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Onderwerp

Voordracht leden welstands- en monumentencommissie

Voorgesteld besluit

De voorgedragen commissieleden te benoemen

Aan de raad,
Inleiding
De welstands- en monumentenadvisering wordt in 2018 uitgevoerd door Het Oversticht te Zwolle. Dit
betekent een voortzetting van de werkzaamheden die Het Oversticht in 2017 voor de gemeente heeft
verricht.
De advisering geschiedt middels een commissie met onafhankelijke leden. Er wordt gewerkt met twee
commissies, namelijk de kleine commissie en de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie
(ook wel grote commissie genaamd). Alle plannen worden door de kleine commissie ontvangen
(loketfunctie) en vervolgens wordt beoordeeld of afhandeling door haar kan plaatsvinden, of dat
behandeling in de geïntegreerde commissie aan de orde is. Omvangrijke en importante plannen worden
door de grote commissie behandeld, evenals monumentenplannen.
In de welstandsnota (paragraaf 2.5.02) en in de bouwverordening (bijlage 9: reglement van orde van de
welstandscommissie) is vastgelegd dat de commissieleden door de raad worden benoemd en dat het
college de raad hierin adviseert. Het Oversticht stelt de kandidaat-leden voor. De onafhankelijkheid van
de commissie is door deze wijze van benoemen geborgd. Voor het jaar 2018 draagt Het Oversticht voor
benoeming als commissielid de volgende kandidaat-leden voor:
-

Ir. V.W. Piscaer (voorzitter)
Ir. T. Stahlie-Biersteker* (secretaris – tevens lid van de kleine commissie)
Drs. G.M. van Altena (deskundige architectuurhistorie)
R.J. Beerkens* (plaatsvervangend voorzitter)
Ir. M.A. van Bleek (deskundige architectuurhistorie)
Ir. A. Coops (landschapsdeskundige)
Ir. B.H.G. Huiskamp (stedenbouwkundige)
Ir. R.E. Lamain (stedenbouwkundige)
Ir. N. Oude Wolbers (plaatsvervangend secretaris – tevens lid van de kleine commissie))
Ing. J.S. Rühl (plaatsvervangend secretaris – plaatsvervangend lid van de kleine commissie)
Ir. A. Schurink (deskundige architectuur)
Ir L. Vos (deskundige architectuur)

-Drs M. van Damme (plaatsvervangend lid deskundige architectuur- en bouwhistorie)
-Ir. I.M. Nij Bijvank – van Herel (plaatsvervangend lid landschapsdeskundige)
-Ing. T. Temmink* (plaatsvervangend lid bouw- en restauratiedeskundige)
-J.T. Teunis* (plaatsvervangend lid bouw- en restauratiedeskundige)
Voor 4 kandidaat-leden, hierboven gemarkeerd met een *, is sprake van een eerste voordracht tot
benoeming; voor de overige leden is sprake van herbenoeming.

Argumenten

1.1Met de benoeming van de commissieleden richt de gemeente de uitoefening van zijn
welstandstoezicht in.
In de welstandsnota en in de bouwverordening is beschreven hoe de welstandscommissie dient te zijn
samengesteld en hoe de commissie functioneert. De kennis en kunde van de door Het Oversticht
voorgedragen leden blijkt uit hun curriculum vitae. De leden hebben relevante opleidingen genoten en
hebben ruime ervaring op het gebied van architectuur en monumenten. Hierdoor zijn zij in staat
bouwplannen naar behoren te toetsen aan het welstandsbeleid van de gemeente.
1.2Een groot deel van de kandidaat-leden maakte in 2016 en 2017 deel uit van de commissie.
Door herbenoeming wordt hun ervaring binnen de gemeente Coevorden gecontinueerd.
Opmerkingen
De benoeming door de raad geldt voor dit kalenderjaar.
Kosten, baten, dekking
De commissieleden worden voor hun inzet door Het Oversticht betaald.
Aanpak/uitvoering
De wijze van adviseren en de frequentie van de commissievergaderingen is voorgeschreven in de
welstandsnota en in de bouwverordening. Er wordt conform gewerkt.
Communicatie
Niet van toepassing
Bijlagen
-Brief van Het Oversticht (2017) waarin aan de raad een voorstel tot benoeming van de kandidaat-leden
wordt gedaan.
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