Raadsvoorstel
Zaaknummer
Portefeuillehouder
Voorstel

2052376
De heer J. Eijbersen, wethouder
Herbenoemen van 2 leden van de CRK&E:
Hugo van Velzen, restauratie-architect
Ingrid Oosterheerd, architectuurhistorica

Aan de raad,
1.

Beslispunten
Op grond van de Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren 2016,
ingevolge art. 4 lid 2 onder d, 2 leden van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E)
met ingang van 1 januari 2021 opnieuw te benoemen voor een periode van 1 jaar.

2.

Inleiding
Ingevolge artikel 12b, lid 4, van de Woningwet eindigt de tweede zittingstermijn van 2 leden van de
CRK&E per 1 januari 2021. Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld de 2 zittende leden van de
commissie voor de grote bouwplannen, een restauratiearchitect en een architectuurhistorica,
opnieuw te benoemen voor 1 jaar. Zij hebben zitting in de CRK&E Grote Plannen die naast
complexe aanvragen om omgevingsvergunning ook over monumenten en erfgoed adviseert. Zo
blijft de CRK&E Grote Plannen tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2022 op
sterkte. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de huidige CRK&E en wordt deze
vervangen door een gemeentelijke adviescommissie. In het licht van de Omgevingswet wordt de
komende tijd het welstandsbeleid herijkt.

3.

Beoogd effect
De samenstelling van de CRK&E is geregeld in de Bouwverordening 2012. Artikel 4, lid 2, van de
Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren 2016 bepaalt dat (onder a.)
het college leden van de commissie ter benoeming voordraagt aan de raad en dat (onder b.) de
gemeenteraad de leden benoemt. Door dit besluit en de daaruit voorvloeiende herbenoeming van
deze 2 leden is de CRK&E zowel kwantitatief als kwalitatief op orde voor het komende jaar tot de
Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treedt. Zodat de CRK&E tot die tijd naast haar
welstandsadvies ook op basis van de Monumentenwet 1988 en de Erfgoedverordening haar
monumentenadvies kan uitbrengen.

4. Argumenten
Per 1 januari 2021 eindigt de zittingstermijn van 2 leden van de CRK&E. Zonder deze leden, een
restauratiearchitect en een architectuurhistorica, kan de CRK&E geen adviezen uitbrengen aan het
college over monumenten en ander aan erfgoed gerelateerde plannen. Kortom, zonder deze
deskundigheid in de commissie, kan zij haar taak om monumentenadvies uit te brengen niet
adequaat uitvoeren.
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Voor gemeenten met ‘gebouwde of
aangelegde’ rijksmonumenten is het instellen van een gemeentelijke adviescommissie een
wettelijke plicht die bij het inwerkingtreden van de Omgevingswet op orde moet zijn. Bij de
inrichting van deze gemeentelijke adviescommissie worden veel mogelijkheden geboden. De
mogelijkheden en verplichtingen bij de inrichting van de gemeentelijke adviescommissie worden
de komende tijd onderzocht. In het licht van de Omgevingswet wordt de komende tijd het
welstandsbeleid herijkt.
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Tot die tijd wordt middels de benoeming door uw raad uitvoering gegeven aan de Verordening
Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed Gooise Meren 2016 en is een goede advisering op het
gebied van welstand en monumentenzorg gewaarborgd.
5.

Middelen
Er zijn in de begroting voldoende financiële middelen opgenomen voor de kosten.

6. Uitvoering, tijdpad, evaluatie
Na benoeming door de raad zullen de leden hun schriftelijke benoeming voor een periode van
1 jaar ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Gooise Meren,

M. Voorhorst
Gemeentesecretaris

drs. H.M.W. ter Heegde
Burgemeester
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De Raad Gooise Meren
Gelezen het voorstel “Twee leden van de CRK&E herbenoemen” met zaaknummer 2052376 van het
college van burgemeester en wethouders om 2 leden voor de CRK&E te herbenoemen,

Besluit
Twee leden van de grote commissie van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed (CRK&E),
respectievelijk

-

Hugo van Velzen, restauratie architect
Ingrid Oosterheerd, architectuurhistorica

met ingang van 1 januari 2021 voor een periode van één jaar herbenoemen.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad Gooise Meren,
gehouden op (datum wordt ingevuld door de griffie)

De griffier

De voorzitter

Mevrouw drs. M.G. Knibbe

Drs. H.M.W. ter Heegde
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