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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, 
 
Op uw verzoek dragen wij twee nieuwe leden voor de Welstands- en 
Monumentencommissie van de gemeente Bloemendaal voor en stellen wij voor de heer 
Schmidt, voorzitter van de commissie, te laten herbenoemen.  
 
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 op 
uw verzoek 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. Wij dragen twee opvolgers 
voor uit onze kring van adviseurs te weten de heer ir. Eddo Carels , architect en de heer ir. 
Daan Knijnenburg, restauratiearchitect en stellen voor om hen per eerstvolgende 
raadsvergadering te benoemen voor in ieder geval een periode van drie jaar dan wel tot 
het moment van invoering van de nieuwe gemeentelijke adviescommissie.  
 
Na (her)benoeming (her)bevestigt deze commissie alle adviezen vanaf 1 juni 2020 
 
Mevrouw Zeinstra is aanwezig bij de vergaderingen om een zorgvuldige overdracht te 
waarborgen. Ze is geen lid van de commissie (geen stemrecht) maar moet worden gezien 
als een bijzonder adviseur. Dit voor zolang nodig geacht door de commissie en op kosten 
van MOOI Noord-Holland. 
 
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.  
 
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 de benoeming van de heer Carels en de heer Knijnenburg. 
 
 
Hoogachtend, 
Drs. ing. J.E.F. Mühren 
Directeur  


