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Samenvatting
Als gevolg van het verstrijken van de benoemingstermijn van de burger- en deskundige leden van de
welstands- en monumentencommissie is het noodzakelijk dat de leden worden herbenoemd. Ook
heeft Het Oversticht een voordracht gedaan voor 2 extra plaatsvervangende leden om de bezetting te
kunnen waarborgen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw welstandsbeleid. Dit zal voor
het buitengebied aan het Omgevingsplan worden gekoppeld. Voor de kernen wordt een apart
welstandsbeleid opgesteld. Naar verwachting zal dit nieuwe welstandsbeleid in de loop van volgend
jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot de vaststelling van het nieuwe
welstandsbeleid zullen alle (bouw)plannen nog ter advisering aan de (vertegenwoordiger van de)
welstands- en monumentencommissie voorgelegd moeten worden.
Voorgesteld wordt om de zittende burger- en deskundige leden te herbenoemen voor de periode van
1 jaar en de nieuwe plaatsvervangende leden ook te benoemen voor een zelfde periode. Alle
benoemingen vinden plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.

Beschrijving
Inleiding
Als gevolg van het verstrijken van de benoemingstermijn van de burger- en deskundige leden van de
welstands- en monumentencommissie is het noodzakelijk dat de leden worden herbenoemd. Ook
heeft Het Oversticht een voordracht gedaan voor twee extra plaatsvervangende leden om de
bezetting te kunnen waarborgen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuw welstandsbeleid Dit
zal voor het buitengebied aan het Omgevingsplan worden gekoppeld. Voor de kernen wordt een apart
welstandsbeleid opgesteld. Naar verwachting zal dit nieuwe welstandsbeleid in de loop van volgend
jaar ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot de vaststelling van het nieuwe
welstandsbeleid zullen alle (bouw)plannen nog ter advisering aan de (vertegenwoordiger van de)
welstands- en monumentencommissie voorgelegd moeten worden.
Voorgesteld wordt om de zittende burger- en deskundige leden te herbenoemen voor de periode van
1 jaar en de nieuwe plaatsvervangende leden ook te benoemen voor een zelfde periode. Alle
benoemingen vinden plaats met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.
Voorstel
Voorgesteld wordt om met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de volgende personen voor een
periode van 1 jaar (tot 1 januari 2020) te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van de
gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Steenwijkerland:
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Algemeen






voorzitter: ir. V.W. Piscaer
plaatsvervangend voorzitter: R.J. Beerkens
secretaris: ir. M.T. ten Hove-van den Heuvel
plaatsvervangend secretaris: ir. Stahlie-Biersteker
plaatsvervangend secretaris: ing. J. Ruhl

Welstand





lid,
lid,
lid,
lid,

deskundige architectuur: ir. A. Schurink
deskundige architectuur: ir. L. Vos
stedenbouwkundige: ir. R.E. Lamain
stedenbouwkundige: ir. B.G.H. Huiskamp

Monumenten










lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,

deskundige architectuurhistorie: ir. M.A. van Bleek
deskundige architectuurhistorie: drs. G.M. van Altena
plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige: ing T. Temmink
plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige: J.T. Teunis
plaatsvervangend deskundige architectuur- en bouwdeskundige: drs. M. van Damme
plaatsvervangend monumentendeskundige: M. van der Vegte MA*
landschapsdeskundige: ir. A. Coops
plaatsvervangend landschapsdeskundige: ir. I.M. Nij Bijvank-van Herel
plaatsvervangend landschapsdeskundige: ir. G.J. Bierema*

Burgerleden
 A. Nijland
 H.L. Tragter
(toelichting de met * aangeduide leden worden nieuw benoemd, de leden zonder aanduiding worden
herbenoemd).
Argumenten
Als gevolg van het verstrijken van de benoemingstermijn van de burger- en deskundige leden van de
welstands- en monumentencommissie is het noodzakelijk om de leden van deze commissie opnieuw
te benoemen. Om de continuïteit en de kwaliteit in de bezetting te kunnen waarborgen heeft Het
Oversticht een voordracht gedaan voor twee extra plaatsvervangende leden.
Op grond van de Woningwet moeten de leden van de welstandscommissie door de gemeenteraad
worden benoemd. Leden van de welstandscommissie worden in de regel voor een periode van 3 jaar
benoemd en deze benoeming kan dan nog eenmaal met 3 jaar worden verlengd. Voor de
monumentenleden, die adviseren op grond van de Erfgoedwet, de Erfgoednota en de
cultuurhistorische waarden die vastliggen in de bestemmingsplannen, is geen maximale
benoemingstermijn bepaald.
In de welstands- en monumentencommissie zitten deskundigen met expertise op verschillende
terreinen. Bij de samenstelling van de commissie is gekeken naar ervaring op het gebied van
welstandsadvisering en een variatie in deskundigheid, zodat er binnen de welstands- en
monumentencommissie een brede expertise aanwezig is. Deze leden functioneren goed en kunnen
worden herbenoemd.
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Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat er, vanwege de andere activiteiten die de meeste leden
ook ontplooien, behoefte is aan de benoeming van twee extra plaatsvervangende leden. Dit betreft
een plaatsvervangende monumentendeskundige en een plaatsvervangende landschapsdeskundige. Op
deze manier kan de bezetting van de welstands- en monumentencommissie gewaarborgd worden.
Deze plaatsvervangende leden hebben veel ervaring op het gebied van hun respectievelijke expertise
en zijn goed bekend met het grondgebied van de gemeente.
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 houdend met
deze ontwikkelingen zijn de leden van de welstands- en monumentencommissie de laatste jaren
steeds voor een periode van 1 jaar benoemd. Op dit moment wordt er nog steeds gewerkt aan het
opstellen van het nieuwe welstandsbeleid met verschillende welstandsniveaus. Naar verwachting zal
dit nieuwe welstandsbeleid in de loop van 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden
voorgelegd.
Het voorstel van de (her)benoeming van de leden van de welstands- en monumentencommissie staat
hier los van en doorkruist het proces van de herziening van de Welstandsnota niet. Op dit moment
heeft de gemeente voor het hele grondgebied van de gemeente welstandsbeleid. Aanvragen om een
omgevingsvergunning moeten aan dit beleid worden getoetst. Hiervoor is de welstands- en
monumentencommissie nodig. Om de vergunningaanvragen te kunnen blijven afhandelen wordt
daarom voorgesteld om de leden van de welstands- en monumentencommissie te (her) benoemen.
Zoals hierboven al aangegeven, worden de leden van de welstands- en monumentencommissie in de
regel benoemd voor een periode van 3 jaar. Gezien de ontwikkelingen die er spelen op het gebied van
welstandbeleid en welstandsadvisering, die naar verwachting in 2019 worden afgerond, wordt
voorgesteld om alle leden van de welstands- en monumentencommissie voor een periode van 1 jaar
te benoemen.
Omdat de huidige benoemingstermijn van de welstands- en monumentencommissie afloopt op 1
januari 2019, wordt voorgesteld om de leden van de welstands- en monumentencommissie te
benoemen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019.
Kanttekeningen en risico’s
n.v.t.
Duurzaamheid en social return
n.v.t.
Financiële toelichting
n.v.t.
Participatie en communicatie
n.v.t.
Uitvoering en planning
n.v.t.

Besluit
Beslispunt 1
De gemeenteraad besluit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2019 de volgende personen voor
een periode van 1 jaar (tot 1 januari 2020), te benoemen tot leden en plaatsvervangende leden van
de gecombineerde welstands- en monumentencommissie voor de gemeente Steenwijkerland:
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Algemeen






voorzitter: ir. V.W. Piscaer
plaatsvervangend voorzitter: R.J. Beerkens
secretaris: ir. M.T. ten Hove-van den Heuvel
plaatsvervangend secretaris: ir. Stahlie-Biersteker
plaatsvervangend secretaris: ing. J. Ruhl

Welstand





lid,
lid,
lid,
lid,

deskundige architectuur: ir. A. Schurink
deskundige architectuur: ir. L. Vos
stedenbouwkundige: ir. R.E. Lamain
stedenbouwkundige: ir. B.G.H. Huiskamp

Monumenten










lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,
lid,

deskundige architectuurhistorie: ir. M.A. van Bleek
deskundige architectuurhistorie: drs. G.M. van Altena
plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige: ing T. Temmink
plaatsvervangend bouw-/restauratiedeskundige: J.T. Teunis
plaatsvervangend deskundige architectuur- en bouwdeskundige: drs. M. van Damme
plaatsvervangend monumentendeskundige: M. van der Vegte MA
landschapsdeskundige: ir. A. Coops
plaatsvervangend landschapsdeskundige: ir. I.M. Nij Bijvank-van Herel
plaatsvervangend landschapsdeskundige: ir. G.J. Bierema

Burgerleden
 A. Nijland
 H.L. Tragter
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