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Geadviseerd besluit

De door het Gelders Genootschap aangedragen personen te benoemen als lid van de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit

Toelichting op beslispunt
Het Gelders Genootschap heeft een aantal vervangende leden voorgedragen voor de Renkumse 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) (zie bijlage 1). De aanleiding hiervoor is een herindeling van 

de rayons waarbinnen het Gelders Genootschap haar welstandscommissies voorziet van adviseurs. 

Met het Gelders Genootschap is afgesproken dat de rayonarchitect J.N. (Hans) Pietersma, die 

samen met het burgerlid bij de tweewekelijkse ‘mandaatoverleggen’ van de CRK aanwezig is, tot 1 

februari 2020 (afloop van zijn benoemingstermijn) lid blijft van de CRK. 

De beoogde samenstelling van de commissie is hieronder weergegeven; dikgedrukt zijn de 

voorgestelde nieuwe leden.

Functie / deskundigen Lid

1 Voorzitter H.J.C. Vreeswijk (wethouder Scherpenzeel)

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

3 Architect ir. J.B. van der Meer (Gelders Genootschap)

4 Stedenbouwkundige ing. P. Staats (Gelders Genootschap)

5 Architectuurhistoricus drs. A. Scholtz (Gelders Genootschap)

6 Duurzaamheid A. Sjauw En Wa – Windhorst (Gelders 

Genootschap)

7 Restauratiearchitect Dhr. Ir. E. Prent

8 Landschapsarchitect / cultuurhistorie Dhr. Ir. E.M.J. Blok

9 Burgerlid Vacant (werving loopt) 
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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, ruimtelijke planvorming en duurzaam bouwen, 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
Met het benoemen van de nieuwe leden wordt een goede integrale uitvoering van het 

welstandsbeleid door de CRK voor de komende jaren gewaarborgd. 

Nieuw is dat het Gelders Genootschap wil voorzien in deskundigheid op het gebied van 

duurzaamheid en energietransitie. Omdat het bevorderen van een duurzame leefomgeving de 

overkoepelende doelstelling is van de Omgevingswet, wordt hierop geanticipeerd door bij 

ruimtelijke initiatieven nu al een beroep te doen op dit specialisme.

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. 

Aanpak/Uitvoering
Het Gelders Genootschap wordt schriftelijk geïnformeerd over het raadsbesluit.

Communicatie
Zie ‘Aanpak/Uitvoering’

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

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

betrekking heeft op een ruimtelijk plan. Het toevoegen van een adviseur duurzaamheid aan de 

commissie leidt niet tot hogere kosten voor de gemeente. 
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Het Gelders Genootschap regelt de vergoeding van de door hen aangedragen leden. De vergoeding 

voor de advisering van de door de gemeente geworven leden 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
Om de advisering op het gebied van duurzaamheid te verbeteren, bijvoorbeeld als het gaat om de 

bouwtechnische mogelijkheden en beeldbepalende aspecten van duurzaamheidsmaatregelen in 

bouwplannen, wordt een deskundige op dit gebied toegevoegd aan de CRK.  

Effect op vermindering regeldruk
Niet van toepassing.

Alternatieven 
Geen.
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