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onderwerp
Aanvulling op jaarverslag 2019 en 2020 Welstandscommissie Beemster
Geachte raadsleden,
Op 14 september 2020 is het jaarverslag over 2019 en op 21 juni 2021 is het jaarverslag
over 2020 van de Welstandscommissie Beemster door Mooi Noord-Holland aan u ter
kennisname aangeboden. Deze jaarverslagen leest u hier:
- jaarverslag 2019 welstandscommissie
- jaarverslag 2020 welstandscommissie
Het jaarverslag van de Welstandscommissie dient door ons aangevuld te worden op de
volgende onderdelen:
- op welke wijze wij zijn omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie;
- in welke gevallen bouwwerken in ernstige mate in strijd zijn met redelijke eisen van
welstand (welstandsexces) en wij zijn overgegaan tot oplegging van een last onder
bestuursdwang of oplegging van een last onder dwangsom.
Zoals aangekondigd bij de beantwoording van de technische vragen van 31 augustus 2021
van de fractie PvdA/GroenLinks reageren wij bij deze op de jaarverslagen over 2019 en
2020.
De Welstandscommissie Beemster heeft in 2019 advies uitgebracht over 94 aanvragen voor
een omgevingsvergunning en in 2020 over 96 aanvragen. Daarnaast is in 2019 over 36
preadviezen geadviseerd en in 2020 over 26 preadviezen.
Wij hebben in 2019 in één geval het advies niet overgenomen. Dit betrof het plaatsen van
een informatiebord aan de Vredenburghweg tussen nummer 1 en 2 in de Zuidoostbeemster.
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In dit specifieke geval adviseerde de welstandscommissie om zowel de locatie, als de
afmetingen van het bord aan te passen.
Wij hebben het advies van de commissie over het voornoemde bord niet overgenomen,
omdat verplaatsing en aanpassing van de afmetingen naar ons oordeel onevenredige
afbreuk zou doen aan de informatieve functie. Bovendien waren wij tevens van oordeel dat
het bord niet dominant aanwezig is en passend is in relatie tot de omgeving. Er waren ook
geen planologische belemmeringen voor zowel de plaatsing als de afmeting van het bord.
In 2020 hebben wij in alle gevallen de adviezen overgenomen. In 2019 en 2020 zijn er geen
aanschrijvingen verstuurd waarbij sprake is geweest van een welstandsexces.
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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