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Onderwerp
De Omgevingswet verandert de taak van de Welstands- en Monumentencommissie. De huidige
commissie maakt plaats voor een nieuwe adviescommissie met nieuwe taken. De VNG heeft
daarvoor een nieuwe modelverordening geleverd.
Van de leden van de huidige commissie is de benoemingstermijn verstreken. MOOI Noord-Holland
vraagt de voorzitter te herbenoemen en de overige leden uitstel van aftreden te verlenen in de
overgangsperiode naar de Omgevingswet.

De raad van de gemeente Bloemendaal;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 december 2020

b e s l u i t:
1. de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten te herbenoemen voor een
periode van drie jaar, met terugwerkende kracht;
2. 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.

De raad voornoemd, d.d.

de voorzitter,

de griffier,

-2Voorgesteld besluit
1. de voorzitter van de adviescommissie voor Welstand en Monumenten te herbenoemen voor een
periode van drie jaar, met terugwerkende kracht;
2. 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.
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. Twee leden moeten aftreden, de voorzitter kan
nog een periode aanblijven.
Volgend jaar moet er een nieuwe commissie komen, die de taken krijgt die de Omgevingswet
toedeelt. De commissie kan ook adviestaken krijgen van de gemeente.
Beoogd effect
Continuering van de werkwijze totdat de nieuwe regeling van kracht is.
Politieke keuzeruimte
Formeel is er geen mogelijkheid voor herbenoeming van de twee leden. Dit is een uitzonderlijke
situatie omdat de huidige adviescommissie ophoudt te bestaan als de Omgevingswet in werking
treedt. MOOI Noord-Holland vraagt daarom om uitstel van aftreden toe te kennen.
Gedachtegang
Argumenten
1. Volgens de nieuwe wet beslist de gemeente zelf over de benoemingstermijn
De huidige regeling van maximaal twee termijnen van drie jaar vervalt. De gemeente beslist zelf.
Vooruitlopend daarop vraagt MOOI Noord-Holland de huidige leden aan te houden.
2. de huidige leden kunnen meedenken over de nieuwe adviestaken
In 2021 krijgt u een nieuwe verordening voor de gemeentelijke adviescommissie voorgelegd. Die
commissie moet adviseren over rijksmonumenten en omgevingsvergunningaanvragen, en kan
adviseren over onderwerpen van het omgevingsplan waarvan uw raad dat bepaalt. De commissie
kan ons college adviseren over beleidsonderwerpen. Door de huidige leden uitstel van aftreden te
gunnen is de advisering gecontinueerd en kunnen wij gebruik maken van de ervaring bij het
ontwerp van het nieuwe adviesstelsel.
3. benoeming van nieuwe leden is slechts beperkte tijd effectief
MOOI Noord-Holland vraagt de voorzitter te herbenoemen voor een tweede termijn, maar draagt
nu geen nieuwe leden voor. Nieuwe leden hebben ongeveer een half jaar inwerktijd nodig. De
benoemingsduur zal kort zijn, want die vervalt als uw raad de nieuwe verordening vaststelt.
Kanttekeningen
Formeel is er geen mogelijkheid tot verlenging van de benoemingsduur
In de nieuwe wetgeving bepaalt uw raad de benoemingstermijnen.
Alternatieven
Als uw raad geen uitstel verleent, zullen wij MOOI Noord-Holland vragen om kandidaten voor te
dragen.
Overwegingen van het college
Zie argumenten 2 en 3.

-3Middelen
Continuering van de huidige werkwijze heeft geen gevolgen voor middelen.
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)
Heemstede past dezelfde oplossing toe.
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
Brief MOOI Noord-Holland van 22 oktober 2020
Achterliggende documenten
VNG brief 23 september 2020 (692821)
Burgemeester en wethouders van Bloemendaal,

, burgemeester.

, gemeentesecretaris.

