Voorstel aan de raad

Aan de gemeenteraad
Gemeente Steenwijkerland
Vendelweg 1
8331 XE Steenwijk
Steenwijk, 20-12-2016
Nummer voorstel: 2017/10
Voor raadsvergadering d.d.:

28-02-2017

Agendapunt:

4

Onderwerp:
(Her) benoeming leden Welstands- en monumentencommissie
Aan de raad van de gemeente Steenwijkerland wordt voorgesteld te besluiten:
Conceptbesluit:
1. met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de volgende personen voor een periode van 1
jaar (tot 1 januari 2018) te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van de
gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Steenwijkerland:
Algemeen
Voorzitter

ir. V.W. Piscaer

Plaatsvervangend voorzitter

ir. L. Vos

Secretaris

ir. M.T. ten Hove-van den Heuvel

Plaatsvervangend secretaris

ir. R.M. Onderdelinden

Welstand
Lid, deskundige architectuur

ing. L. Jacobs

Lid, deskundige architectuur

ir. A. Jekel

Lid, stedenbouwkundige

ir. R.E. Lamain

Lid, stedenbouwkundige

ir. P. Sala

Monumenten
Lid, deskundige architectuurhistorie

ir. M.A. van Bleek

Lid, deskundige architectuurhistorie

drs. G.M. van Altena

Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige

ing. J. Abbink

Lid, plaatsvervangend deskundige architectuur- en

drs. M. van Damme

bouwhistorie
Lid, landschapsdeskundige

ir. A. Coops

Lid, plaatsvervangend landschapsdeskundige

ir. I.M. Nij Bijvank-van Herel
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2. met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de heer H.L. Tragter en de heer A. Nijland
voor een periode van 1 jaar (tot 1 januari 2018) te benoemen tot burgerlid van de
gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Steenwijkerland.

Samenvatting:
De leden van de welstandscommissie moeten op grond van de Woningwet door uw raad worden
benoemd. De benoeming geldt gebruikelijk voor een periode van 3 jaren. Leden kunnen maximaal
6 jaren deel uitmaken van de welstandscommissie. Voor monumentenleden, die adviseren op
grond van de Monumentenwet 1988, is geen maximale benoemingstermijn bepaald.
Zoals u weet speelt er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de vraag hoe de gemeente in
de toekomst met het welstandsbeleid en de welstandsadvisering om wil gaan. Rekening gehouden
met deze lopende ontwikkelingen heeft uw raad de leden van de Welstands- en
monumentencommissie in 2016 voor een periode van 1 jaar benoemd. In juni 2016 zijn er ook twee
nieuwe burgerleden benoemd voor een periode van een half jaar, zodat de benoemingsperiode van
alle leden van de gecombineerde welstands- en monumentencommissie weer parallel liep.
Op 28 april 2015 heeft uw raad besloten om het concept van differentiatie van welstandsniveaus uit
de Pilot Blokzijl (hoog, midden, basis welstandsniveau) toe te passen voor de Welstandsnota voor
de rest van de gemeente, het welstandsbeleid voor het buitengebied als eerste te herzien en voor
het buitengebied te beginnen met het opstellen van de waarderings- en ambitiekaarten. Dit proces
is inmiddels opgestart, maar nog niet ver genoeg doorlopen om een goed beeld te hebben van de
waardering en ambitie voor het hele grondgebied van de gemeente. In een brief van 25 augustus
2016 is uw raad geïnformeerd over de stand van zaken van proces met betrekking tot de
Welstandsnota en de nog te zetten stappen. In deze brief is ook aangegeven dat de nieuwe
Welstandsnota naar verwachting in het vierde kwartaal van 2017 gereed zal zijn. Bouwplannen
zullen daarom de komende tijd nog aan de huidige Welstandsnota getoetst moeten worden.
Dit voorstel voor de (her)benoeming van de leden van de welstands- en monumentencommissie
staat hier los van en doorkruist het proces voor de herziening van de Welstandsnota niet. Op dit
moment heeft de gemeente voor het hele grondgebied welstandsbeleid. Aanvragen voor
omgevingsvergunningen moeten aan dit beleid worden getoetst. Hiervoor is de welstands- en
monumentencommissie nodig. Om de vergunningaanvragen te kunnen blijven afhandelen wordt
daarom voorgesteld om leden voor de welstands- en monumentencommissie te herbenoemen.
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Zoals hierboven al aangegeven worden de leden van de Welstands- en monumentencommissie
normaal benoemd voor een periode van 3 jaar. Gezien de ontwikkelingen die er spelen op het
gebied van het welstandsbeleid en de welstandsadvisering en die in 2017 verder worden
uitgewerkt, wordt voorgesteld alle leden van de Welstands- en monumentencommissie nogmaals
voor een periode van 1 jaar te (her)benoemen. In de loop van 2017 kan dan worden bekeken of de
benoemingstermijn kan/moet worden verlengd.

Ondertekening
De secretaris

De waarnemend burgemeester

S.S. Weistra

J.H. Bats

Betrokken partijen
afdeling

IO

adviseur

Marga Hoven, tel.: 832, email: marga.hoven@steenwijkerland.nl

behandeld in raadscommissie

X ja, nl. 7 februari 2017
nee
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Raadsbesluit
Steenwijk, 28-02-2017
Nummer: 2017/10

De raad van de gemeente Steenwijkerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20-12-2016, nummer 2017/10;
besluit:
1.

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de volgende personen voor een periode
van 1 jaar (tot 1 januari 2018) te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van
de gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente
Steenwijkerland:

Algemeen
Voorzitter

ir. V.W. Piscaer

Plaatsvervangend voorzitter

ir. L. Vos

Secretaris

ir. M.T. ten Hove-van den Heuvel

Plaatsvervangend secretaris

ir. R.M. Onderdelinden

Welstand
Lid, deskundige architectuur

ing. L. Jacobs

Lid, deskundige architectuur

ir. A. Jekel

Lid, stedenbouwkundige

ir. R.E. Lamain

Lid, stedenbouwkundige

ir. P. Sala

Monumenten
Lid, deskundige architectuurhistorie

ir. M.A. van Bleek

Lid, deskundige architectuurhistorie

drs. G.M. van Altena

Lid, plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige

ing. J. Abbink

Lid, plaatsvervangend deskundige architectuur- en

drs. M. van Damme

bouwhistorie
Lid, landschapsdeskundige

ir. A. Coops

Lid, plaatsvervangend landschapsdeskundige

ir. I.M. Nij Bijvank-van Herel
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2.

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 de heer H.L. Tragter en de heer A. Nijland
voor een periode van 1 jaar (tot 1 januari 2018) te benoemen tot burgerlid van de
gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente
Steenwijkerland.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

A. ten Hoff

J.H. Bats
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