
 
 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Benoeming voorzitter van de Welstands- en monumentencommissie Bloemendaal 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van   

 

 

b e s l u i t: 

 

Het voorstel wordt bij acclamatie aangenomen. 

 

De gemeenteraad besluit, gelet op artikel 1, eerste lid, onder n, en artikel 12 b, vierde lid, van 

de Woningwet, en gelet op artikel 15 van de Monumentenwet, per 1 juli 2017 te benoemen als 

voorzitter, tevens als monumentendeskundige, van de Welstands-en Monumentencommissie 

Bloemendaal, de heer Frederik Hendrik (Freek) Schmidt voor een periode van drie jaar met de 

mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens ten hoogste drie jaar. 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 5 juli 2017 

 

 
  , voorzitter 

 

 

 

    , griffier 

 

 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 16 

Stemmen tegen:0 

Afwezig: 3 (LB Heukels, VVD Boeijink, GrL, Koningsveld) 

 

Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2017 

Commissievergadering d.d. : 13 juni 2017 

Commissie : Commissie Grondgebied 

Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink 

Programmaonderdeel : 803. Wonen en bouwen 
803001. Wonen en bouwen 

Registratienummer : 2017011586 

Productiedatum : 14 juni 2017 
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Voorgesteld besluit 

 

Het college stelt de gemeenteraad voor, gelet op artikel 1, eerste lid, onder n, en artikel 12 b, 

vierde lid, van de Woningwet, en gelet op artikel 15 van de Monumentenwet, per 1 juli 2017 te 

benoemen als voorzitter, tevens als monumentendeskundige van de Welstands-en 

Monumentencommissie Bloemendaal, de heer Frederik Hendrik (Freek) Schmidt voor een periode 

van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor nog eens ten hoogste drie jaar. 

 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

De voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie, de heer Jacob Ouderkerken, Bloemendaal is op 

1 juli 2014 benoemd voor drie jaren. Per 30 juni 2017 eindigt zijn benoeming.  

 

 

Politieke keuzeruimte 

 

N.v.t. 

 

Gedachtegang 

 

N.v.t. 

 

Overwegingen van het college 

 

Sinds 1 januari 2009 bestaat de Welstands- en Monumentencommissie uit vier leden, een voorzitter, twee 

deskundigen op het gebied van architectuur (architecten) en een architect met monumenten en restauratie 

deskundigheid. De voorzitter heeft hierin een bestuurlijke- en geen vakinhoudelijke achtergrond. De 

Welstands- en Monumentencommissie komt om de twee weken samen op donderdagmiddag van de oneven 

weken 

Aan de Welstands- en Monumentencommissie worden onder meer aanvragen om omgevingsvergunningen 

voor bouwen en wijzigen monumenten voor advies voorgelegd.  

Het aantal beoordelingen met betrekking tot monumenten is beduidend lager dan die voor bouwactiviteiten. 

Daarom is maar eens in de vier weken de monumentendeskundige van de commissie aanwezig om de 

(opgespaarde) monumentenplannen mee te beoordelen. Deze praktijk is niet altijd gewenst en levert 

vertraging op bij het afhandelen van aanvragen voor het wijzigen van monumenten. 

Voorgesteld wordt om een voorzitter van de Welstands- en Monumentencommissie te benoemen met 

monumenten en restauratie deskundigheid waardoor in elke vergadering ook de monumentenplannen 

beoordeeld kunnen worden.  

De twee overige leden van de Welstands- en Monumentencommissie zijn nog niet aan het einde van hun 

wettelijk maximaal toegestane benoemingstermijn. 

 

 

Middelen 

 

Deze benoeming past binnen het reguliere budget voor de Welstands- en Monumentencommissie. 

De extra kosten voor de aanwezigheid van de monumentendeskundige worden door Mooi Noord-Holland in 

rekening gebracht bij de gemeente Bloemendaal. Deze extra kosten komen met de benoeming van de 

combinatie voorzitter-monumentendeskundige te vervallen. 

 

Participatie 

 

N.v.t. 

 

Communicatie 

 

N.v.t. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

 

De samenstelling van de Welstandscommissie van de gemeente Heemstede is identiek aan die van de 

gemeente Bloemendaal. De gemeenteraad van Heemstede heeft een gelijkluidend voorstel ontvangen. 

 

Vervolgproces/evaluatie 
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Benoeming nieuwe voorzitter per 1 juli 2017. 

 

Bijlagen 

 

Brief van Mooi Noord-Holland van 24 april 2017 en curriculum vitae van de heer Schmidt met  

corsanummer 2017008796. 

 

Achterliggende documenten 

 

N.v.t. 

 

 

  

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 

 

 

 

Advies Commissie 
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