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Onderwerp

MOOI Noord-Holland heeft op 4 maart 2021 een voordracht ingestuurd voor de benoeming van drie
leden van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten.

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 maart 2021;

besluit:

1. de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten, dr. F. Schmidt, te
herbenoemen voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020;
2. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. W.D. Knijnenburg, restauratiearchitect, voor
een eerste termijn van drie jaar;
3. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. E.E. Carels, architect, voor een eerste termijn
van drie jaar.

De raad voornoemd, d.d. 22 maart 2021,
De stemcommissie bestaande uit dhr. Oude Weernink (voorzitter), mevr. Zoetmulder en dhr.
Bruggeman zijn in aanwezigheid van de griffier bijeen geweest op 19 maart 2021 om de stemmen
te tellen van de schríftelijke stemronde. De uitslag:
Dr. F. Schmidt: 16 voor, 3 tegen
Ir. W.D. Knijnenburg: 18 voor, 1 tegen
Ir. E.E. Carels: 18 voor, 1 tegen
De voorzitter concludeert dat ze alledrie,
de raad benoemd zijn.
de voorzitter,

steun hebben door de raad, waarmee ze door

de griffier,

2-

-

Voorgesteld besluit

1. de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten, dr. F. Schmidt, te
herbenoemen voor een periode van drie jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2020;
2. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. W.D. Knijnenburg, restauratiearchitect, voor
een eerste termijn van drie jaar;
3. als lid van de adviescommissie te benoemen: ir. E.E. Carels, architect, vooreen eerste termijn
van drie jaar.
Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
De leden van de Welstandscommissie hebben een benoemingstermijn van drie jaar, met één
mogelijkheid van herbenoeming voor nog drie jaar. Van twee leden verstreek de maximale
benoemingsduur op achtereenvolgens 1 september 2020 en 1 januari 2021. MOOI Noord-Holland
(die verantwoordelijk is voor het bewaken van de zittingstermijnen en nieuwe voordracht van leden
drie maanden voor afloop van de termijn) stelde in oktober 2020- als overbruggingsmaatregel naar
de nieuwe verordening - voor om het aftreden uit te stellen. Dit voorstel is aan alle gemeenten
waaraan MOOI Noord-Holland adviseert voorgelegd. Op voordracht van MOOI Noord-Holland werd
daarom in het raadsvoorstel voor de vergadering van de Commissie Grondgebied van 14 februari
2021 (2020004638) voorgesteld- om de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en
Monumenten te herbenoemen voor een periode van drie jaar, (met terugwerkende kracht) en de
twee leden van de commissie uitstel van aftreden te verlenen tot 31-12-2021, of totdat de nieuwe
verordening op het welstands- en monumentenadvies in werking treedt. In het raadsvoorstel werd
ook aangegeven dat herbenoeming van de twee leden 'formeel gezien' eigenlijk niet mogelijk is,
maar dat Mooi Noord-Holland dit voorstelde omdat dit een uitzonderlijke situatie is omdat de
huidige adviescommissie ophoudt te bestaan als de Omgevingswet in werking treedt. In de
Omgevingswet zijn de wettelijke benoemingstermijnen geschrapt.
Ondanks het feit dat deze werkwijze in meerdere gemeenten dus plaats vindt, hecht het college
zich te houden aan de wettelijke bepaling van artikel 12b, vierde lid, van de Woningwet, waarin is
bepaald dat een voorzitter of ander lid van een welstandscommissie voor een termijn van ten
hoogste drie jaar kan worden benoemd in een welstandscommissie in een betreffende gemeente.
Verder is bepaald dat zij eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar kunnen worden
herbenoemd in dezelfde commissie. Het college heeft Mooi Noord-Holland derhalve gevraagd een
voordracht te doen voor twee nieuwe leden. De voorzitter kan nog voor een periode van drie jaar,
tot 1 juli 2023, worden herbenoemd.
Het raadsvoorstel dat geagendeerd was voor de commissie Grondgebied van 14 februari 2021
(2020004638) is daarom ingetrokken. Dit raadsvoorstel is de nieuwe versie. Bij dit voorstel vindt u
de voordracht van MOOI Noord-Holland van 4 maart 2021, voor de herbenoeming van de voorzitter
en de benoeming van twee nieuwe leden. Om discussie of onzekerheid over eventuele
(rechts)gevolgen van de adviezen van de commissie uit die periode te voorkomen, zal de
commissie na (her)benoeming alle adviezen (her)bevestigen die zij vanaf 1 juni 2020 heeft
uitgebracht.
Beoogd effect
Benoemde welstandscommissie.
Politieke keuzeruimte

De gemeente bepaalt zelf of een adviescommissie voor welstand en monumenten wordt ingesteld.
Gedachtegang

Argumenten

-3De deskundigheid is gewaarborgd
In artikel 9.2 van de Bouwverordening staan de benodigde deskundigheden. Door benoeming
voldoet de commissie daaraan.
Kanttekeningen
2a. de voordracht is te laat
Artikel 2.2, derde lid, van het RvO bepaalt dat MOOI Noord-Holland een rooster van aftreden
bijhoudt en tijdig een voordracht voor (her)benoeming doet.
2b. vanaf 1 september 2020 kon de commissie formeel geen advies uitbrengen
De deskundigheid staat niet ter discussie, maar artikel 8.1, lid 2, RvO bepaalt dat er ten minste
twee leden moeten zijn (of hun plaatsvervangers). Conform het juridisch advies bekrachtigt de
nieuwe commissie de adviezen over die afgelopen periode.
2c. Een restauratiearchitect met architectuurgeschiedenis is niet continu aanwezig
Niet in elke commissievergadering is de noodzaak daarvoor aanwezig (monumenten). Afspraak is
dat de coördinator van de commissie voor die gevallen een lid van de Erfgoedcommissie van MOOI
Noord-Holland uitnodigt.
Overwegingen van het college

Continuïteit is belangrijk: de commissieleden moeten de gemeente kennen en willen leren kennen.
Daarom functioneren de leden waarvan de benoemingsduur is verstreken als achtervang. Dit
brengt geen extra kosten met zich mee. De coördinator van de commissie regelt dit zelf.
Middelen

n.v.t.
Participatie

De adviescommissie voor Welstand en Monumenten vergadert openbaar. Het is een
adviescommissie aan ons college voor uitvoering van de omgevingstaken.
Communicatie

nvt
Samenwerking (Heemstede)

Nvt
Vervolgproces/evaluatie

Vervolgproces
In 2021 leggen wij uw raad de nieuwe verordening voor (volgens VNG-model).
In het op te stellen Omgevingsplan kunnen de adviestaken van de commissie worden opgenomen.
Aan de hand van de taken adviseert MOOI Noord-Holland over de nodige deskundigheid en het
aantal leden.
Evaluatie
Evaluatie is zoals gebruikelijk met het jaarverslag van de welstandscommissie.
Bijlagen

Voordracht MOOI Noord-Holland d.d. 4-3-2021 (2021000805)
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