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Onderwerp:  Herbenoeming lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit 

 

Gevraagd besluit: 

Mevrouw ir. Uda Visser met terugwerkende kracht met ingang van 1 januari 2018 voor een tweede termijn van 

drie jaar te herbenoemen als lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. 

 

Publiekssamenvatting 

Op 1 januari 2018 is voor mevrouw ir. Uda Visser de benoeming van de eerste termijn van drie jaar als lid van 

de Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit afgelopen.  

Door Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingsrecht, is zij met de brief van 9 januari 2018 voorgedragen als lid 

van de commissie voor een tweede termijn van drie jaar. De voordracht past binnen de regelgeving met 

betrekking tot leden van een Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit zoals deze in de Woningwet is 

opgenomen. In de Woningwet wordt gesproken over een welstandscommissie. De Commissie voor de 

Ruimtelijke Kwaliteit is een welstandscommissie in de zin van de Woningwet. 

 

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 tweede termijn van 

ten hoogste drie jaar worden herbenoemd in dezelfde commissie.  

Voor mevrouw ir. Uda Visser, lid van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit, is de eerste termijn op 1 

januari 2018 afgelopen. Door Mooi Noord-Holland, adviseurs omgevingskwaliteit, de koepelorganisatie van de 

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

tweede termijn als lid. De voordracht van Mooi Noord-Holland is door het college ontvangen op 9 januari 2018. 

Vandaar dat de benoeming met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 dient plaats te vinden. 

 

Beoogd maatschappelijk resultaat 

Met dit besluit wordt geregeld dat de gemeente Den Helder met betrekking tot aanvragen voor een 

omgevingsvergunning voor bouwen geadviseerd wordt door een onafhankelijke Commissie voor de Ruimtelijke 

Kwaliteit met een brede ervaring op het gebied van de ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie adviseert over de 

welstandsaspecten van de aanvragen en baseert haar advies op de in de welstandsnota voor de gemeente Den 

Helder opgenomen welstandscriteria. Op deze manier wordt het behoud van de ruimtelijke kwaliteit in de 

gemeente Den Helder gewaarborgd.    

 

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, hoofdstuk 9 (artikel 8 van het Reglement van orde van de 

welstandscommissie) benoemt de raad de leden van de commissie. 

 

Argumenten 

De benoeming van mevrouw ir. Uda Visser als lid van de commissie vindt plaats op voordracht van Mooi Noord-

Holland, de koepelorganisatie van de commissies voor de Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is geregeld in artikel 9.1 van 

de Bouwverordening. 

 

In de afgelopen drie jaar heeft mevrouw Uda Visser zich een deskundig lid getoond met het nodige 

inlevingsvermogen in de positie van de makers van de bouwplannen. 
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Maatschappelijke aspecten 

Draagvlak  

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

Referendumverordening 2012 is uitgesloten. 

 

Duurzaamheid 

De Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit adviseert ook over de duurzaamheid van de materialen, die worden 

gebruikt. Het is daarom van belang dat de commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit bestaat uit deskundige 

personen. 

 

Financiële consequenties 

Geen 

 

Communicatie 

Mooi Noord-Holland zal over uw besluit worden geïnformeerd. 

 

Realisatie 

Na de herbenoeming zal mevrouw ir. Uda Visser haar werkzaamheden als lid van de Commissie voor de 

Ruimtelijke Kwaliteit kunnen continueren. 

 

 

 

 

 

Den Helder, 23 januari 2018. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

Robert Reus  
  

 


