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Actief openbaar

ONDERWERP
Benoemen twee nieuwe leden voor de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit
Heemstede.
SAMENVATTING
In de raad van 28 januari 2021 is het besluit genomen om de huidige
Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit aan te houden tot het in werking treden
van de nieuwe Omgevingswet. Het “oprekken” van de maximale zittingstermijn van
zes jaar, voor de huidige leden, tot het inwerking treden van de Omgevingswet is
niet in lijn met de Woningwet. Er worden twee nieuwe architect leden benoemd.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Artikel 1, eerste lid, sub n en artikel 12 b, vierde lid, van de Woningwet en artikel
2.2, tweede lid van het Reglement van Orde
BESLUIT B&W
1.
De raad voor te stellen de heer ir. C , architect, en de heer ir. K,
restauratiearchitect, te benoemen als architect lid van de Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 23 april 2024, doch uiterlijk tot het in werking
treden van de Omgevingswet.
2.
Het voorstel voor te leggen aan de commissie Ruimte voor advies aan de
raad (A-stuk).
BESLUIT RAAD
De raad van de gemeente Heemstede;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 maart 2021
besluit:
De heer ir. C , architect, en de heer ir. K, restauratiearchitect, te benoemen als
architect lid van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede tot 23
april 2024, doch uiterlijk tot het in werking treden van de Omgevingswet. .

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

AANLEIDING
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Op 28 januari 2021 heeft de raad besloten de huidige Adviescommissie voor
Ruimtelijke Kwaliteit aan te houden tot het in werking treden van de nieuwe
Omgevingswet. Het “oprekken” van de maximale zittingstermijn van zes jaar, voor
de huidige leden, tot het inwerking treden van de Omgevingswet is niet in lijn met
de Woningwet. Met dit voorstel worden twee nieuwe architect leden benoemd.
MOTIVERING
Het college heeft de raad voorgesteld, op voordracht van Mooi Noord-Holland, om
de huidige commissie aan te houden tot het in werking treden van de
Omgevingswet. Voor deze oplossing was vanuit pragmatisch oogpunt gekozen,
omdat anders binnen een kort tijdsbestek nieuwe leden moesten worden gevonden
die vervolgens maar korte tijd, variërend van een half jaar tot ander halfjaar, deel
zouden uitmaken welstandscommissie. De raad kon hier in meegaan en heeft 28
januari 2021 besloten de huidige commissie aan te houden tot het inwerking treden
van de Omgevingswet.
Deze pragmatische oplossing blijkt achteraf bezien niet houdbaar. Het besluit om
de huidige commissie in stand te houden is niet in lijn met artikel 12b, vierde lid,
van de Woningwet en artikel 2.2, tweede lid, van het Reglement van Orde. Het
aanpassen van de Bouwverordening of het Reglement van orde zodanig dat een
langere termijn dan tweemaal drie jaar mogelijk is, is niet in lijn met een hogere
regeling. Het is derhalve niet mogelijk om uitstel van aftreden te verlenen aan de
twee leden van de welstandscommissie.
Het feit dat de zittingstermijn van de commissieleden niet kan worden verlengd
betekent dat de raad twee nieuwe architect leden moet benoemen.
Op 1 juni 2021 verloopt ook de zittingstermijn van het burgerlid, er zal dus ook een
nieuw burgerlid moeten worden benoemd. Hiervoor wordt binnenkort de
sollicitatieprocedure gestart.
De benoeming vindt in principe plaats tot 23 april 2024. Dit kan in de praktijk korter
uitvallen, omdat bij het in werking treden van de Omgevingswet de zittingstermijn
van de adviescommissie van rechtswege wordt beëindigd. In aanloop naar het
inwerkingtreden van de Omgevingswet zal worden bekeken hoe de verplichte
adviescommissie moet worden ingevuld.
In het Reglement van orde is bepaald dat de adviescommissie voor Ruimtelijke
kwaliteit Heemstede tenminste bestaat uit:
- een voorzitter, voorgedragen door MOOI NOORD-HOLLAND;
- twee architect leden, voorgedragen door MOOI NOORD-HOLLAND;
- een monumentendeskundige, op afroep toe te voegen in gevallen waarin
specifieke deskundigheid op het gebied van monumenten is vereist, voorgedragen
door MOOI NOORD-HOLLAND;
- een burgerlid, voorgedragen door burgemeester en wethouders.
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FINANCIËN
n.v.t.
PLANNING/UITVOERING
n.v.t.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
n.v.t.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
BIJLAGEN
Brief Mooi Noord-Holland.
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