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Het College van B&W van de gemeente Bloemendaal 
T.a.v. de heer J.J. Egthuijsen 
Postbus 201 
2050 AE Overveen 
 
 
Geacht College, 
 
Drie leden van de Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Bloemendaal 
zijn aan het eind van hun officiële zittingstermijn. Leden van welstandscommissies 
worden benoemd voor een wettelijke termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot 
herbenoeming voor nog eens drie jaar. Hierbij ontvangt u ons voorstel hoe hiermee om te 
gaan. 
 
De benoeming van heer dr. Freek Schmidt, architectuurhistoricus en voorzitter van de 
Welstands- en Monumentencommissie van de gemeente Bloemendaal kan tot uiterlijk 1 
juni 2023 worden verlengd. Wij stellen voor om de heer Schmidt met terugwerkende 
kracht te laten herbenoemen tot 1 juni 2023.  
 
De heer E. Kuchlein, MARCH en mevrouw ir. Anke Zeinstra zijn per 1 september 2020 en 1 
januari 2021 aan het eind van hun tweede benoemingstermijn. Normaal gesproken wordt 
een opvolger voorgedragen uit onze kring van adviseurs. In overleg met de gemeente 
stellen wij voor te anticiperen op de naderende inwerkingtreding. van de omgevingswet 
(naar verwachting per 1-1-2022) en de huidige commissieleden voorlopig aan te houden. 
 
Op het moment van de invoering van de omgevingswet moet de gemeenteraad een 
gemeentelijke adviescommissie benoemd hebben, dit krijgt zijn beslag in het komend 
jaar. In de Omgevingswet zijn de wettelijke benoemingstermijnen geschrapt. De 
gemeenteraad mag dan zelf bepalen hoe lang die termijn wordt. 
In de komende periode overleggen wij met uw gemeente over de inrichting van de 
gemeentelijke adviescommissie, op basis van de recent gepubliceerde VNG model-
verordening inzake de inrichting van deze commissie.  
 
Wij stellen voor de heer Kuchlein en mevrouw Zeinstra tijdelijk uitstel van aftreden als 
commissielid te verlenen. Dit uitstel duurt tot de datum van benoeming van de nieuwe 
gemeentelijke adviescommissie. Wij anticiperen hierbij op de nieuwe wettelijke 
bepalingen en borgen hiermee de continuering van een zorgvuldige advisering.  
 
Graag vernemen wij of dit voorstel op uw instemming kan rekenen. 
Bovenstaande besluiten dienen door de gemeenteraad te worden bekrachtigd.  
Wij zien graag een kopie van de betreffende  raadsbesluiten  inzake de herbenoeming van 
de heer Schmidt en vernemen we graag het besluit ten aanzien van het uitstel van 
aftreden van de heer Kuchlein en mevrouw Zeinstra. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
drs. ing. J.E.F. Mühren 
Directeur  


