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Onderwerp: 

Herbenoeming voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de gemeente 

Beemster 

 

Samenvatting: 

Op grond van het reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 

de Welstandscommissie) in de gemeente Beemster (hierna: reglement van orde) dienen de 

leden van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (hierna: adviescommissie) op 

voordracht van het college ter benoeming te worden voorgedragen aan de gemeenteraad.  

De leden worden benoemd voor termijn van drie jaar met de mogelijkheid tot herbenoeming 

voor nog eens drie jaar. 

 

De heer ir. B. Ewals, voorzitter van de adviescommissie, is per 1 januari 2021 aan het eind van 

zijn eerste zittingstermijn gekomen. Per abuis is het eindigen van de zittingstermijn pas nu en 

niet eerder opgemerkt. De adviesorganisatie Mooi Noord-Holland heeft voorgesteld om de 

heer Ewals te herbenoemen.  

De heer Ewals staat positief tegen een herbenoeming en de herbenoeming wordt door het 

college ondersteund.  

De raad wordt voorgesteld om de heer Ewals met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 

voor een termijn van drie jaar te herbenoemen als lid en voorzitter van de adviescommissie. 

Na de herbenoeming wordt Mooi Noord-Holland hiervan door het college in kennis gesteld. 
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blz. 2 van 3 

 Middenbeemster, 24 augustus 2021 

 

 Aan de gemeenteraad van Beemster, 

 

Inleiding en probleemstelling: 

In Beemster adviseert de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit burgemeester en 

wethouders ten aanzien van de vraag of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk of 

standplaats, waarvoor een aanvraag om bouwvergunning is ingediend, in strijd is met 

redelijke eisen van welstand. De adviescommissie is een welstandscommissie conform artikel 

12 van de Woningwet van de gemeente en brengt op basis van de Woningwet advies uit. 

 

Op grond van artikel 8 en 9 van het Reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke 

Kwaliteit (voorheen de Welstandscommissie) in de gemeente Beemster (hierna: reglement 

van orde) dienen de leden van de adviescommissie op voordracht van het college ter 

benoeming te worden voorgedragen aan de gemeenteraad. De benoeming is voor een 

periode van drie jaar eenmalig te verlengen met drie jaar. Gekwalificeerde kandidaten worden 

door de adviesorganisatie Mooi Noord Holland bij het college aanbevolen.  

 

De heer ir. B. Ewals, voorzitter van de adviescommissie, is per 1 januari 2021 aan het eind 

van zijn eerste zittingstermijn gekomen.  

Oplossingsrichtingen: 

Per abuis is het eindigen van de zittingstermijn pas nu en niet eerder opgemerkt.  

De adviesorganisatie Mooi Noord-Holland heeft voorgesteld om de heer Ewals te 

herbenoemen. De heer Ewals staat positief tegen een herbenoeming en de herbenoeming 

wordt door het college ondersteund. Het curriculum vitae van de heer Ewals kunt u inzien in 

de besloten omgeving van het raadsinformatiesysteem. 

 

De raad wordt voorgesteld om de heer Ewals met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 

voor een termijn van drie jaar te herbenoemen als lid en voorzitter van de adviescommissie.  

Meetbare doelstellingen: 

Is niet van toepassing op dit voorstel. 

Financiële consequenties/risico’s: 

De kosten die gemaakt worden voor het laten toetsen van plannen in de adviescommissie 

worden gefinancierd uit de leges voor omgevingsvergunningen. Deze situatie is niet gewijzigd 

ten opzichte van de bestaande situatie en leidt niet tot extra financiële consequenties. 
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Communicatie: 

Na de herbenoeming wordt Mooi Noord-Holland hiervan door het college in kennis gesteld. 

 

Relatie met fusie: 

Zowel Beemster als Purmerend hebben een Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit. Aan 

de raad van Purmerend zal separaat een voorstel tot herbenoeming worden gedaan. 

Monitoring/evaluatie: 

Is niet van toepassing op dit voorstel. 

Voorstel: 

De heer ir. B. Ewals met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 voor een termijn van drie 

jaar te herbenoemen als lid en voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 

in de gemeente Beemster. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

- Raadsbesluit 

- CV van de heer Ewals (vertrouwelijk) 

burgemeester en wethouders van Beemster, 

 

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop 

burgemeester 

H.J.C. Welage 

gemeentesecretaris 



 
 
Registratienummer: 1554036 

Onderwerp: Herbenoeming voorzitter Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit in de 
gemeente Beemster 

 

 

 

De raad van de gemeente Beemster, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 augustus 2021, 

 

gelet op het reglement van Orde Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen de 

Welstandscommissie) in de gemeente Beemster, 

 

 

 

B E S L U I T : 

 

 

De heer ir. B. Ewals met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 voor een termijn van drie 

jaar te herbenoemen als lid en voorzitter van de Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit 

in de gemeente Beemster. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad d.d. 22 september 2021  

 

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 

 


