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Aan de raden van de fusiegemeenten Harenkarspel, Schagen, Zijpe. 
 
Datum :   4 december 2012 
 
Raadsvergadering d.d. : 10 december 2012  
 
Agendapunt : 6 
 
Onderwerp : Commissie Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Schagen 2013 
 

 
Voorstel:  conform bijgevoegd concept-raadsbesluit instemmen om ter vaststelling aan de 
gemeenteraad van de nieuwe gemeente Schagen aan te bieden: 
 

A. Instellen van een commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) met ingang van de publicatie van het 
raadsbesluit bestaande uit maximaal vijf personen waarin tenminste de disciplines stedenbouw, 
architectuur, de lokale (cultuur)historie en een burgerlid ('niet-deskundige’) vertegenwoordigd zijn;  

B. Opdracht geven aan de stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) voor de  coördinatie en 
werkzaamheden en hierover jaarlijks te laten rapporteren; 

C. Benoemen van de drie door WZNH voorgestelde commissieleden en de afgevaardigde namens de 
erfgoedcommissie zoals weergegeven in de bijlage; 

D. De procedure tot benoeming van een burgerlid in gang te zetten. 
 

 
Geachte leden van de gemeenteraden van Harenkarspel, Schagen en Zijpe, 
 
Inleiding    
De instelling van een commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) is nodig door de fusie van de gemeenten 
Harenkarspel, Schagen en Zijpe. Omdat er verschillen bestaan tussen de drie bestaande 
welstandsadviescommissies van de voormalige gemeenten en wij een aansluiting voor de 
omgevingsvergunningsaanvragen op de monumentencommissie van belang vinden is er reden om een 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) in te stellen. 

 
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
Voor een effectieve en efficiënte afhandeling van omgevingsvergunningen is verbreding van 
welstandsadvisering met de monumentendiscipline gewenst. Deze verbrede welstandscommissie is een 
CRK

1
. Gelet op visie/missie (HSZ), de omvang en samenstelling van de gemeente wordt voorgesteld om 

deze samen te stellen met een vaste bezetting van vijf leden waarin de disciplines stedenbouw, architectuur, 
lokale cultuurhistorie en inbreng vanuit een burgerlid vertegenwoordigd zijn. Deze laatste om de 
landschappelijke inpassing en aansluiting op de lokale ontwikkeling te waarborgen.  
Voorgesteld wordt om voor de advisering en ondersteuning opdracht te geven aan de stichting 
Welstandszorg Noord-Holland (WZNH). De stichting Welstandswerk Noord-Holland die de gemeente 
Harenkarspel adviseerde wordt niet hiervoor gevraagd. Enerzijds uit praktisch oogpunt (harmonisatie) omdat 
de WZNH de meerderheid van de fuserende gemeentes adviseerde en een actuele objectieve werkwijze 
heeft die aansluit op de gewenste dienstverlening (missie/visie). Anderzijds heeft de WZNH meer te bieden 
zoals een volledige en juridisch adequate ondersteuning, uitgebreider specialistennetwerk en relaties met 
andere organisaties en overheden.  

                                                      
1
 verbreding van welstandsadvisering met adviseur(s) vanuit andere ruimtelijke disciplines zoals 

cultuurhistorie waardoor omgevingsvergunningsaanvragen in eenzelfde bijeenkomst behandeld worden.   
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De CRK heeft een permanent afgevaardigde die ook namens de erfgoedcommissie bevoegd is voor 
advisering over monumentale aspecten van omgevingsvergunningsaanvragen. Daarnaast wordt voorgesteld 
een burgerlid toe te voegen. De lokale en cultuurhistorische expertise zal daarmee continu ingebracht 
worden. De overige 3 leden worden aangedragen op advies van de WZNH.  
De Stichting Welstandszorg Noord-Holland wil aan u voorstellen om de huidige leden van het regionale team 
voor Noord-Holland Noord hiervoor te laten benoemen. Zij zijn ervaren, hebben grote kennis van het gebied 
en zorgen voor continuïteit in advisering. Vanwege een al lopend alternerend benoemingenschema stellen 
wij voor om de benoemingstermijnen te continueren/handhaven conform de termijnen zoals voor Zijpe en 
Schagen al gelden (zie bijgevoegde aanbevelingsbrief vanuit WZNH). Daarnaast wordt aan u voorgesteld 
als gemandateerd lid vanuit de Erfgoedcommissie Schagen vanuit de weergegeven discipline in het voorstel 
van de HSZ werkgroep monumenten en archeologie te benoemen (zie voorstel erfgoedverordening). Voor 
het burgerlid zal na de opdrachtverstrekking, door de raad, een werving en selectieprocedure opgestart 
worden. Alle benoemingen zijn onder voorbehoud van instemming door de (nieuwe) gemeente Schagen per 
1 januari tot 1 januari 2015.  
 
Overwegingen 
Op grond van Woningwet en de gemeentelijke bouwverordening is de gemeente verplicht om haar 
welstandsbeoordeling op een objectieve wijze te laten plaatsvinden. Gemeenten met een soortgelijke 
omvang als de (nieuwe) gemeente Schagen werken algemeen met divers samengestelde commissies 
bestaande uit vier personen (zie bijlage Inventarisatie samenstelling welstand vergelijkbare gemeenten). 
Voor een effectieve en efficiënte afhandeling van omgevingsvergunningen is verbreding van 
welstandsadvisering met een afgevaardigde vanuit de monumentendiscipline gewenst. Gelet op de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit, behoud diversiteit en ‘bevordering van de leefbaarheid’ vanuit de visie missie 
(HSZ, raadsbesluit december 2011), wordt aan de raad verzocht een burgerlid  toe te voegen. De verbreding 
(CRK) is ook nodig om als nieuwe gemeente op een adequate wijze omgevingsvergunningsaanvragen te 
kunnen toetsen. De stichting WZNH adviseerde in de meerderheid van de gefuseerde gemeenten en is in 
ruime zin te beschouwen als een organisatie die werkt in opdracht van de raad met een selectieprocedure 
en  roulatieschema voor adviseurs in de lokale commissie. De WZNH heeft een juridisch actueel (standaard) 
Reglement van Orde (RvO). Deze RvO krijgt u in een apart advies waarmee deze bij de bouwverordening ter 
vaststelling wordt aangeboden (zie hiervoor het afzonderlijke voorstel over de bouwverordening).  
De WZNH zal drie leden en het secretariaat leveren die aangevuld worden met (minimaal) een 
gemandateerd afgevaardigde vanuit de erfgoedcommissie en een burgerlid. Door de stichting WZNH 
opdracht te geven vooralsnog voor twee jaar in de organisatie de coördinatie en werkzaamheden te 
verzorgen, kan deze periode gebruikt worden voor het opstellen van nieuw welstandsbeleid waarmee 
aangesloten zal worden op actuele ontwikkelingen op het gebied van welstand. Het College (stuurgroep) 
heeft reeds besloten op basis van de mogelijkheden in het aanbestedingsbeleid hiervoor dan een gunning 
uit de hand te willen doen binnen haar bevoegdheden. Voorgesteld wordt om na het eerste jaar na de fusie 
de werkzaamheden en samenstelling via de jaarlijkse rapportage te evalueren. Dit kan dan worden 
betrokken bij het opstellen van nieuw welstandsbeleid. 
 
Conclusie 
Een commissie Ruimtelijke Kwaliteit vanuit de stichting Welstandszorg Noord-Holland zal voortvarend op 
een adequate wijze omgevingsvergunningsaanvragen kunnen toetsen met inbreng vanuit de 
monumentencommissie (erfgoedcommissie) en het burgerlid. In de bijlage ons voorstel voor de te 
benoemen personen. 
 
De stuurgroep HSZ, 
Namens deze, 
 
De voorzitter,    De secretaris, 
 
Ir. C.J. Vriesman   Drs. N.H. Swellengrebel 
 


