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  Raadsvergadering van 16 december 2014 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

 College / registratienr.:  

4 november 2014 

S.J.F. van Nieuwenhoven 

0224 – 210 220 

Tijdelijke (her)benoeming leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Economisch Domein 

14.117279 

 

 

Samenvatting 

De bestaande leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit* worden, voor de duur van de herziening 

van ons welstandsbeleid, voor herbenoeming voorgedragen aan de raad. U heeft op 24 juni 2014 

opdracht gegeven voor opstelling van een nieuw welstandsbeleid die niet voor medio 2015 verwacht 

zal worden. Een andere werkwijze en aangepaste verordening zullen het resultaat zijn van de latere 

herziening van ons beleid. Uw college heeft besloten, tot uiterlijk 1 januari 2016, voorlopig de 

overeenkomst met de stichting Welstandszorg Noord-Holland aan te houden. Daarbij zullen mede 

vanwege wettelijke zittingstermijnen twee leden van de commissie daarin vervangen worden. Om de 

huidige werkwijze en ook de legitimiteit in die tussenliggende periode te continueren zijn de 

bijbehorende benoemingen nodig. De gemeenteraad dient deze leden te benoemen conform de 

Woningwet en de Bouwverordening gemeente Schagen. 

 

Voorgesteld besluit 

De heren J. van de Hout, W. Smulders, R. Baltussen (per 1 april vervangen door dhr. P. Kramer), 

mevrouw N. Domburg en een afgevaardigde namens de erfgoedcommissie, te benoemen als leden 

van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) Schagen met ingang van 1 januari 2015 

tot 1 januari 2016. 

 

Financiële gevolgen 

Geen 

* Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: een verbrede welstandscommissie waarin meerdere expertises 

aanwezig zijn, zoals bij ons een burgerlid en afgevaardigde vanuit erfgoedcommissie. In deze 

hoedanigheid in de gemeente Schagen bevoegd als welstandscommissie. Welstandscommissie: door 

de gemeenteraad benoemde onafhankelijke commissie die aan college advies uitbrengt ten 

aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk, waarvoor een aanvraag om 

een omgevingsvergunning voor het bouwen van dat bouwwerk is ingediend, in overeenstemming is 

met redelijke eisen van welstand.  
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Aanleiding 

Bij de instelling van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) begin 2013 is besloten om de leden te 

benoemen t/m december 2014. De bestaande leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit worden, 

nu voor de duur van de herziening van ons welstandsbeleid, voor herbenoeming voorgedragen aan 

de raad. U heeft op 24 juni 2014 namelijk opdracht gegeven voor opstelling van een nieuw 

welstandsbeleid die niet voor medio 2015 verwacht zal worden. Een andere werkwijze en aangepaste 

verordening zullen het resultaat zijn van de latere herziening van ons beleid. Om de huidige werkwijze 

en legitimiteit in die tussenliggende periode te continueren zijn de bijbehorende benoemingen nodig. 

De gemeenteraad dient deze leden te benoemen conform de Woningwet en de Bouwverordening 

gemeente Schagen. 

 

1. Doelstelling en maatschappelijke effecten 

Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit behouden. De huidige samenstelling en overeenkomst geeft 

ruimte om de huidige (LEAN gemaakte) werkwijze te continueren. De afzonderlijke toetsing via 

bestaande commissie borgt de ruimtelijke kwaliteit en onafhankelijkheid van de beoordeling tot aan 

ons nieuwe beleid.   

 

2. Argumenten 

De gemeente heeft de taak om, vanuit het algemeen belang, steeds een goed functionerende en 

ruimtelijk evenwichtige situatie te creëren. Ons welstandsbeleid is gericht op versterking van de 

ruimtelijke kwaliteit, het woonklimaat en de toeristische identiteit. Met ruimtelijke kwaliteit wordt naast 

verkrijgen van schoonheid ook waarde behouden. De huidige systematiek borgt dit, is objectief en 

ontlast de (gehele) gemeentelijke organisatie. Met dit voorstel wordt de kwaliteit behouden en blijft 

de toetsing zorgvuldig en transparant.  

 

Dit voorstel past binnen de bestaande (tot herziening geldende) verordening. De huidige leden zijn 

bekend met onze organisatie, ons beleid en werkwijze. Voorgesteld wordt om, naast het burgerlid en 

(wisselend) afgevaardigde van de erfgoedcommissie, de leden en opvolgers vanuit Welstandszorg 

Noord-Holland (WZNH) te benoemen. Vanwege de wettelijke termijnen voor de zittingsduur en 

andere werkzaamheden zullen twee leden gaan aftreden. De WZNH draagt twee nieuwe 

architectleden voor die per 1 januari en 1 april voor onze commissie werkzaam zullen zijn. Beide 

personen zijn zeer competent en hebben ruime ervaring met adviescommissies. In onderstaand 

schema zijn de commissieleden en termijnen genoemd. 

 

                                      Benoemd Herbenoeming  Maximaal zittingsduur 

Jaap vd Hout April 2011 April 2014 April 2017  

Marcel Heijmans April 2009 April 2012 April 2015 (per 1 januari 2015 aftredend) 

Ron Baltussen April 2010 April 2013 April 2016 (per 1 april 2015 aftredend) 

Nelleke Domburg Juni 2013 December 2014 Juni 2016/ 2019 

Erfgoedlid Januari 2013 December 2014 Gelijk aan benoeming in erfgoedcommissie 

Wil Smulders Januari 2015 December 2015 Plaatsvervangend voor dhr Heijmans 

Paul Kramer April 2015 December 2015 Plaatsvervangend voor dhr Baltussen 
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Vanwege een lopend alternerend benoemingenschema en wettelijke zittingstermijnen stellen wij voor 

om de benoemingstermijnen te continueren/handhaven tot vaststelling van het nieuwe 

welstandsbeleid (uiterlijk december 2015). Feitelijk worden hiermee ook de plaatsvervangende leden 

vanaf 1 januari tot 31 december 2015 benoemd, een CV van de te benoemen vervangende leden is 

bijgevoegd. 

 

3. Financiën 

Geen, de advieskosten van deze organisatie zijn verwerkt in de leges. 

 

4. Risico's 

Geen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

 

 

 

 

 

Gepubliceerde stukken/documenten: 

 

- Gewijzigde routekaart evaluatie en herziening welstandsbeleid; 

- Voordrachten leden Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Schagen  (reg nr 14.115660), vertrouwelijk. 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie commissie Ruimte d.d. 1 december 2014; 

 

gelet op het bepaalde in artikel Woningwet artikel 1 sub n en o, en de Bouwverordening artikel 9.2; 

 

besluit: 

De heren J. van de Hout, W. Smulders, R. Baltussen (per 1 april vervangen door dhr. P. Kramer), 

mevrouw N. Domburg en een afgevaardigde namens de erfgoedcommissie, te benoemen als leden 

van de commissie ruimtelijke kwaliteit (welstandscommissie) Schagen met ingang van 1 januari 2015 

tot 1 januari 2016. 

 

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 16 december 2014. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 

Raadsbesluit 


