
 

 

 

 

 

  

 

  

Riedsútstel 
 

 

Ried :  

Agindapunt :  

Status : Mening vormend/Besluitvormend 

Program : Programma 8 - Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en 

stedelijke vernieuwing 

Eardere behandeling : 
 

Portefúljehâlder : Dhr. J. Spoelstra  

Amtner : Mark Disco  

Taheakke : Bijlage 1 - Brief hus en hiem d.d. 4 december 2020 

Saaknûmer : Z2021-00546 / S2021-01274 

 

 

Underwerp 

Benoeming leden Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 Hûs en Hiem 

 
 

Wy stelle jo foar te besluten om: 

De genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te 

(her)benoemen. 
 

 

Foech ried/kolleezje: 

Van belang is dat de gemeenteraad de leden van de onafhankelijke Welstandscommissie 

benoemt en ontslaat. Voorts geldt dat de leden van de gemeentelijke Monumentencommissie 

worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders. Waar binnen Frvslán de 

in de G.R. hûs en hiem deelnemende gemeenten gekozen hebben voor een geïntegreerde 

commissie in de vorm van een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ligt het voor de hand 

om de leden van de te onderscheiden commissies door zowel de raad als door het college te 

doen benoemen. 

 

Ynlieding 

In de Woningwet 2003 is in artikel 12 b, sub 4 opgenomen dat de leden van de 

onafhankelijke Welstandscommissie voor een termijn van ten hoogste drie jaar kunnen 

worden benoemd. Zij kunnen voor eenzelfde periode van drie jaar worden herbenoemd. De 

Monumentenwet kent in de doorwerking naar de gemeentelijke verordening geen expliciete 

benoemingstermijnen voor de leden van de Monumentencommissie. Niettemin hanteert hûs 

en hiem ook voor deze leden een roulatiemodel, vergelijkbaar aan dat van de 

welstandscommissie. 

 

Te berikken effekt 

Benoeming leden adviescommissie Ruimtelijke kwaliteit hûs en hiem 2021.  
 

Arguminten 

Om reden van flexibiliteit (onderlinge vervanging) is het gewenst om alle voorgedragen 

commissieleden in principe binnen elke gemeentelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 

te kunnen laten functioneren. 

 

In het geval van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) hûs en hiem gaat het in 2021 om 17 

gemeenten, hetgeen inhoudt dat alle deelnemende gemeenteraden zich expliciet moeten 

uitspreken over de te ontslaan dan wel te (her)benoemen van commissieleden. 



Ried :  
Punt :  
Side : 2 

 
 
 
 

 

 

 

Voor het jaar 2021 leidt dit alles ertoe dat een aantal zittende commissieleden de 

advieswerkzaamheden zal beëindigen, dat een aantal zittende leden voor herbenoeming 

wordt voorgedragen en dat een aantal nieuwe commissieleden moet worden benoemd. 

Mutaties in de commissies hebben geen invloed op het aantal formatieplaatsen bij hûs en 

hiem. 

Alsdan wordt door het Dagelijks Bestuur van de G.R. hûs en hiem voorgesteld:  

 

te ontslaan, de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit:  

 
Naam, Functie 
 

Opleiding Hoofdwerkzaamheden 

 

J. Kalfsbeek 

Stedenbouwkundige 
 

 

Wageningen Universiteit 
 

Directeur/eigenaar DRIVE! 3D 

 

H. Talsma 

Burgerlid 
 

Kon. Kaderschool 

Luchtmacht 

Oud-wethouder 

W. Bouma 

Monumentenadviseur 
 

HTS Bouwkunde Vennoor Jelle de Jong Architekten 

E. Wijffels 

Architect 
 

Academie van Bouwkunst 

Groningen 

Eigenaar bureau Eugène Wijffels 

Architecten 

 
  

te herbenoemen als lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: 
 

T. Huisink 

Burgerlid 
 

Universiteit van 

Amsterdam 

Medewerkster Stichting Agrarische 

Erfgoed Nederland 

C. Snoep 

Landschapsadviseur 
 

Hogeschool INHOLLAND Eigenaar bureau Erf en Landschap 

M. Berenschot 

Restauratiearchitect 
 

TU Delft Eigenaar bureau Berenschot 

Adviserend Architect 

C. Versloot 

Monumentenadviseur 
 

HTS Bouwkunde 

Leeuwarden 

Projectleider gemeente Groningen 

S. Kromkamp 

Burgerlid 
 

Thorbecke Academie 

Leeuwarden 

(o.a.) Secretaris vereniging oud-

statenleden Fryslân (FES) 

R. Bremer 

Architect 

 

TU Delft Adviseur ruimtelijke kwaliteit Hûs en 

Hiem 

M. Visser 

Architect 

 

TU Delft Directeur Hûs en Hiem 

te benoemen als nieuw lid van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit: 

 

A. Garrelts 

Landschapsarchitect 
 

Wageningen Universiteit Adviseur stedenbouw Libau 

G. Terpstra 

Burgerlid 
 

Agogische Academie/ 

Noordelijke Leergangen 

Welzijnswerker 

G. Boschloo 

Architect 
 

TU Delft Adviseur ruimtelijke kwaliteit Hûs en 

Hiem 

J. de Vries 

Architect 

TU Delft  Adviseur ruimtelijke kwaliteit Hûs en 

Hiem 
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Kanttekenings/risiko’s 

De (her)benoeming van de leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit 2021 voor 

dit besluit staat los van de vorm van welstandsadvisering die vastgelegd gaat worden in de 

nieuwe Omgevingswet. Op provinciaal niveau wordt samen met de andere gemeenten 

gekeken naar een mogelijk andere rol van Hûs en Hiem onder de Omgevingswet. De 

gemeentelijke adviescommissie kan per gemeente verschillend worden vormgegeven. Het 

advies met betrekking tot de gemeentelijke adviescommissie zal in het 3e kwartaal van 2021 

worden behandeld bij de gemeenteraad. De benoeming van een termijn van maximaal 3 jaar 

verbindt gemeenten niet deel te blijven van de gemeenschappelijke regeling voor deze 

periode.  

 

Finânsjes 

Er zijn geen financiële consequenties.  

 
Ynwenners- en oerheidspartisipaasje 

De commissie bestaat naast specialisten ook uit burgerleden.  

 

Kommunikaasje 

Hûs en hiem wordt van het besluit op de hoogte gesteld. 

 

Ferfolchtrajekt 

Middels het jaarverslag en de jaarrekening wordt de raad in het voorjaar op de hoogte 

gesteld van de werkzaamheden van de adviescommissie. 

 

 

Buitenpost, Datum (datum van publicatie, vult griffie in) 

 

 

 

het college van burgemeester en wethouders van Achtkarspelen, 

 

secretaris, 

 

dhr. mr. M.P. de Jong  

 

burgemeester, 

 

dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 



 
 

 

 

Riedsbeslút  

 

 

De raad van de gemeente Achtkarspelen; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. Datum (vult 

griffie in), 

punt nr.: @; 

 

 

Beslút: 

 

De genoemde leden voor de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit te ontslaan dan wel te 

(her)benoemen. 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 

de raad van de gemeente Achtkarspelen van  

Datum. 

 

 

 

De griffier, 

 

 

 

Mevr. J.W. van Hoppe MPM 

 

 

De voorzitter, 

 

 

 

Dhr. mr. O.F. Brouwer 

 

 

 

 
 


