
Registratienr. 13.017900  LINDAR  Raadsvoorstel en -besluit 

*13.017900*   
 

 Relatie met:  

 

 

Raadsvoorstel en- besluit Pagina 1 van 4 
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Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Onderwerp 

Programma 

Registratienr. 

 afdeling Ruimte / registratienr.:  

25 juli 2013 

L.C.E. Rinkel 

Vastellen van de Verordening Erfgoedcommissie Schagen 2013 

Programma 5 Cultuur en recreatie 

13.017900 

 

   

Samenvatting

Op 3 januari 2013 stelde uw gemeenteraad de ‘Verordening op de Erfgoedcommissie Schagen 

2013’ vast. Door de voorwaarde die is opgenomen in artikel 12, lid 2 van de verordening blijkt 

uitwerking in de praktijk nu niet haalbaar. Om die reden hebben wij de verordening op dit punt 

gewijzigd en leggen wij deze opnieuw ter vaststelling aan u voor.   

 

Voorgesteld besluit

De 'Verordening Erfgoedcommissie Schagen 2013' vaststellen.  

 

Financiële gevolgen

Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.  

 

Advies raadscommissie

De raadscommissie Ruimte adviseert in haar vergadering op 12 augustus 2013 het voorstel te 

agenderen voor de raad van 27 augustus 2013 als bespreekstuk 
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1 Aanleiding

Op 3 januari 2013 stelde uw gemeenteraad de ‘Verordening op de Erfgoedcommissie Schagen 

2013 vast.’ Op 26 februari 2013 benoemde u de leden voor de erfgoedcommissie.  

 

Op 3 januari 2013 heeft u tevens besloten om een Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in de stellen. 

Voor omgevingsaanvragen koos u er namelijk voor om tot één adviescommissie te komen die 

voor omgevingsvergunningen advies aan het college zal geven over ruimtelijke aspecten op het 

gebied van zowel cultuurhistorie als welstand. In artikel 12 van de verordening is deze ‘kleine 

commissie’ beschreven. 

 

Artikel 12. Kleine commissie in verband met aanvragen om omgevingsvergunning 

 1. Er is een kleine commissie die tot taak heeft te adviseren over aanvragen om 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.4 en 2.5. 

 2. De kleine commissie bestaat uit de in artikel 4 bedoelde architectuurhistoricus of 

bouwhistoricus die tevens fungerend voorzitter van de kleine commissie is, en de secretaris 

als bedoeld in artikel 8. 

In de praktijk blijkt dat wij hier echter geen vorm aan kunnen geven. Zowel de 

architectuurhistoricus als de bouwhistoricus kunnen op dit moment niet zeer frequent zitting 

nemen in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit.  

Hierdoor kan niet worden voldaan aan het bestuurlijke uitgangspunt om één adviescommissie te 

laten adviseren over aanvragen omgevingsvergunningen. Om die reden leggen wij een nieuwe 

verordening aan u voor waaruit de begrippen architectuurhistoricus en bouwhistoricus uit artikel 

12.2 geschrapt zijn.  

 

2 Doelstelling en maatschappelijke effecten

De doelstelling van de nieuwe verordening is om ervoor te zorgen dat de adviescommissie voor 

omgevingsaanvragen goed kan functioneren op basis van een werkbare en juridisch kloppende 

verordening. 

 

Een maatschappelijk effect van een wijziging van de verordening is dat aanvragers van een 

omgevingsvergunning te maken krijgen met een eenduidig advies van zowel de 

erfgoedcommissie als de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Op deze manier zal de commissie 

functioneren zoals ons college en uw gemeenteraad heeft beoogd.  

3 Argumenten

 

Het schrappen van de begrippen architectuurhistoricus en bouwhistoricus uit de verordening 

levert de volgende voordelen op:  

 

- De bestaande leden kunnen deelnemen in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en er 

hoeven dus geen nieuwe leden te worden geworven. 

- De reeds aanwezige kennis van de leden blijft daarmee behouden. 

- Een specifiek lid kan worden uitgenodigd voor een vergadering van de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit (als het bijvoorbeeld een aanvraag betreft waarbij archeologie een 

rol speelt, kan de archeoloog worden uitgenodigd).  

 

4 Financiën

n.v.t.  
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5 Risico's

De reden voor het benoemen van de architectuurhistoricus en bouwhistoricus in de verordening 

was dat deze mensen de meeste affiniteit en kennis zouden hebben met betrekking tot de 

omgevingsvergunningen.  

 

Door dit idee los te laten zou discussie kunnen ontstaan. Echter, van alle leden van de 

erfgoedcommissie kan worden verwacht dat zij met hun eigen kennis in staat zijn om zitting te 

nemen in de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Voor specifieke kennis kunnen zij onderling overleg 

voeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van Schagen, 

 

gemeentesecretaris    burgemeester 

 

 

 

 

N.H. Swellengrebel   De heer G. Westerink 

 

 

 

 

 

Ter inzage (achter)liggende stukken/documenten: 

De volgende stukken die betrekking hebben op dit voorstel liggen ter inzage in de 

raadsledenkamer: 

1. …
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 juli 2013, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 25 juli 2013; 

 

gelet op het bepaalde in artikel ; 

 

besluit:

De ‘Verordening Erfgoedcommissie Schagen 2013’ vaststellen.  

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 27 augustus 2013. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier     voorzitter 

 

 

 

 

Mevrouw E. van der Voorde  De heer G. Westerink 

 

 

Raadsbesluit 


