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Kernboodschap De Woningwet schrijft in art. 12b.4 voor dat leden van de Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit worden benoemd voor drie jaar met eenmalige mogelijkheid 

voor herbenoeming voor opnieuw drie jaar. Door het verstrijken van de wettelijke 

zittingsduur (na te zijn herbenoemd) van twee leden dienen er twee nieuwe leden 

benoemd te worden; een expert landschap, stedenbouw en buitenruimte en  een 

restauratiearchitect. Daarnaast zijn er drie commissieleden die voorlopig benoemd 

waren. Nu de nota “Bijgestelde nota: Werkwijze voor de Adviescommissie 

Ruimtelijke  Kwaliteit en stadsbouwmeester” door het college is vastgesteld (in 

haar vergadering van 18 juli 2017 en ter bespreking in de vergadering van 5 

oktober van de Commissie Ontwikkeling) kunnen deze leden worden 

(her)benoemd. 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

De commissie Ontwikkeling wordt verzocht advies te geven aan de raad over het 

voorstel van het college in paragraaf 2 en over de wijze van agendering van het 

raadsstuk in de raadsvergadering.  

 

Relevante eerdere 

besluiten 

Bijgestelde nota: Werkwijze voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

stadsbouwmeester (nr 2017/322139).  

  

 

Besluit College 

d.d. 12 december 2017 

1. Het college stelt het voorstel aan de raad vast. 

 

de secretaris,                                           de burgemeester, 

mailto:r.algra@haarlem.nl
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Besluitenlijst-BenW/2017/25-juli/10:00/Bijgestelde-nota-Werkwijze-voor-de-Adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-en-stadsbouwmeester/2017322139-1-Bijgestelde-nota-Werkwijze-voor-de-Adviescommissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-en-stadsbouwmeester.pdf
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Besluit Raad 

d.d. ………. 

 

De raad der gemeente Haarlem,  

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders, 

 

Besluit: 

 

1. Mevrouw dr.ir. S. Stroux, restauratiearchitect en de heer ir. S. Gall, expert 

landschap, stedenbouw en buitenruimte te benoemen voor drie jaar met 

mogelijkheid van herbenoeming voor drie jaar, als lid van de Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit. 

2. De heren drs. A. Lengkeek, voorzitter, ir. J. Gräber, architect en drs.ing. M.R. 

van Winsen, architectuurhistoricus te benoemen voor één jaar en te 

herbenoemen voor drie jaar. 

3. Onder dankzegging voor hun inzet en beschikbaarheid ten behoeve van de 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, eervol ontslag te verlenen aan de 

heren ir. P. van Velzen, restauratiearchitect en ir. F. Ziegler, stedenbouw-

kundige. 

 

de griffier,     de voorzitter,  

 

 

 

 

 

1. Inleiding 

De Woningwet schrijft in art. 12b.4 voor dat leden van de Adviescommissie Ruimtelijke 

Kwaliteit worden benoemd voor drie jaar  met eenmalige mogelijkheid voor herbenoeming 

voor drie jaar. Op basis van artikel 1 van de Woningwet geschiedt benoeming van 

welstandsleden door de gemeenteraad. Door het verstrijken van de wettelijke zittingsduur (na 

te zijn herbenoemd) van twee leden, dienen er twee nieuwe leden benoemd te worden; een 

expert landschap, stedenbouw en buitenruimte en een restauratiearchitect. Daarnaast zijn er 

drie commissieleden die voorlopig benoemd waren. Nu de nota “Bijgestelde nota: Werkwijze 

voor de Adviescommissie Ruimtelijke  Kwaliteit en stadsbouwmeester” door het college is 

vastgesteld (in haar vergadering van 18 juli 2017 en ter bespreking in de vergadering van 5 

oktober van de Commissie Ontwikkeling) kunnen deze leden worden (her)benoemd. 

 

2. Voorstel aan de raad 

Het college stelt de raad voor: 

 

1. Mevrouw dr.ir. S. Stroux, restauratiearchitect en de heer S. Gall, expert landschap, 

stedenbouw en buitenruimte te benoemen voor drie jaar met mogelijkheid van 

herbenoeming voor drie jaar, als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

2. De heren drs. A. Lengkeek, voorzitter, ir. J. Gräber, architect en drs.ing.M.R. van 

Winsen, architectuurhistoricus te benoemen voor één jaar en te herbenoemen voor 

drie jaar. 

3. Onder dankzegging voor hun inzet en beschikbaarheid ten behoeve van de 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, eervol ontslag te verlenen aan de heren ir. P. 

van Velzen, restauratiearchitect en ir. F. Ziegler, stedenbouwkundige. 
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3. Beoogd resultaat 

Het voorstel beoogt dat leden van de door de raad ingestelde onafhankelijke 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voldoen aan de in de Woningwet vastgelegde 

zittingsduur. 

 

4. Argumenten 

1. Uit 23 kandidaten gaf de sollicitatiecommissie de voorkeur aan mevrouw dr.ir. Stroux en 

de heer ir. S. Gall. Beiden hebben een kennismakingsgesprek gevoerd met de 

portefeuillehouder van onder andere ruimtelijke kwaliteit en monumentenzorg. Uit hun cv, 

opleiding en ervaring, competenties mag worden verwacht dat de kandidaten goed zullen  

functioneren zowel in de commissie als bij hun externe contacten naar planindieners en de 

gemeentelijke organisatie.  

 

2 De te herbenoemen kandidaten hebben de afgelopen twee jaar laten zien hun adviestaak 

goed te hebben uitgeoefend. De te herbenoemen kandidaten zijn goed ingevoerd in het 

bestuurlijk bekrachtigde beleid ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem. 

Met het oog op de continuïteit bij langlopende planontwikkeling, ligt herbenoeming voor de 

hand. 

 

3 Leden kunnen volgens de wet één keer worden herbenoemd. Nu de heren ir. P. van Velzen 

en ir. F. Ziegler al een keer zijn herbenoemd, is benoeming voor opnieuw drie jaar niet 

mogelijk. 

 

5. Risico’s en kanttekeningen 

Geen. 

 

6. Uitvoering 

De uitvoering van dit besluit wordt door de afdeling Vergunningen, Toezicht & Handhaving 

geconcretiseerd. 

 

7. Bijlagen 


