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Onderwerp 

 

Benoeming leden Monumenten-welstandscommissie 

 

Voorstel 

 

De leden en een plaatsvervangend lid te benoemen voor de monumenten-

welstandscommissie voor de periode vanaf 1 september 2020 voor maximaal drie jaar. 

 

Inleiding 

 

Op grond van artikel 12b, vierde lid van de Woningwet kunnen leden van de monumenten-

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

kunnen eenmaal voor een termijn van ten hoogste drie jaar worden herbenoemd in 

dezelfde commissie.  

Per 1 januari 2017 is de Welstandsnota 2017 van kracht geworden. Conform de opdracht 

van de raad is daarbij de bemensing van de commissie teruggebracht tot twee leden. Dit 

zijn een monumentendeskundige en een welstandsdeskundige.  

Van de huidige commissie is de monumentendeskundige D. Ellens in 2017 benoemd. De 

welstands-deskundige M. Bähler is in 2017 herbenoemd en heeft per 1 januari 2020 zijn 

advieswerk beëindigd in verband met andere werkzaamheden. Zijn plaatsvervanger M. 

Terzibasiyan valt nu voor hem in.  

 

Beoogd effect/doel 

  

Behoud en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van Weert van monumenten en 

beschermde stads- en dorpsgezichten door deskundige toetsing van aanvragen 

omgevingsvergunning aan het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. 

 

Argumenten  

 

1.1 De monumenten-welstandscommissie dient rechtsgeldig te zijn benoemd. 

Om vanaf 1 september 2020 een rechtsgeldig benoemde commissie te hebben voor het 

adviseren over en toetsen van omgevingsvergunningen voor monumenten en in 

beschermde stads- en dorpsgezichten, dient benoeming per 1 september 2020 plaats te 

vinden. Volgens artikel 1 van de Woningwet is dit een bevoegdheid van uw raad. 

Benoeming geschiedt op voordracht van ons college van B&W. 

  

1.2 De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft gevolgen voor de benoeming.  

Op 1 april 2020 is bekend geworden dat de Omgevingswet onder meer vanwege de 

coronacrisis vertraging heeft opgelopen. Deze wet zal niet ingaan per 1 januari 2021; de 

nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. De Omgevingswet stelt eisen aan de benoeming 

van de leden van de commissie. Nu al is bekend dat dit betekent dat de commissie uit 
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tenminste twee leden moet bestaan en dat beide leden deskundig moeten zijn op gebied 

van monumenten. Via dit voorstel wordt voldaan aan de nu bekende eisen. 

De benoemingstermijn wordt nu bepaald op maximaal drie jaar. Als de Omgevingswet 

eerder van kracht wordt, is benoeming volgens de dan van kracht wordende voorwaarden 

nodig. 

  

1.3 Continuïteit in advisering is van belang.  

Voor de continuïteit in advisering wordt voorgesteld de heer D. Ellens te herbenoemen 

voor een tweede termijn van drie jaar. De heer Ellens is deskundig restauratiearchitect en 

heeft al ervaring in deze advisering. 

De heer M. Terzibasiyan heeft afgelopen jaren bij gelegenheid vervangen en is sinds 1 

januari 2020 de vaste vervanger. Daarmee heeft hij voldoende ervaring opgedaan en is de 

overdracht vloeiend verlopen. Hij was vervanger als welstandsdeskundige, maar heeft ook 

ervaring als monumentendeskundige.  

Voor de continuïteit in de advisering is het tevens van belang een plaatsvervanger te 

benoemen. De heer R. Smeets is in 2017 als plaatsvervangend monumentendeskundige 

benoemd, maar heeft nog niet hoeven invallen. Voorgesteld wordt, mede in afwachting 

van de inwerkingtreding van de Omgevingswet, nu één vervanger te benoemen. Deze 

tijdelijke situatie is in afwijking van artikel 9.2 lid 2 van de Bouwverordening. Dit wordt 

geadviseerd om de kansen van de heer Smeets om ervaring op te doen te vergroten. Door 

het benoemen van een vervanger komt de voortgang van plannen niet in gevaar bij 

vakantie of ziekte van een van de leden. 

  

1.4 Deskundige toetsing is belangrijk. 

Om omgevingsvergunningen op gebied van monumenten en welstand goed te kunnen 

beoordelen zijn deskundige leden nodig. De Bouwverordening bepaalt dat de commissie 

uit twee leden bestaat, nu nog een monumenten- en een welstandsdeskundige. Na de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet worden dat twee deskundigen op het gebied van 

monumenten. Voorgesteld wordt om de volgende kandidaten met ingang van 1 september 

2020 voor (her)benoeming voor te dragen: 

  

• De heer D. Ellens, architect en adviseur in Roosendaal, te benoemen voor een 

tweede termijn van drie jaar als monumenten- en welstandsdeskundige. Hij 

beschikt over de juiste opleiding en veel ervaring als lid van 

monumentencommissies.  

• De heer M. Terzibasiyan, architect in Eindhoven, te benoemen als monumenten- 

en welstandsdeskundige voor een eerste termijn van drie jaar. Hij heeft veel 

ervaring in welstands- en monumentencommissies. 

• De heer R. Smeets, erfgoedadviseur en restauratiearchitect in Wijlre, wordt 

voorgesteld als plaatsvervangend monumentendeskundige. Hij heeft een gedegen 

opleiding en ervaring met herbestemmingsprojecten en restauraties. 

 

Kanttekeningen en risico’s  

 

Bij niet rechtsgeldig benoemde leden van de monumenten-welstandscommissie kan het 

advies nietig worden verklaard. Het behoud en de kwaliteit van monumenten en 

beschermde stads- en dorpsgezichten zijn dan in het geding. Bij inwerkingtreding van de 

Omgevingswet dient de benoeming tijdig te worden herzien. 

 

Financiële gevolgen 

 

De kosten voor advisering blijven binnen het taakstellende budget. 

 

Uitvoering/evaluatie  

 

De beoogde leden schriftelijk benoemen. 
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Communicatie/participatie  

 

De bemensing van de commissie op de gemeentelijke website aanpassen. 

 

Advies raadscommissie  

 

De raadscommissie Ruimte & Economie acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, 

als hamerstuk. 

 

Bijlagen  

 

- 

 

 

 

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Weert, 

secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
M.J.M. Meertens 

 
 
 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 



 

 
 

 
 

Nummer raadsvoorstel: DJ-1008590  

 

 

RAADSBESLUIT 
 

 

De raad van de gemeente Weert, 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 mei 2020 

 

 

 

 besluit: 

 

 

De leden en een plaatsvervangend lid te benoemen voor de monumenten-

welstandscommissie voor de periode vanaf 1 september 2020 voor maximaal drie jaar. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 juli 2020. 

 

 

De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
C.C. Leppink-Schuitema 

 


