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Paragraaf begroting Portefeuillehouder 

2 mr. J. (Jasper) Verstand 

  

Steller  

A.N. (Arjen) Broekstra  

  

Datum Onderwerp 

28 november 2016 Benoemen leden Cie. Ruimtelijke Kwaliteit 

  

 

Geadviseerd besluit 

De in dit voorstel aangedragen personen te benoemen als lid van de commissie Ruimtelijke 

Kwaliteit en tevens de leden van de door het Gelders Genootschap aangedragen 'pool' met 

plaatsvervangers te benoemen.  

 

 

Toelichting op beslispunt 

Met ingang van april 2013 zijn de voormalige welstandscommissie en monumentencommissie 

samengevoegd tot één Commissie ruimtelijke kwaliteit (CRK). Op 1 februari 2014 zijn de huidige 

leden van de CRK formeel benoemd voor een periode van drie jaar. Conform het Reglement van 

orde van de Commissie ruimtelijke kwaliteit 2013 kunnen de leden eenmaal worden herbenoemd 

voor een periode van ten hoogste drie jaar.  

 

De voorgestelde samenstelling van leden voor de Commissie ruimtelijke kwaliteit die in aanmerking 

komen voor een (her)benoeming, is hieronder weergegeven.  

 

Functie / deskundigen Lid 

1 Voorzitter Dhr. N.E. Joosten (oud-burgemeester 

Doetinchem) 

2 Secretaris deskundige / rayonarchitect Dhr. J.N. Pietersma (Gelders Genootschap) 

3 Architect  Dhr. Ir. G.J.M. König (Gelders Genootschap) 

4 Stedenbouwkundige Dhr. B.H.G. Huiskamp (Gelders 

Genootschap) 

5 Architectuurhistoricus1 Dhr. R. Crols (Gelders Genootschap) 

6 Restauratiearchitect1 Dhr. Ir. E. Prent 

7 Landschapsarchitect / cultuurhistorie1 Dhr. Ir. E.M.J. Blok 

8 Burgerlid Dhr. D. Marijs 
1 

Monumentendeskundigen 
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In de overeenkomst met het Gelders Genootschap is bepaald dat hij zorg draagt voor het leveren 

van plaatsvervangers bij verhindering van één of meerderen uit de ‘vaste’ groep commissieleden. 

De leden van de door het Gelders Genootschap aangedragen ‘pool’ met plaatsvervangers dienen 

derhalve ook door de raad benoemd te worden. De lijst met plaatsvervangers is opgenomen in een 

bijlage bij dit voorstel.   

 

Beoogd effect 

Met het benoemen van de voorgestelde leden wordt de integrale uitvoering van het 

welstandsbeleid voor de komende jaren gewaarborgd. Het beoogde maatschappelijke resultaat is 

het bereiken van verbeterde en efficiëntere advisering over (monumentale) bouwplannen, 

bestemmingsplannen, beeldkwaliteitsplannen en stedenbouwkundige plannen, met als uiteindelijke 

doel het verbeteren van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 

 

Kader 

In de Woningwet is bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is om een onafhankelijke 

(welstands)commissie te benoemen, welke advies uitbrengt aan het college van burgemeester en 

wethouders 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 

strijd is met redelijke eisen van welstand (artikel 1, lid 1, onder n).  

 

Hoewel feitelijk het takenpakket van de CRK veelomvattender is (zoals wordt benoemd in artikel 

2.1 en 2.2 van het Reglement van orde van de commissie ruimtelijke kwaliteit 2013), bent u 

vanwege genoemde wettelijke taak bevoegd om de leden van de CRK aan te stellen. 

 

Argumenten 

Op 1 februari 2014 is de CRK formeel van start gegaan met de benoeming van de huidige leden 

voor een periode van drie jaar. Met deze benoemingen zijn de taken en verantwoordelijkheden van 

ieder lid gekoppeld aan de werkwijze zoals is vastgelegd in het Reglement van orde van de 

commissie ruimtelijke kwaliteit 2013. Op 1 februari 2017 lopen de benoemingen van alle leden af.  

Met het (her)benoemen van de voorgestelde leden kunnen de activiteiten van de commissie zonder 

onderbreking worden voortgezet. 

 

De lijst met voorgestelde leden is grotendeels ongewijzigd ten opzichte van de huidige 

samenstelling van de commissie. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag. Allereerst 

biedt het reglement de mogelijkheid om de commissieleden eenmaal her te benoemen voor een 

periode van ten hoogste drie jaar. De zittende leden hebben aangegeven graag hun activiteiten 

voor de commissie te willen voortzetten. Voor de gemeente biedt de continuïteit in samenstelling 

voordelen met betrekking tot effectiviteit van de beoordeling en advisering. De leden zijn bekend 

met de werkwijze en met name voor de functie van het burgerlid geldt een relatief lange 

inwerkperiode in het geval van een nieuwe invulling.                 

 

Nieuw is de toevoeging van een monumentendeskundige. Vanuit de commissie is aangegeven dat 

er behoefte bestaat aan aanvullende expertise bij het beoordelen van (complexere) 

bouwaanvragen bij monumentale gebouwen en bij de aanwijzing van nieuwe monumenten. 

Hiermee wordt meer recht gedaan aan de bepaling in het reglement van orde dat tenminste twee 

leden van de commissie adviseren op dergelijke vraagstukken. Het Gelders Genootschap heeft in 

dit kader een architectuurhistoricus aangedragen die samen met de restauratiearchitect deze taken 

goed kunnen vervullen.  
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Op de deskundigheid van de derde monumentendeskundige (landschapsarchitect met expertise 

cultuurhistorie) kan een beroep worden gedaan bij landschappelijke vraagstukken die spelen op 

monumentale landgoederen.       

 

Kanttekeningen 

Geen. 

 

Draagvlak 

Met dit voorstel wordt de integrale uitvoering van het welstandsbeleid door de CRK voor de 

komende jaren gewaarborgd, in overeenstemming met het Reglement van orde van de commissie 

ruimtelijke kwaliteit 2013. De aanbeveling van uw raad om een burgerlid te benoemen wordt 

gecontinueerd. 

 

Aanpak/Uitvoering 

De te benoemen commissieleden, alsmede het Gelders Genootschap ten behoeve van de 

plaatsvervangende leden, worden schriftelijk geïnformeerd over het raadsbesluit. 

 

Communicatie 

Zie ‘Aanpak/Uitvoering’ 

 

Financiële consequenties 

De advisering door de Commissie ruimtelijke kwaliteit wordt bekostigd uit de leges van 

omgevingsvergunnigen of door een initiatiefnemer cq. ontwikkelaar in het geval de advisering 

betrekking heeft op een ruimtelijk plan.  

 

De vergoeding voor de activiteiten van de door de gemeente geworven leden (voor de komende 

periode twee monumentendeskundigen en het burgerlid) wordt op grond van de Verordening 

rechtspositieregeling wethouders raads- en commissieleden Renkum 2015 geregeld. 

 

Juridische consequenties 

Geen. 

 

WMO-aspecten 

Niet van toepassing. 

 

Gezondheid 

Niet van toepassing. 

 

Duurzaamheid 

Niet van toepassing. 

 

Effect op vermindering regeldruk 

Niet van toepassing. 

 

Alternatieven  

Geen. 
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Bijlage: Lijst met te benoemen plaatsvervangende commissieleden, 
aangedragen door het Gelders Genootschap  
 

Voorzitters: 

G.C.M. van Elk    wethouder Druten, vz. Welstandscommissie GG 

R. König    wethouder Arnhem, oud-vz. Welstandscommissie GG 

J.G. van Norel-Hansen   wethouder Zevenaar, vz. Welstandscommissie GG 

H.J. Overweg    oud-bgm Doesburg, oud-vz. Welstandscommissie GG 

J. Reitsma-Buitenweg   oud-wethouder Apeldoorn, vz. Welstandscommissie GG 

Jhr. Mr. R.F.R.M. van Rijckevorsel voorzitter CRK Apeldoorn 

drs. L.S.C. Statema oud-vz. Welstandscommissie Arnhem en vz. Adviesbureau 

Ruimtelijke Kwaliteit Venray 

H.J.C. Vreeswijk wethouder Scherpenzeel, vz. Welstandscommissie GG 

      

Rayonarchitecten: 

ir. L.P.M. Reijmer 

ir. W. Broer 

ir. J.L. van Grondelle 

ir. G.J. Jonkhout 

ir. M.Y. Roelofs 

ir. T. Stahlie-Biersteker 

 

Architecten: 

ir. M.W. Cobben   Architect te Ravenstein 

A.J.J. Giesen    Architect te Doetinchem 

A. Hans arch. AVB   Architect te Arnhem 

M. Hindriks    Architect te Lunteren 

Ir. R. Janssen    Architect te Sint-Oedenrode 

J.B. van der Meer   Architect te Nijmegen 

J.H.Th Verborg    Architect te Arnhem 

A.G. Vermeulen arch. AvB  Architect te Angerlo 

A.P. de Vries    Architect te Doetinchem 

F. Willems    Architect te Nijmegen 

 

Adviseurs cultuurhistorie Gelders Genootschap: 

ir. M.A. van Bleek 

W. Weijkamp MA 


