
 
 

 
 
 
 
 

MOTIE inperking taken en werkzaamheden welstandscommissie & 

Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 
 

Onderwerp: RV Verordening Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 2022 

 

De raad van de gemeente Koggenland, in de vergadering bijeen op 17 januari 2022,  

 

Constaterende dat: 

 De Raad van Koggenland vanavond wordt gevraagd om in te stemmen met de Verordening 

Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 2022; 

 

Overwegende dat:  

 Een groot deel van onze inwoners en ondernemers die vergunningen hebben aangevraagd, de 

welstandcommissie vertragend, kostenverhogend en soms onnavolgbaar hebben ervaren; 

 Veel gemeenten ons zijn voorgegaan in het afschaffen dan wel beperken van de taken van de 

Welstandcommissie en dit tot grote tevredenheid wordt ervaren door Gemeenten en inwoners; 

 De inwoners en ondernemers in Koggenland sneller en directer worden geholpen door bij de toetsing 

door een ambtelijke medewerker die frequenter benaderbaar is voor vragen en gesprek; 

 Het verstandig is om bepaalde zaken wel onder te brengen bij de welstandscommissie; 

 Er bepaalde situaties kunnen voorkomen waar het college naar eigen oordeel advies zou moeten kunnen 

inwinnen bij de welstandscommissie, ook al wijkt dat af van de daarvoor in beginsel gestelde norm;  

 Het college wordt gevraagd om lopende zaken conform de bestaande taken en werkzaamheden af te 

handelen door de welstandcommissie. 

 

Verzoekt het college: 

1. De taken en werkzaamheden van de welstandscommissie op een zo kort mogelijke termijn te beperken 

tot in beginsel de reikwijdte van: 

a. de wettelijk verplichte toetsing omtrent Rijks- en Gemeentelijke monumenten; 

b. bouwplannen van de gemeente zelf; 

c. bouwplannen via een samenwerkingsverband tussen de gemeente en een projectontwikkelaar; 

d. bouwplannen van projectontwikkelaars; 

e. geschillen aangaande welstand tussen een, al dan niet particuliere, aanvrager van een 

omgevingsvergunning en de gemeente; 

2. De taken en werkzaamheden van de welstandscommissie die buiten lid 1 a t/m e vallen, af te laten 

handelen middels een ambtelijke toets; 

3. De welstandscommissie lopende zaken af te laten handelen; 

4. Af te wijken van de reikwijdte zoals genoemd in punt 1 onder a t/m e bij: 

a. cases waar dat naar het oordeel van het college verstandig is 

b. wanneer de raad daar om verzoekt 

5. De raad te informeren wanneer het college handelt overeenkomstig punt 4 lid a; 

6. Op een overeenkomstige wijze te werken met de Adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit Koggenland 

vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

 

En gaat over tot de orde van de dag. 

 

Ondertekend door:  

 

J. Schilder (VVD),       J .Ursem (CDA),       R .te Winkel-Pancras (WK),       K. Rietveld (PvdA/GL) 

 


