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Onderwerp: Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit
Reg.nummer: VVH/ov/2010/30360.

1. Inleiding
In het coalitieakkoord 2006-2010 is afgesproken dat wij een voorstel doen de rol van de
welstands- en monumentencommissie te beperken om vertraging en onnodige regelzucht
te voorkomen, dit met behoud en versterking van het cultureel erfgoed en met
inachtneming van de door uw raad op 23 juni 2004 vastgestelde welstandsnota.
Daarnaast was sprake van een (aangenomen) raadsmotie van november 2006 (motie 21)
met dezelfde strekking.
In mei 2008 hebben wij daarom, na advies van uw raadscommissie Ontwikkeling,
besloten de Commissie Welstand Monumenten te vervangen door de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit. De benoeming van een stadsbouwmeester, in maart 2008, bood de
mogelijkheid de werkwijze van de Commissie Welstand en Monumenten te veranderen.
Per 1 juli 2008 is deze commissievervangen door een Adviescommissie voor Ruimtelijke
Kwaliteit (ARK).
De ARK richt zich meer op de advisering over ontwikkelingen in de openbare ruimte
in brede zin, en zorgt er tegelijk voor dat de procedure voor de welstandsbeoordeling
wordt vereenvoudigd. De ARK adviseert op drie niveau’s:

- een openbaar spreekuur, waar eenvoudige plannen die niet ambtelijk kunnen
worden goedgekeurd, worden beoordeeld door een gemandateerd commissielid;

- een openbare vergadering, waar de bouwaanvragen voor de grotere bouwplannen
worden beoordeeld door de plenaire commissie;

- een besloten vergadering, waarin wordt geadviseerd over ruimtelijke plannen en
beleid in brede zin.

Het besluit van het College betekent dat ook de Verordening Commissie Welstand
Monumenten vervangen moet worden door een nieuwe Verordening Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit.

2. Voorstel aan de raad
Het college stelt de raad voor:
1. De Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen onder

gelijktijdige intrekking van de Verordening Commissie Welstand Monumenten.
2. Te bepalen dat deze verordening in werking treedt één dag na publicatie.

3. Beoogd resultaat
Met de nieuwe verordening wordt een andere manier van werken van de voormalige
welstandscommissie vastgelegd, zoals voor ogen staat in het coalitieprogramma 2006-
2010 In verband daarmee is de naamgeving van de Commissie Welstand Monumenten
vervangen door Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

4. Argumenten
1.1.Uitvloeisel van het coalitieprogramma 2006-2010 en raadsmotie 21 van november

2006
Met de nieuwe verordening krijgt de welstands- en monumentencommissie een andere
en op eenvoudige bouwaanvragen meer terughoudende rol. Hiermee komen wij
tegemoet aan het coalitieprogramma 2006-2010 en de raadsmotie 21.

1.2.Een omgevingsgerichte beoordeling van bouw- en/of monumentenplannen
Verschuiving van de traditionele, vooral objectgerichte, beoordeling, naar een
omgevingsgerichte beoordeling.

1.3.Kwaliteitsimpuls besluitvormingsproces door:

Raadsstuk



2

a. snellere en efficiëntere wijze van vergaderen.
b. betere dienstverlening.
c. vroegtijdige bouwplanadvisering op het moment dat bouwplannen nog niet

definitief zijn (en dus nog aangepast kunnen worden)
d. terugdringen onnodige regelzucht.
e. bijdrage aan kortere vergunningsprocedures.

1.4.Kostenreductie doordat niet meer altijd de voltallige commissie wordt opgeroepen
Afhankelijk van het planaanbod, de aard van de plannen en de schaalgrootte, alleen
nog die leden waarvan hun specifieke deskundigheid nodig is voor de
planbeoordeling. Er blijven wel 5 leden in de ARK, echter deze zijn op oproepbasis
aangesteld en dus niet voltallig bij alle vergaderingen aanwezig.

5. Kanttekeningen
1. Een snellere en meer op hoofdlijnen gerichte welstandstoets heeft het risico dat in

incidentele gevallen minder maatwerk geleverd wordt met mogelijk matige architecto-
nische kwaliteit tot gevolg.
Dit geldt echter niet voor monumentenplannen of bouwplannen in het beschermde
stads- en dorpsgezicht. Verder gaat het altijd om de “redelijke eisen van welstand”.
Daarmee wordt bedoeld: een aanvaardbaar niveau van architectonische kwaliteit.
Geen aanstootgevende architectuur maar ook niet het al dan niet met extra
welstandsregels afdwingen van het hoogste architectonische ambitieniveau.

6. Uitvoering
Na bekrachtiging van dit besluit door de Raad zal de uitvoering bij de afdeling
Omgevingsvergunning liggen en verwezenlijkt worden na publicatie van de verordening
in de stadskrant.

Bijlagen
De Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris de burgemeester



3

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Haarlem,

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Besluit:

1. De Verordening Commissie Welstand Monumenten in te trekken.

2. De Verordening Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen.

3. Te bepalen dat deze verordening in werking treedt één dag na publicatie.

Gedaan in de vergadering van ………….. (wordt ingevuld door de griffie)

De griffier De voorzitter








