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Raadsvergadering d.d. 15 februari 2011 agendapunt 15  
 
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 25 januari 2011 
 
Onderwerp:        Benoeming leden monumenten- en welstandscommissie 
Portefeuillehouder:        Dhr. H.H. Assies 
Behandelend ambtenaar: Mevr. G. Bosma- Heun. 
Doorkiesnummer:             0592-266895 
E-mail adres:                    j.bosma-heun@tynaarlo.nl 
Gevraagd besluit:   De huidige leden van 2010 van de monumenten- en  
                                          welstandscommissie onder dankzegging voor hun bewezen  
                                          diensten ontslaan en de nieuwe leden en plaatsvervangers van de  
                                          monumenten- en welstandscommissie benoemen. 
Bijlagen:   
- Raadsbesluit (bijgevoegd) 
- Brief Stichting Drents Plateau inzake raadsvoordracht (ter inzage)              
 
 

 

TOELICHTING 

 
Inleiding 
Op grond van de Woningwet worden aanvragen om omgevingsvergunning getoetst aan de redelijke 
eisen van welstand en op grond van de Monumentenwet aan de monumentenwet en provinciale en 
gemeentelijke verordening. De uitvoering van de monumententoezicht en het welstandstoezicht is 
opgedragen aan Stichting Drents Plateau. Bij brief van 9 en 30 november 2010 heeft de stichting een 
aantal mensen voorgedragen om deel te nemen in de welstandscommissie vanaf 2011. Thans wordt 
voorgesteld de leden van de welstandscommissie en de monumentencommissie te benoemen vanaf het 
jaar 2011.  
 
Vervolgprocedure 
Is niet van toepassing 
 
Financiële consequenties 
Zijn niet van toepassing 
 
Adviezen 
Brief Stichting Drents Plateau             
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Gevraagd besluit 
 
De huidige leden van 2010 van de monumenten- en welstandscommissie onder dankzegging voor hun  
bewezen diensten ontslaan en de nieuwe leden en plaatsvervangers van de monumenten- en  
welstandscommissie benoemen. 
 
 
Leden welstandscommissie: 
onafhankelijk voorzitter   De heer W.J. Witteveen 
architectuur    De heer A. Vos  
landschap/stedenbouw   Mevrouw B. Boumans  
architectuur    Mevrouw A. Ritsema  
 
Architectadviseur, secretaris en tevens stemhebbend lid: De heer A.P. Steenhuis 
 
Plaatsvervangers voor de welstandscommissie: 
Voorzitter   De heer H. de Gruil 
Architectuur   De heer W. van Dijk 
Architectuur   Mevrouw J. de Lorm 
Landschap   Mevrouw M. Pemmelaar 
 
De bovenstaande leden van de welstandscommissie worden ook voorgedragen voor de 
monumentencommissie. Bovendien worden voor de monumentencommissie de volgende leden 
voorgedragen: 
 
Leden  
Bouwhistoricus   De heer J. Battjes 
Restauratiearchitectuur  De heer H. Haak 
Cultuurhistorie   Mevrouw M. van der Heide 
 
Vervangers   De heer H. Ladrak 
Restauratiearchitectuur  De heer S. van Seijen 
Cultuurhistorie   De heer J.B.T. Kruiger 
 
Architectadviseur, secretaris en tevens stemhebbend lid: De heer A.P. Steenhuis 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
 
F.A. van Zuilen,     burgemeester 
 
 
 
mr. J.P.J. van Muijen,              secretaris  


