
Raadsvoorstel 
 
Raadsagenda : 18 december 2008 Nr.  : 11 
Bijlage nr. :   
Portefeuille : Wethouder J.W. Haverdil 

 

 
Onderwerp  : Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (welstandscommissie) 
 
 
Voorgestelde beslissing: 
1. Het gewijzigde reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vast te stellen. 
2. Het reglement bij de volgende wijziging van de Bouwverordening als bijlage toevoegen aan de 

Bouwverordening. 
 
 

 

 
Inleiding 
Het Gelders Genootschap heeft als adviseur aan de gemeente voorgesteld om de naam van de 
welstandscommissie te wijzigen. De reden hiervoor is dat de huidige advisering van de welstandscommissie 
veel breder is geworden dan alleen maar welstand (monumenten, ruimtelijke inpassingen, 
functieveranderingen, enz.) 
 
Samenvatting 
De naam van de welstandscommissie wordt gewijzigd in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze benaming 
dekt de lading beter omdat de adviezen van de commissie ook steeds vaker gaan over ruimtelijke aspecten. 
Het reglement wordt daarom tekstueel aangepast aan deze nieuwe naamgeving 
 
Meetbaar effect 
Een reglement dat uitgaat van de juiste naamgeving. 
 
Argumenten 
 

1.1 Het huidige reglement voldoet niet meer aan de opzet. 
Het wijzigen van de naam van de commissie en de bredere advisering door de commissie heeft als 
gevolg dat het reglement hieraan moet worden aangepast. In het huidige reglement wordt telkens nog 
gesproken over de welstandscommissie en niet over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Door het 
aanpassen van het reglement wordt alles weer met elkaar in overeenstemming gebracht. 

 
1.2 Dit is een bevoegdheid van de gemeenteraad 

Het reglement welstandscommissie (commissie ruimtelijke kwaliteit) is als bijlage in de Bouwverordening 
opgenomen. Het vaststellen en wijzigen van de Bouwverordening is een bevoegdheid van de 
gemeenteraad. Door het reglement nu vast te stellen kan er, in afwachting van de aanpassing van de 
Bouwverordening, wel volgens het reglement worden gewerkt. 

2.   
2.1 Het reglement is een onderdeel van de Bouwverordening 

Het reglement Ruimtelijke Kwaliteit maakt onderdeel uit van de Bouwverordening. Naar verwachting 
wordt begin 2009 de Bouwverordening opnieuw gewijzigd. Bij deze wijziging kan het reglement weer als 
bijlage in de Bouwverordening worden opgenomen en vastgesteld. 

 
 
Kosten, baten, dekking en begrotingwijziging 
Niet van toepassing 
 
Uitvoering 
Communicatie: Het Gelders Genootschap en de burgerleden worden schriftelijk in kennis gesteld van de 
benoemingen. 
 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
G.H. Tamminga    J.P.M. Alberse 
secretaris    burgemeester 
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Samenvatting 
hoofdpunten 
 

Door de gewijzigde werkwijze van de welstandscommissie is door het 
Gelders Genootschap voorgesteld om de naam van de commissie te wijzigen 
in Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze wijziging moet ook worden door 
gezet naar de bijlage in de Bouwverordening die over deze commissie gaat. 
Naar verwachting komt er begin volgend jaar een volledige aanpassing van 
de Bouwverordening. Bij deze wijziging wordt de bijlage weer integraal 
verwerkt in de Bouwverordening. 

Aan raadsleden mee te 
zenden stukken: 

Reglement Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

Achterliggende stukken  

Is er behoefte aan een 
mondelinge inleiding/ 
toelichting vooraf: 
 

nee 

Opmerkingen 
van het Presidium  

. 

Portefeuillehouder Wethouder J. Haverdil 

Meer informatie bij:  
 

Naam: Dennis Egberts 
e-mail: d.egberts@oude-ijsselstreek.nl 
telefoonnummer: 292 221 

Opmerkingen griffie 
 

 

 



 


