
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

De voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (vh. Welstandscommissie) vraagt zijn 

benoeming als lid van de commissie te beëindigen. De commissie vereist -volgens de huidige 

verordening- ten minste drie leden. MOOI Noord-Holland heeft een nieuw lid voorgedragen voor 

benoeming.   

 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 juni 2022  

 

 

b e s l u i t: 

 

1. Als voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen: mevrouw M. 

Verhoek, per 1 oktober 2022, voor een periode van drie jaar; 

2. Per gelijke datum de benoeming van de heer F.H. Schmidt in te trekken. 

 

 

 

 

 

 

De raad voornoemd, d.d. 

 

 

 

de voorzitter,   de griffier, 
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Voorgesteld besluit 

1. Als voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te benoemen: mevrouw M. 

Verhoek, per 1 oktober 2022, voor een periode van drie jaar; 

2. Per gelijke datum de benoeming van de heer F.H. Schmidt in te trekken. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

De huidige voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is benoemd voor drie 

jaar, tot 1 juli 2023. Hij verzoekt de benoeming te beëindigen omdat zijn andere werkzaamheden 

meer tijd vergen.  

MOOI Noord-Holland heeft als nieuwe voorzitter voorgedragen: mevrouw M. Verhoek. Zij is 

deskundig op het gebied van Erfgoed (monumenten). Onder de Omgevingswet zal de ARK ook 

adviestaken krijgen over monumenten. Voorwaarde is dat ten minste twee leden deskundig zijn op 

dat gebied. Het aantal leden gaat dan ook naar vier.  

Met de benoeming per 1 oktober 2022 is het vereiste aantal leden volgens de huidige verordening 

bereikt, en is door de tussentijdse benoeming en komende uitbreiding met een vierde lid, de basis 

voor het alternerende benoemingsstelsel weer terug.  

  

 

Beoogd effect 

De commissie moet -totdat de Omgevingswet in werking treedt- bestaan uit drie leden.  

 

Politieke keuzeruimte 

De raad benoemt de leden van de commissie.  

 

Gedachtegang 

 

Argumenten 

Door benoeming voldoet de samenstelling van de commissie aan de criteria van art. 9.2 van de 

Bouwverordening.  

Een van de vereisten is deskundigheid op gebied van architectuurgeschiedenis. In de nieuwe 

verordening (art. 4) staat o.m. bouwhistorie, restauratiearchitectuur. Mevrouw Verhoek heeft de 

opleiding en werkervaring die daaraan voldoet.  

Bloemendaal telt 370 gebouwde monumenten en onder de Omgevingswet krijgt de (nieuwe) 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit adviestaken over deze monumenten. Daarvoor is 

deskundigheid op gebied van erfgoedbescherming en behoud vereist.  

 

Tussentijdse aftreding en benoeming draagt bij aan een alternerend benoemingsstelsel. 

Voor de continuïteit in advisering en kennisoverdracht van de commissie heeft een alternerend 

benoemingsstelsel de voorkeur. De tussentijdse benoeming van de voorzitter en een benoeming 

van een vierde lid bij inwerkingtreding van de Omgevingswet draagt daar aan bij.  

 

Kanttekeningen 

nvt 

 

Alternatieven 

Volgens de huidige verordening moet de commissie ten minste drie leden tellen. Door aftreden van 

de voorzitter is een nieuwe benoeming noodzakelijk.  

 

Overwegingen van het college 

nvt 
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Middelen 

Er zijn geen extra middelen nodig.  

 

Participatie 

De raad benoemt de leden van de ARK. 

 

Communicatie 

MOOI Noord-Holland draagt zorg voor de voordracht van nieuwe leden, en houdt de 

benoemingstermijnen bij.  

 

Samenwerking (Heemstede) 

Heemstede maakt gebruik van dezelfde adviescommissie.  

 

Vervolgproces/evaluatie 

 

Vervolgproces 

Na benoeming kan de nieuwe voorzitter in de eerste vergadering van oktober optreden. 

 

Evaluatie 

De ARK brengt jaarlijks verslag uit over de werkzaamheden.  

 

Bijlagen 

Voordrachtsbrief MOOI Noord-Holland 2022003619 

CV mw. Verhoek 2022003618 

 

Achterliggende documenten 

2021000693 Benoeming huidige commissieleden  

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 


	Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

