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DATUM  16 september 2019 
AGENDAPUNT  3.05. 

ONDERWERP  Herbenoemen Architect lid welstandscommissie gemeente Koggenland 
PORTEFEUILLEHOUDER  C. van de Pol 

PROGRAMMA 

BELEIDSVELD 

 Programma III: Wonen & Ondernemen 

Omgevingstaken 
ZAAKNUMMER  ZK19002534 

AANLEIDING  In Juni 2019 hebben wij een voorstel gehad van de organisatie MOOI NOORD-HOLLAND  

adviseurs voor omgevingskwaliteit, om de heer ing. P. van Emmerik her te benoemen als 

architect lid van de welstandscommissie Koggenland tot uiterlijk 1 januari 2022.  

 

KADER  Gelet op art. 2.1.lid 1 sub a. van de Wabo (het bouwen van een bouwwerk), ingevolge art. 

2.10 lid 1 sub d. van de Wabo (uiterlijk bouwwerk) en art 6.2 van het Besluit 

Omgevingsrecht wordt advies gevraagd aan een onafhankelijke commissie. 

 

Op grond van art 12 b lid 4 van de Woningwet worden de leden van de 

welstandscommissie, op voorstel van burgemeester en wethouders, benoemd en ontslagen 

door de gemeenteraad. Volgens de Woningwet is delegatie niet mogelijk. 

 

WIJ STELLEN VOOR  De heer ing. P. van Emmerik als architect lid her te benoemen van de welstandscommissie 

Koggenland tot 1 juni 2022. 

 

BEOOGD 

RESULTAAT 

 De welstandscommissie is regionaal georganiseerd in de adviescommissie West Friesland die 

de gemeenten Enkhuizen, Drechterland, Medemblik, Opmeer en Koggenland adviseert. Het 

is daarom in ieders belang dat de commissie bestaat uit dezelfde bemensing. 

 

ONDERBOUWING  De leden van de welstandscommissie worden benoemd voor een wettelijke termijn van 3 

jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming van nog eens drie jaar. 

 

De heer ing. P. van Emmerik, architect  en lid van de welstandscommissie van de gemeente 

Koggenland is per 1 juni  2019 aan het einde van zijn eerste  zittingstermijn gekomen, en 

staat positief tegenover een herbenoeming. 

 

 



 

 

 

 
RAADSVOORSTEL (VERVOLG) 
 

 

 

 
 

Blad 

2 van 2 

 

 

 

 

 

 

 

Datum college: 30 Juli 2019 

 

Burgemeester en wethouders van Koggenland. 

KANTTEKENINGEN  De heer Van Emmerik heeft de afgelopen 3 jaar een gedegen rol in de commissie gespeeld 

en waren zijn adviezen in de commissie goed onderbouwd. Het is dan ook terecht dat hij 

voor zijn herbenoeming voorgedragen wordt. Het spreekt voor zich dat de termijn van 3 

jaar ingekort kan worden wanneer wordt besloten om bijvoorbeeld in het kader van de 

Omgevingswet afgezien wordt van de activiteiten van de welstandscommissie. 

 

FINANCIËN  Het herbenoemen van de heer Van Emmerik heeft geen financiële gevolgen voor de 

gemeente Koggenland. 

 

DUURZAAMHEID  N.v.t. 

ALTERNATIEVE 

MOGELIJKHEDEN 

 Er zijn voor de herbenoeming geen andere mogelijkheden. 

 

PACT VAN 

WESTFRIESLAND 

 N.v.t. 

COMMUNICATIE  Zodra het besluit genomen is wordt de organisatie Mooi Noord-Holland schriftelijk op de 

hoogte gesteld. 

VERVOLG   


