
¥ 
Raadsvoorstel 

 

  Raadsvoorstel ¥ Pagina 1 van 2 

 

Registratienummer: 

 

RVO14.0175 Portefeuillehouder: J.E.T.M. van Dongen 

Van afdeling: Veiligheid, Vergunningen en 

Handhaving 

Ter inzage gelegde stukken / bijlagen:         

Behandelend ambtenaar: 

Telefoonnummer: 

E-mail adres: 

Arie Visser 

(0223) 67 8620 

a.visser@denhelder.nl 

Onderwerp:  benoeming en herbenoeming leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 

 

Gevraagd besluit: 

- De heer ir. Ben Ewals voor een tweede termijn van drie jaar en mevrouw ir. Uda Visser voor een  

eerste termijn van drie jaar te benoemen als lid van de Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit 

 

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2015 eindigt voor de heer ir. Ben Ewals de benoeming van eerste termijn. Voor de heer Onno van 

Vlaanderen eindigt de tweede termijn van drie jaar als lid van de commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit.  

Door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) wordt de heer ir. Ben Ewals voorgedragen voor een 

tweede termijn van drie jaar.  De heer Ewals is voorzitter van de Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit.  

Als vervanger van Onno van Vlaanderen wordt voor de benoeming van een eerste termijn van drie jaar 

mevrouw ir. Uda Visser voorgedragen. Beide voordrachten passen binnen de regelgeving met betrekking tot 

leden van een welstandscommissie zoals deze in de Woningwet is opgenomen. 

 

Inleiding 

Op grond van artikel 12b van de Woningwet kan een voorzitter of een ander lid van een welstandscommissie 

voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal voor een termijn van ten 

hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie.  Voor de heer ir. Ben Ewals, voorzitter van de 

Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit loopt de termijn op 1 januari af. De heer Ewals bekleedt het 

voorzitterschap met de nodige deskundigheid en inlevingsgevoel . 

 

Ten gevolge van het vertrek van de heer Onno van Vlaanderen, Architect bna, ontstaat er in de commissie een 

vacature voor een architect lid. Door de Welstandzorg Noord-Holland, de koepelorganisatie van de 

adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit, wordt mevrouw ir. Uda Visser, architect,  voorgedragen als nieuw 

lid. Mevrouw ir. Una Visser beschikt over een uitgebreide cv, is verbonden aan het architectenbureau Search en 

geeft daarnaast les aan de Academie voor de Bouwkunst in Amsterdam.  

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Een adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit met een brede ervaring op het gebied van de ruimtelijke 

kwaliteit 

 

Kader 

In artikel 12b van de Woningwet. Op grond van artikel 12b lid 4 kan een voorzitter of een ander lid van een 

welstandscommissie voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden benoemd. Zij kunnen eenmaal voor een 

termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie. 

 

Op grond van het bepaalde in de Bouwverordening, bijlage 9 (artikel 8 van het Regelement van orde van de 

welstandscommissie) benoemd de raad de leden van de commissie. 

 

Argumenten 

De herbenoeming van de heer ir. Ben Ewals,  voorzitter van de commissie  en de benoeming van mevrouw  

ir Uda Visser als lid van de commissie vindt plaats op voordracht van de WZNH. 

 

In de afgelopen drie jaar heeft de heer Ben Ewals zich een ervaren voorzitter getoond met het  nodige 

inlevingsvermogen in de positie van de makers van bouwplannen. 
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Mevrouw ir. Uda Visser beschikt over een uitgebreide cv en is werkzaam bij een gerenommeerd 

architectenbureau. Met de benoeming van mevrouw Visser zal de deskundigheid van de commissie mede 

worden geborgd. 

 

Geadviseerd wordt de raad voor te stellen de heer ir. Ben Ewals met ingang van 1 januari 2014 voor een 

tweede termijn van drie jaar en mevrouw ir. Uda Visser voor een eerste termijn te benoemen als lid van de 

Adviescommissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit.   

 

Maatschappelijk draagvlak 

Het onderwerp is niet referendabel omdat het benoemen van personen op basis van artikel 2, lid i van de 

Referendumverordening 2012 is uitgesloten. 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Communicatie 

De WZNH zal over uw besluit worde geïnformeerd. 

 

Realisatie 

Na de benoemingen zal de WZNH hieromtrent worden geïnformeerd. 

 

 

Den Helder, 9 december 2014. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

dr. Joost C.M. Cox  
  

 


