieder geval) door het Rijk aangewezen monumenten en 

alle andere gevallen waarvan de gemeenteraad dat nodig vindt. In de toelichtingen op de wet en in 

Omgevingswet Artikel 16.15a (verplichte aanwijzing adviseurs) 
Op grond van artikel 16.15, eerste lid, worden in ieder geval als adviseur aangewezen: 
(…)  
c: de gemeentelijke commissie, bedoeld in artikel 17.9, als het gaat om: 
1°. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit 
met betrekking tot een monument, 
2°. een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, in door de 
gemeenteraad aangewezen gevallen of als het college van burgemeester en 
wethouders daartoe aanleiding ziet 
 
Indien u dit wenst kunnen wij u een overzicht (of presentatie) geven van de relevante wettelijke bepalingen 
en de uitleg daarvan. 
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de beantwoording van de minister op vragen uit de tweede kamer komt naar voren dat deze 
commissie bij voorkeur een brede integrale taak/opdracht zou moeten krijgen, gericht op het 
bereiken van meerwaarde op het vlak van ‘goede omgevingskwaliteit’ (aspecten van landschap, 
stedenbouw, cultuurhistorie, architectuur en ecologie). 
 
Het streven is de komende maanden te komen tot een landelijke handreiking voor de inrichting 
van deze commissie . Deze handreiking wordt opgesteld om gemeenteraden te ondersteunen bij 
het moderniseren van de uitvoering van het beleid. Centraal staat daarbij de formulering van de 
taakstelling aan de gemeentelijke adviescommissie. Het verdient aanbeveling deze handreiking te 
betrekken bij de definitieve beslissing over de herziening van de reisgids.  
 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit inzetten bij bijzondere gevallen in soepel gebied 
 
Tijdens de behandeling in de raadscommissie bleven twee vragen hangen.:  

1. Is het soepele gebied nu niet te ruim genomen? 
De kaart is wat ons betreft niet genuanceerd genoeg. Wij vragen het gemeentebestuur verdere 
nuancering aan te brengen in de beleidskaart, bijvoorbeeld ten aanzien van de door de provincie 
aangewezen stolpenzones, de Westfriese Omringdijk en de daaraan gelegen bebouwing en 
gehuchten, maar ook voor historische lintbebouwing van kernen als Oudesluis, Sintmaartensbrug, 
Sint Maarten, Dirkshorn en Waarland. 

2. Wanneer is iets toch bijzonder in het soepele gebied? 
Circa 60% van de plannen valt in de categorie kleine bouwwerken. Daarvoor soepel hanteren is 
goed denkbaar. Dit kan dan ook door de ambtenaren afgehandeld worden. Maar de vervanging van 
een bestaande woning in de Havenstraat in Dirkshorn, of de verbouwing van een stolp tot 
woonhuis, dat is andere koek. Valt nu onder de soepele lijst lijkt het. Het zou goed zijn om een 
werkbare lijst van ‘bijzondere’ gevallen op te stellen, die in het soepele gebeid toch voor advies van 
de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Schagen in aanmerking komen.  
Dit in de plaats van het uitgangspunt meer dan 12 woningen en > 500m2 die in onze ogen niet goed 
werkbaar is. Wij kunnen ons voorstellen dat er voor de duur van de pilot een ambtelijk team van 
casemanagers wordt gevormd aangevuld met de gemandateerde van de commissie om steeds per 
geval te wegen wat de beste route kan zijn. Hierover kan worden gerapporteerd aan de raad, zodat 
na afloop van de pilotperiode een zorgvuldige, efficiënte en effectieve  inzet van zowel ambtenaren 
als onafhankelijke commissie kan worden bepaald.  
 
Het lijkt ons dan ook raadzaam deze beleidswijziging te typeren als pilot voor de duur van een jaar, 
waarna de verantwoordelijkheid en taakverdeling kan worden geëvalueerd en aangepast. 
Bovendien is er dan gelegenheid om tegelijkertijd op een zorgvuldige manier de 
monumentenadvisering te moderniseren en eventueel commissies te integreren, dat moet 
tegelijkertijd geregeld. Het voordeel is dat dan de inzichten die de komende periode (ook landelijk) 
ontstaan kunnen worden meegenomen. Dit alles om te zorgen dat er medio volgend jaar door de 
gemeente Schagen een goed doordachte stap kan worden gezet richting omgevingswet. 
 
De adviseurs van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit staan klaar om deze uitdaging samen met de 
ambtelijke collega’s aan te gaan. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
 
Drs. Ing. JEF Muhren 
Directeur MOOI Noord-Holland 
 
Cc Wethouder Jelle Beemsterboer 


