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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp:  
Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 

Commissie:  
  

BBVnr: 
1159294 

Portefeuillehouder:  
Goedknegt, M.C.C. 

Gemeenteraad:  Raadsvoorstelnr.: 
1161196 

e-mailadres opsteller:  
p.storm@bar-organisatie.nl   

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Benoeming leden commissie Ruimtelijke Kwaliteit 
 
Geadviseerde beslissing 
Te besluiten voor een periode van 3 jaar en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017: 

1. de heer H.P Heijne te benoemen tot voorzitter van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 
2. de heer G.K. Tegelberg te benoemen tot lid van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit; 
3. mevrouw C.M. De Kovel voor een tweede termijn te benoemen tot lid van de commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
Aanleiding 
 
De commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) adviseert het college in het kader van een 
aanvraag omgevingsvergunning met betrekking tot het voldoen aan redelijke eisen van welstand. Op 
basis van artikel 1 lid 1 sub n van de Woningwet worden de leden van de welstandscommissie door de 
gemeenteraad benoemd. De commissie Ruimtelijke Kwaliteit werkt al meerdere jaren voor Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk gezamenlijk.  
 
In artikel 12b lid 4 van de Woningwet wordt de zittingsduur van leden van de welstandscommissie 
beperkt tot 3 jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming voor een periode van nog eens 3 jaar. Hiermee 
wordt beoogt de doorstroming van de leden van de welstandscommissies te bevorderen.  
 
Conform deze artikelen stellen wij u voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit voor een periode van 3 jaar 
uit de volgende leden te laten bestaan: 
 
Voorzitter:  Ir. H.P. Heijne 
Secretaris:  Ir. C.M. de Kovel 
Gemandateerde: Ir. G.K. Tegelberg 
 
Voor mevrouw De Kovel is de eerste periode  van drie jaar inmiddels verstreken. 
Voor de heren Heijne en Tegelberg is dit de eerste termijn. 
 
Beoogd effect 
Het toetsen van bouwwerken aan redelijke eisen van welstand zoals vastgelegd in de welstandsnota door 
een onafhankelijke commissie. 
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Argumenten 
Voor de beslispunten 1 tot en met 3 gelden de volgende argumenten: 

1. Advisering door de commissie Ruimtelijke Kwaliteit is een wettelijke verplichting. 
Deze verplichting is opgenomen in de Woningwet. 
 

2. De voorgestelde leden voldoen aan de voorwaarden voor benoeming. 
Hun opleidingsniveau en competenties passen bij de gevraagde werkzaamheden 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
De stichting Dorp, Stad en Land waar de leden in dienst zijn wordt per brief van de benoeming op de 
hoogte gesteld. 
 
Evaluatie/monitoring 
De benoemingen gelden voor een periode van 3 jaar. Aan het einde van deze periode vindt een evaluatie 
plaats. 
 
Financiën  
De kosten van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit worden betaald uit de leges. 
 
Juridische zaken 
De benoemingen zijn geen besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 

- Publiceren 
Na vaststelling door de gemeenteraad 

- Contactpersoon i.v.m. (pers)vragen over gepubliceerd besluit 
P. Storm 

 
 
Poortugaal, 11 april 2017  

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


