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  Raadsvergadering van 9 februari 2016 Agendapunt 

Relatie met 

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

22 december 2015 

J.P.H.M. Nederstigt 

0224 – 210 232 

Bouwverordening 2016 

 

15.035019 

 

 

Samenvatting 

Om in zijn volledigheid gebruik te kunnen maken van de in de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ 
(voorheen welstandsnota) opgenomen mogelijkheid om plannen ambtelijk af te kunnen doen dient 

de ‘Bouwverordening’ hierop te worden aangepast en leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit 

voor uitvoering hiervan te worden (her)benoemd. 

 

Waarom dit voorstel 
Het college heeft op 6 oktober jl. besloten akkoord te gaan met het definitieve (concept) van de 

‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ het nieuwe welstandsbeleid voor de gemeente Schagen. Dit beleid 

wordt u thans afzonderlijk voorgelegd.  De huidige werkwijze en benoemingen zullen met ingang 

daarvan vervallen.  

De ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ voorziet in een ander werkwijze waaronder de mogelijkheid  om 

veel voorkomende kleine bouwplannen die voldoen aan de in deze reisgids opgenomen 

‘sneltoetscriteria’ ambtelijk en gemandateerd af te laten handelen. 

 

Om van de hiervoor genoemde  mogelijkheden gebruik te maken dient de Bouwverordening te 

worden aangepast, dienen casemanagers  te worden aangewezen en leden van de commissie 

ruimtelijke kwaliteit ter uitvoering hiervan te worden (her)benoemd. 

 

Kaders 

De juridische grondslag voor de Bouwverordening is vastgelegd in artikel 8 van de Woningwet. De 

bouwverordening wordt door de raad vastgesteld en op de gebruikelijk wijze gepubliceerd. De 

gemeenteraad dient ook de commissieleden ter uitvoering hiervan te benoemen. 

 

Onderbouwing 
Nu het college akkoord is gegaan met het definitieve (concept) van de ‘Reisgids voor ruimtelijke 
kwaliteit’ is het logische gevolg dat gezien de mogelijkheid in de reisgids om plannen ambtelijk af te 
doen dat de Bouwverordening hierop dient te worden aangepast. 

 

Besluit omgevingsrecht 

Per 1 maart 2013 is artikel 6.2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) gewijzigd (zie hieronder). 

 

Artikel 6.2. Welstand 

1. Met betrekking tot een aanvraag ten aanzien van activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder a, van de wet vragen burgemeester en wethouders, ingeval zij het inwinnen van advies 

noodzakelijk achten om te kunnen beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk  
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waarop de aanvraag betrekking heeft in strijd is met redelijke eisen van welstand als bedoeld in 

artikel 2.10, eerste lid, onder d, van de wet, advies aan de welstandscommissie dan wel de 

stadsbouwmeester. 

 

2.  In gevallen waarin burgemeester en wethouders niet het bevoegd gezag zijn, betrekken zij, indien 

zij toepassing hebben gegeven aan het eerste lid, het advies van de welstandscommissie dan wel 

de stadsbouwmeester bij het advies dat zij ingevolge artikel 2.26, derde of vierde lid, van de wet 

uitbrengen aan het bevoegd gezag. 

 

Tot 1 maart 2013 waren wij namelijk verplicht om voor het beoordelen of het uiterlijk of de plaatsing 

van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft in strijd is met redelijke eisen van welstand 

advies aan de welstandscommissie te vragen. 

 

De wijziging van het Besluit omgevingsrecht biedt ons wettelijk de mogelijkheid om die gevallen 

waarvoor het niet noodzakelijk wordt geacht om advies in te winnen ambtelijk af te doen. 

 

Die gevallen zijn opgenomen in de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’. 
 

Bouwverordening 

Om gebruik te kunnen maken van deze mogelijkheid is het wel noodzakelijk de betreffende regels in 

de Bouwverordening hierop aan te passen (zie bijlage Bouwverordening in rood).  

 

Reglement van orde 

Het huidige reglement van orde welke destijds gesloten is met de adviescommissie voor Ruimtelijke 

kwaliteit (WZNH) voorziet al in voornoemde mogelijkheid en behoeft dus geen aanpassing. 

 

De Woningwet is op 29 november 2014 gewijzigd.  Hierdoor komen de stedenbouwkundige 

bepalingen (waaronder de parkeernormenbepaling) uit de bouwverordening uiterlijk 1 juli 2018 van 

rechtswege te vervallen. Die bepalingen moeten dan zijn opgenomen in bestemmingsplannen of 

beheersverordeningen.    

 

Tussen 29 november 2014 en 1 juli 2018 zijn er twee toetsingskaders van toepassing. 

 

Er is een overgangstermijn voor bestaande bestemmingsplannen tot 1 juli 2018. Na die datum 

verliezen de stedenbouwkundige bepalingen in de bouwverordening hun (aanvullende) werking voor 

bestaande bestemmingsplannen en kunnen deze niet meer als vangnet dienen en moeten deze (en 

met name de bepaling van de parkeernormen) zijn ondergebracht in het bestemmingsplan. 

 

Wanneer de gemeenteraad op of na 29 november 2014 een nieuw bestemmingsplan vaststelt, treedt 

de nieuwe regeling direct in werking.  De stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening 

kunnen dus al eerder hun werking verliezen. 

 

Er dient tot 1 oktober 2018 dus extra aandacht te worden gevraagd voor ontwerp 

bestemmingsplannen die in procedure zijn of gaan.  

 

De medewerkers van de afdeling Ruimte die bestemmingsplannen in procedure brengen zijn hiervan 

in kennis gesteld zodat tot 1 oktober 2018 dus extra aandacht hieraan gegeven wordt.   

 

De toelichting op de Bouwverordening is op het vorenstaande aangevuld en aangepast. 
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Leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

U wordt voorgesteld om leden van de stichting MOOI Noord-Holland (voorheen stichting 

welstandszorg Noord-Holland –WZNH) te benoemen als adviseurs. De samenstelling is overeenkomstig 

eerdere besluitvorming over de benodigde disciplines waarmee, naast het burgerlid en (wisselend) 

afgevaardigde van de erfgoedcommissie, de huidige leden van MOOI Noord-Holland (voorheen 

(WZNH)) hiervoor te benoemen.  

 

Dit voorstel volgt uit de afzonderlijk voorliggende ‘Reisgids voor Ruimtelijke Kwaliteit’, past binnen de 

bestaande (en thans voorliggende) verordening. De huidige leden zijn bekend met onze organisatie, 

ons beleid en werkwijze. De leden hebben aangegeven als adviseur ook ons (nieuwe) beleid te willen 

behartigen. De beoogde zittingsduur is gebaseerd op jurisprudentie en volgt uit de genoemde 

termijnen vanuit de bouw- en erfgoedverordening.  

 

In onderstaand schema zijn de commissieleden en de maximale termijnen genoemd. 

 

                                      

Benoemd       

Herbenoeming  Voorgestelde 

benoemingstermijn 

Maximaal mogelijke 

zittingsduur 

Jaap vd Hout  April 2011  

April 2014 

Februari 2016 April 2017 April 2017  

Paul Kramer April 2015 Februari 2016  April 2018 April 2021  

Wil Smulders  Januari 2015  Februari 2016 Januari 2018 Januari 2021 

Nelleke 

Domburg 

Juni 2013 

 

Februari 2016  Juni 2018 Juni 2019 

Erfgoedlid Januari 2013 Februari 2016 Juni 2018 Gekoppeld aan 

benoeming in 

erfgoedcommissie 

 

Vanwege een lopend alternerend benoemingenschema zouden een aantal herbenoemingen dit 

jaar of komend jaar plaatsvinden. Wij stellen voor om op basis van het schema de 

benoemingstermijnen minimaal tot invoering van de Omgevingswet (medio 2018) vast te stellen. 

 

 

Financiën 
De aanpassing c.q. aanwijzing heeft voor de gemeente Schagen geen financiële consequenties.   

De verwachting is dat aanzienlijk minder plannen voor advies aan de commissie ruimtelijke kwaliteit  

worden voorgelegd. Hiervoor worden dan ook geen leges doorberekend en heeft positieve 

financiële consequenties voor de aanvrager van omgevingsvergunningen. 

 

Doordat de kosten doorberekend zijn in de leges zullen de verminderde uitgaven ook minder 

inkomsten betekenen. 

 

 

Vervolgtraject 
Na vaststelling zal de verordening op de gebruikelijke wijze worden gepubliceerd. 

 

 

Risico’s 
Eventuele risico’s liggen bij ambtelijk afhandelen van veel voorkomende kleine bouwplannen die 

voldoen aan de in de ‘Reisgids voor ruimtelijke kwaliteit’ opgenomen criteria in relatie tot behoorlijk 
bestuur. In het kader van het ‘vier ogen principe’ wordt hiervoor gewaakt. 
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Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

Gepubliceerde bijlagen: 



Registratienr. 15.035019  JOHNN  Raads

*15.035019*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 5 van 5 
 

 

 

 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 december 2015;  

 

gezien het advies van de commissie Ruimte d.d. 18 januari 2016; 

 

gelet op het bepaalde in artikel 8 van de Woningwet; 

 

besluit: 
- De Bouwverordening 2016 vast te stellen, zoals opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage 

I; 

- De leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen, zoals opgenomen in de bij dit 

besluit behorende bijlage 2. 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 9 februari 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 
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