
 

 
 

Profiel, taak- en werkomschrijving welstandscommissie 
 

Welstandscommissie 

De welstandscommissie heeft tot taak, gevraagd of ongevraagd, advies uit te brengen aan 

burgemeester en wethouders over: 

1. aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 

onderdelen a, f en h, of artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht jo. artikel 12b van de Woningwet (1991); 

2. alle overige (beleidsmatige) aangelegenheden die van belang zijn voor de bevordering en 

instandhouding  van de ruimtelijke kwaliteit.  

 

Samenstelling en afspraken welstandscommissie 

1. De welstandscommissie bestaat uit: 

a. een voorzitter alsmede een plaatsvervanger; 

b. een secretaris, tevens lid/deskundige alsmede een plaatsvervanger; 

c. minimaal twee en maximaal vier leden/deskundige;  

d. desgewenst burgerleden per gemeente. 

2. In de welstandscommissie zijn ten minste de volgende deskundigheden vertegenwoordigd: 

a. architectuur;  

b. stedebouw / landschapsarchitectuur. 

3. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en de leden worden door de 

gemeenteraad of onder mandaat door burgemeester en wethouders benoemd en ontslagen.  

4. Bij verhindering van een voorzitter, secretaris of lid/deskundige treedt een plaatsvervanger in 

diens plaats. 

5. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en de leden worden benoemd 

voor een periode van drie jaar. Aftredende voorzitter en leden zijn onmiddellijk voor maximaal 

één periode van drie jaar herbenoembaar. 

6. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en leden kunnen te allen tijde 

ontslag nemen. 

7. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en leden die tussentijds in 

vacatures worden benoemd, treden af op het moment dat hun voorganger aftredend zou zijn 

geweest. 

8. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en leden die gedurende twee 

achtereenvolgende periodes (geheel of gedeeltelijk) zitting hebben gehad, kunnen voor een 

periode van twee jaar niet voor benoeming in aanmerking komen. 

9. De (plaatsvervangend) voorzitter en leden worden openbaar geworven door middel van 

algemene bekendmaking en gemotiveerde schriftelijke sollicitatie bij Het Oversticht. Met de 

sollicitanten wordt in een sollicitatiecommissie gesproken en zij worden getoetst aan de hand 

van de profielen. 

10. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris of een lid is onafhankelijk van 

lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, de ambtelijke organisatie en van belanghebbende 

partijen bij de te bespreken plannen.  

11. Leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, en medewerkers in dienst van de 

betreffende gemeente kunnen niet tot voorzitter of lid worden benoemd. 

12. Wanneer voor Het Oversticht blijkt dat een (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) 

secretaris of lid zijn of haar taak niet behoorlijk vervult, kan de voordracht aan de gemeente 

worden ingetrokken met het verzoek hen als voorzitter, secretaris of lid van de commissie te 

ontslaan. 

 

 

 

 



 

Werkwijze commissie  

1. De commissie vergadert in wisselende samenstelling, aan de hand van een jaarrooster. 

2. De commissie mag slechts besluiten nemen indien tenminste drie leden/deskundigen, 

waaronder de (plaatsvervangend) secretaris, aanwezig zijn. Er dienen tenminste de 

deskundigheidsgebieden architectuur en stedenbouw of landschapsarchitectuur aanwezig te 

zijn;  

3. Ieder lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft één stem. Bij minderheidsstandpunten worden 

deze uitsluitend na verzoek van deze minderheid in het advies vermeld. 

4. De conclusie en het advies worden geacht te zijn aangenomen indien er niet om stemming is 

verzocht. 

5. Een lid onthoudt zich van bespreking en stemming over zaken die hem persoonlijk aangaan of 

waarvan hij belanghebbende is. 

6. De vergadering over de advisering omgevingsvergunning is openbaar. 

7. Het openbaar deel van de vergadering wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze 

bekend gemaakt. 

8. De aanvrager of zijn gemachtigde wordt in de gelegenheid gesteld tot het geven van een 

mondelinge toelichting op het plan. 

9. De commissie kan in beslotenheid, al dan niet met de aanvrager, een plan voorbespreken. 

10. Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van door of namens haar aan de commissie 

verstrekte stukken of informatie, geheimhouding verlangen. 

11. De (plaatsvervangend) leden zijn ten aanzien van zodanige stukken of informatie 

geheimhouding verplicht. 

12. Dergelijke stukken of informatie worden uitsluitend in beslotenheid in behandeling genomen 

en adviezen worden onder geheimhouding verstrekt. 

13. De commissie kan taken ten aanzien van welstand mandateren aan de (plaatsvervangend) 

secretaris ingeval het betreft: 

a. plannen met een geringe ruimtelijke betekenis; of 

b. plannen waarvoor de commissie al een advies heeft uitgebracht, maar die nog getoetst 

moeten worden aan de welstandsaspecten van dat advies na aanpassing; of 

c. plannen waarbij in vergelijkbare gevallen al een advies van de commissie is verkregen; of 

d. plannen waarvoor de lijn van de beoordeling van de commissie als bekend mag worden 

verondersteld; 

e. overige (beleidmatige of uitvoeringsgerichte) advisering, waarvoor de commissie al een 

advies heeft uitgebracht, dan wel een kader heeft gesteld en waarvoor op het aspect 

welstand nadere advisering noodzakelijk is. 

 

Adviezen 

1. Positieve welstandsadviezen worden niet of summier gemotiveerd. 

2. Alle andere adviezen worden schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht: 

a. gebaseerd op feiten en verstrekte zakelijke en technische gegevens; 

b. transparant door heldere formulering, motivering en opbouw; 

c. waarbij de voorgeschiedenis van de aanvraag bekend is en af te leiden uit het advies; 

d. gebaseerd op het toetsingskader van de “welstandsnota /-paragraaf van de betreffende 

gemeente”.  

3. In geval van bezwaar worden alle adviezen (verder) gemotiveerd. 

4. Adviezen worden getekend door of namens de directeur van Het Oversticht. 

 

Verantwoording 

De welstandscommissie doet jaarlijks op uiterlijk 30 juni van het daaropvolgend jaar verslag aan de 

gemeenteraad over de door haar verrichte werkzaamheden. In het verslag wordt ten minste 

uiteengezet op welke wijze de criteria zijn toegepast. 

 

(Plaatsvervangend) voorzitter 

De (plaatsvervangend) voorzitter van de welstandscommissie: 

1. is verantwoordelijk voor: 

a. het goed functioneren van de welstandscommissie; 



 

b. de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid; 

c. een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure; 

d. een welkome en oplossingsgerichte houding richting opdrachtgevers en hun adviseurs; 

2. heeft als taak: 

a. dat commissieleden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen; 

b. om op basis van de overwegingen van de commissie tot een heldere en begrijpelijke 

conclusie te formuleren; 

c. de aanwezigen gastvrij te ontvangen en oplossingsgericht te bejegenen; 

d. periodiek de advisering te evalueren en hierover jaarlijks samen met de secretaris met de 

betrokken portefeuillehouder te communiceren; 

3. heeft brede belangstelling voor en affiniteit met de gebouwde omgeving en de geschiedenis 

daarvan, maar behoeft geen deskundige op de gebieden waarover de commissie adviseert te 

zijn; 

4. beschikt over de volgende competenties: 

a. uitstekende communicatieve vaardigheden en ervaring in de omgang met de pers; 

b. aantoonbare ervaring met het effectief en efficiënt leiden van (openbare) vergaderingen; 

c. op basis van de overwegingen van de commissie tot een helder en begrijpelijk advies 

kunnen concluderen; 

d. bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus; 

e. uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 

5. van deze wordt verwacht dat hij de betrokken gemeente kent of in korte tijd leert kennen.  

 

Leden/ deskundige 

Het lid/de deskundige  

1. is mede verantwoordelijk voor:  

a. het goed functioneren van de welstandscommissie; 

b. de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid; 

c. een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure; 

d. een welkome en oplossingsgerichte houding richting opdrachtgevers en hun adviseurs; 

2. heeft als taak: 

a. een heldere en onafhankelijke visie te geven vanuit de eigen deskundigheid op de 

adviesaanvraag binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid; 

b. een bijdrage te leveren aan een integrale afweging bij de beoordeling van de ruimtelijke 

kwaliteit; 

c. een visie heeft op (ontwikkelingen op het gebied van) de ruimtelijke kwaliteit van de 

betrokken gemeente; 

3. heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de navolgende gebieden:  

a. architectuur;  

b. stedenbouw of landschapsarchitectuur; 

4. beschikt over de volgende competenties: 

a. uitstekende communicatieve vaardigheden, communiceert helder en overtuigend en kan 

de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken; 

b. bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus; 

c. uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 

5. van hen wordt verwacht dat zij de betrokken gemeente(n) kennen of in korte tijd leren kennen.  

 

(Plaatsvervangend) secretaris 

De (plaatsvervangend) secretaris: 

1. is medeverantwoordelijk voor:   

a. het goed functioneren van de welstandscommissie; 

b. de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid; 

c. een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure; 

d. een welkome en oplossingsgerichte houding richting architecten en opdrachtgevers; 

2. heeft als taak:  

a. het organisatorisch en administratief functioneren van de welstandscommissie; 



 

b. voldoende (schriftelijke) informatie over het object, complex of de structuur die ter 

advisering voorligt, de omgeving en de (architectonische) kwaliteit van de omgeving zodat 

de welstandscommissie voldoende aspecten in de overwegingen kan betrekken en tot een 

kwalitatief goed onderbouwd advies kunnen komen; 

c. de adviezen van de welstandscommissie tijdig en met de gewenste kwaliteit aan de 

gemeente te verstrekken; 

d. het in samenspraak met en op verzoek van de gemeente houden van spreekuur waarin de 

opdrachtgever en zijn adviseur over de welstandsaspecten kunnen worden geïnformeerd; 

e. een heldere en onafhankelijke visie te geven vanuit de eigen deskundigheid op de 

adviesaanvraag binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid; 

f. een bijdrage te leveren aan een integrale afweging bij de beoordeling van de ruimtelijke 

kwaliteit; 

g. een visie heeft op (ontwikkelingen op het gebied van) de ruimtelijke kwaliteit van de 

betrokken gemeente; 

3. heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de navolgende gebieden:  

a. architectuur;  

b. stedenbouw of landschapsarchitectuur; 

4.    beschikt over de volgende competenties: 

a. uitstekende communicatieve vaardigheden, communiceert helder en overtuigend en kan 

de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken; 

b. bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus; 

c. uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 

5.    van deze wordt verwacht dat hij de betrokken gemeente kent of in korte tijd leert kennen.  



 

 
 

Profiel, taak- en werkomschrijving geïntegreerde welstands- en  

monumentencommissie  
 

Geïntegreerde welstands- en monumentencommissie 

De geïntegreerde welstands- en monumentencommissie heeft tot taak, gevraagd of ongevraagd, 

advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders over: 

3. aanvragen om een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid 

onderdelen a, f en h, of artikel 2.2, eerste lid, onderdeel b van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht jo. artikel 12b van de Woningwet (1991), artikel 15 Monumentenwet (1988) jo. 

artikel 9.1 Erfgoedwet en de gemeentelijke monumenten-/ erfgoedverordening; 

4. (verzoeken tot) aanwijzing van monumenten tot beschermde rijksmonumenten als bedoeld in 

artikel 3 van de Monumentenwet 1988;  

5. (verzoeken tot) aanwijzing van monumenten tot beschermde gemeentelijke monumenten op 

grond van de gemeentelijke monumenten-/ erfgoedverordening; 

6. alle overige (beleidsmatige) aangelegenheden die van belang zijn voor de bevordering en 

instandhouding van de ruimtelijke kwaliteit en het ruimtelijk erfgoed.  

 

Samenstelling en afspraken (geïntegreerde) welstand- en monumentencommissie 

13. De geïntegreerde welstands- en monumentencommissie bestaat uit: 

e. een voorzitter alsmede een plaatsvervanger; 

f. een secretaris, tevens lid/deskundige alsmede een plaatsvervanger; 

g. minimaal vijf en maximaal zes leden/deskundige alsmede minimaal drie 

plaatsvervangende leden/deskundige; 

h. desgewenst burgerleden per gemeente. 

14. In de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie zijn ten minste de volgende 

deskundigheden vertegenwoordigd: 

c. architectuur;  

d. stedenbouw / landschapsarchitectuur; 

e. architectuurhistorie; 

f. restauratietechniek/ bouwhistorie; 

g. historische tuin-, park- en landschapsarchitectuur of historische stedenbouw. 

15. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en (plaatsvervangende) leden 

worden door de gemeenteraad of onder mandaat door burgemeester en wethouders 

benoemd en ontslagen.  

16. Bij verhindering van een voorzitter, secretaris of lid/deskundige treedt een plaatsvervanger in 

diens plaats. 

17. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en de (plaatsvervangende) 

leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende voorzitter, 

(plaatsvervangend) secretaris en (plaatsvervangende) leden zijn onmiddellijk voor maximaal 

één periode van drie jaar herbenoembaar. 

18. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en (plaatsvervangende) leden 

kunnen te allen tijde ontslag nemen. 

19. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en (plaatsvervangende) leden 

die tussentijds in vacatures worden benoemd, treden af op het moment dat hun voorganger 

aftredend zou zijn geweest. 

20. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris en (plaatsvervangende) leden 

die gedurende twee achtereenvolgende periodes (geheel of gedeeltelijk) zitting hebben gehad, 

kunnen voor een periode van twee jaar niet voor benoeming in aanmerking komen. 

21. De (plaatsvervangend) voorzitter en (plaatsvervangende) leden worden openbaar geworven 

door middel van algemene bekendmaking en gemotiveerde schriftelijke sollicitatie bij Het 

Oversticht. Met de sollicitanten wordt in een sollicitatiecommissie gesproken en zij worden 

getoetst aan de hand van de profielen. 



 

22. De (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) secretaris of een (plaatsvervangend) lid is 

onafhankelijk van lokale politiek, het gemeentelijk bestuur, de ambtelijke organisatie en van 

belanghebbende partijen bij de te bespreken plannen.  

23. Leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders, en medewerkers in dienst van de 

betreffende gemeente kunnen niet tot voorzitter of lid worden benoemd. 

24. Wanneer voor Het Oversticht blijkt dat een (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) 

secretaris of (plaatsvervangende) lid zijn of haar taak niet behoorlijk vervult, kan de voordracht 

aan de gemeente worden ingetrokken met het verzoek hen als voorzitter, secretaris of lid van 

de welstands- en monumentencommissie te ontslaan. 

 

Werkwijze commissie  

14. De commissie vergadert voor de welstandsaspecten in wisselende samenstelling, aan de hand 

van een jaarrooster. Voor de monumentenaspecten vergadert de commissie in vaste 

samenstelling, met plaatsvervangende leden.   

15. De commissie mag slechts besluiten nemen indien tenminste drie (plaatsvervangend) leden 

waaronder de (plaatsvervangend) secretaris aanwezig zijn. In geval van welstandsaspecten 

dienen tenminste de deskundigheidsgebieden architectuur en 

stedenbouw/landschapsarchitectuur aanwezig te zijn. In geval van erfgoedaspecten dienen 

tenminste twee van de drie deskundigheidsgebieden architectuurhistorie, restauratietechniek/ 

bouwhistorie en historische tuin-, park- en landschapsarchitectuur of stedebouw aanwezig te 

zijn. 

16. Ieder (plaatsvervangend) lid, uitgezonderd de voorzitter, heeft één stem. Besluiten worden bij 

meerderheid van stemmen genomen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter 

doorslaggevende stem. 

17. Bij minderheidsstandpunten worden deze uitsluitend na verzoek van deze minderheid in het 

advies vermeld. 

18. De conclusie en het advies worden geacht te zijn aangenomen indien er niet om stemming is 

verzocht. 

19. Een (plaatsvervangend) lid onthoudt zich van bespreking en stemming over zaken die hem 

persoonlijk aangaan of waarvan hij belanghebbende is. 

20. De vergadering over de advisering omgevingsvergunning is openbaar. 

21. Het openbaar deel van de vergadering wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze 

bekend gemaakt. 

22. De aanvrager of zijn gemachtigde wordt in de gelegenheid gesteld tot het geven van een 

mondelinge toelichting op het plan. 

23. De commissie kan in beslotenheid, al dan niet met de aanvrager, een plan voorbespreken. 

24. De commissie kan in beslotenheid, als voorbereiding op de bespreking in de openbare 

vergadering, ter plaatse onderzoek instellen of een inventarisatie uitvoeren. 

25. Burgemeester en wethouders kunnen ten aanzien van, door of namens haar aan de 

commissie verstrekte stukken of informatie, geheimhouding verlangen. 

26. De (plaatsvervangend) leden zijn ten aanzien van zodanige stukken of informatie 

geheimhouding verplicht. 

27. Dergelijke stukken of informatie worden uitsluitend in beslotenheid in behandeling genomen 

en adviezen worden onder geheimhouding verstrekt. 

28. De commissie kan taken ten aanzien van welstand mandateren aan de (plaatsvervangend) 

secretaris ingeval het betreft: 

f. plannen met een geringe ruimtelijke betekenis; of 

g. plannen waarvoor de commissie al een advies heeft uitgebracht, maar die nog getoetst 

moeten worden aan de welstandsaspecten van dat advies na aanpassing; of 

h. plannen waarbij in vergelijkbare gevallen al een advies van de commissie is verkregen; of 

i. plannen waarvoor de lijn van de beoordeling van de commissie als bekend mag worden 

verondersteld; 

j. overige (beleidmatige of uitvoeringsgerichte) advisering, waarvoor de commissie al een 

advies heeft uitgebracht, dan wel een kader heeft gesteld en waarvoor op het aspect 

welstand nadere advisering noodzakelijk is. 



 

29. De commissie kan taken ten aanzien van erfgoedzaken mandateren aan de (plaatsvervangend) 

secretaris in samenspraak met een erfgoeddeskundige/lid ingeval het betreft: 

a. de afhandeling van plannen die niet de kern van de monumentale waarden raken (zoals 

kan blijken uit de redengevende omschrijving); 

b. de afhandeling van plannen waarvoor de monumentencommissie al een advies heeft 

uitgebracht, maar die nog getoetst moeten worden aan de erfgoedaspecten van de 

voorwaarden in het uitgebrachte advies; 

c. het vooroverleg van plannen in casu het beantwoorden van vragen over de omgang met 

monumenten op basis van de monumentale principes. 

 

Adviezen 

5. Positieve welstandsadviezen worden niet of summier gemotiveerd. 

6. Alle andere adviezen worden schriftelijk en gemotiveerd uitgebracht: 

e. gebaseerd op feiten en verstrekte zakelijke en technische gegevens; 

f. transparant door heldere formulering, motivering en opbouw; 

g. waarbij de voorgeschiedenis van de aanvraag bekend is en af te leiden uit het advies; 

h. gebaseerd op de verschillende toetsingskaders door onderscheid te maken tussen de 

oogpunten van welstandsbeleid en erfgoedzorg. Voor welstand is het toetsingskader de 

“welstandsnota of -paragraaf van de betreffende gemeente”. Voor erfgoed is het 

toetsingskader het erfgoedbeleid van de betreffende gemeente, de monumentale 

waarden van monumenten, zoals blijkend uit de registeromschrijvingen en de “10 

uitgangspunten voor het omgaan met monumenten”. 

7. In geval van bezwaar worden alle adviezen (verder) gemotiveerd. 

8. Adviezen worden getekend door of namens de directeur van Het Oversticht. 

 

Verantwoording 

1. De geïntegreerde welstands- en monumentencommissie doet jaarlijks op uiterlijk 30 juni van 

het daaropvolgend jaar verslag aan de gemeenteraad  over de door haar verrichte 

werkzaamheden. In het verslag wordt ten minste uiteengezet op welke wijze de criteria zijn 

toegepast. 

 

(Plaatsvervangend) voorzitter 

De (plaatsvervangend) voorzitter van de welstands- en monumentencommissie: 

6. is verantwoordelijk voor: 

e. het goed functioneren van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie; 

f. de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid en 

het erfgoedbeleid; 

g. een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure; 

h. een welkome en oplossingsgerichte houding richting opdrachtgevers en hun adviseurs; 

7. heeft als taak: 

a. dat commissieleden hun mening voldoende naar voren kunnen brengen; 

b. om op basis van de overwegingen van de commissie tot een heldere en begrijpelijke 

conclusie te formuleren; 

c. de aanwezigen gastvrij te ontvangen en oplossingsgericht te bejegenen; 

d. periodiek de advisering te evalueren en hierover jaarlijks samen met de secretaris met de 

betrokken portefeuillehouder te communiceren; 

8. heeft brede belangstelling voor en affiniteit met de gebouwde omgeving en de geschiedenis 

daarvan, maar behoeft geen deskundige op de gebieden waarover de commissie adviseert te 

zijn; 

9. beschikt over de volgende competenties: 

a. uitstekende communicatieve vaardigheden en heeft ervaring in de omgang met de pers; 

b. aantoonbare ervaring met het effectief en efficiënt leiden van (openbare) vergaderingen; 

c. op basis van de overwegingen van de commissie tot een helder en begrijpelijk advies 

kunnen concluderen; 

d. bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus; 

e. uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 



 

10. van deze wordt verwacht dat hij de betrokken gemeente kent of in korte tijd leert kennen.  

 

(Plaatsvervangende) leden/deskundigen 

Het (plaatsvervangend) lid/de deskundige 

1. is medeverantwoordelijk voor:  

d. het goed functioneren van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie; 

e. de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid en 

het erfgoedbeleid; 

f. een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure; 

g. een welkome en oplossingsgerichte houding richting opdrachtgevers en hun adviseurs; 

6. heeft als taak: 

a. een heldere en onafhankelijke visie te geven vanuit de eigen deskundigheid op de 

adviesaanvraag binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid en het 

erfgoedbeleid; 

b. een bijdrage te leveren aan een integrale afweging bij de beoordeling van de ruimtelijke 

kwaliteit en het ruimtelijk erfgoed; 

c. een visie heeft op (ontwikkelingen op het gebied van) de ruimtelijke kwaliteit en het 

ruimtelijk erfgoed van de betrokken gemeente; 

7. heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de navolgende gebieden:  

c. architectuur;  

d. stedenbouw / landschapsarchitectuur; 

e. architectuurhistorie; 

f. restauratietechniek / bouwhistorie; 

g. historische tuin-, park- en landschapsarchitectuur of historische stedebouw; 

8. beschikt over de volgende competenties: 

a. uitstekende communicatieve vaardigheden, communiceert helder en overtuigend en kan 

de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken; 

b. bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus; 

c. uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 

9. van hen wordt verwacht dat zij de betrokken gemeente(n) kennen of in korte tijd leren kennen.  

 

(Plaatsvervangend) secretaris 

De (plaatsvervangend) secretaris: 

1. is medeverantwoordelijk voor: 

c. het goed functioneren van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie; 

d. de kwaliteit van de advisering binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid en 

het erfgoedbeleid; 

e. een zorgvuldige argumentatie en heldere procedure; 

f. een welkome en oplossingsgerichte houding richting architecten en opdrachtgevers; 

4. heeft als taak:  

a. het organisatorisch en administratief functioneren van de geïntegreerde welstands- en 

monumentencommissie; 

b. voldoende (schriftelijke) informatie over het object, complex of de structuur die ter 

advisering voorligt, de omgeving en de (architectonische) kwaliteit van de omgeving zodat 

de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie voldoende aspecten in de 

overwegingen kan betrekken en tot een kwalitatief goed onderbouwd advies kunnen 

komen; 

c. de adviezen van de geïntegreerde welstands- en monumentencommissie tijdig en met de 

gewenste kwaliteit aan de gemeente te verstrekken; 

d. het in samenspraak met en op verzoek van de gemeente houden van spreekuur waarin de 

opdrachtgever en zijn adviseur over de welstandsaspecten kunnen worden geïnformeerd; 

e. een heldere en onafhankelijke visie te geven vanuit de eigen deskundigheid op de 

adviesaanvraag binnen de kaders van het gemeentelijk welstandsbeleid; 

f. een bijdrage te leveren aan een integrale afweging bij de beoordeling van de ruimtelijke 

kwaliteit; 



 

g. een visie heeft op (ontwikkelingen op het gebied van) de ruimtelijke kwaliteit van de 

betrokken gemeente; 

5. heeft specifieke deskundigheid op een of meer van de navolgende gebieden:  

a. architectuur;  

b. stedenbouw / landschapsarchitectuur; 

c. architectuurhistorie; 

d. restauratietechniek / bouwhistorie; 

e. historische tuin-, park- en landschapsarchitectuur of historische stedebouw; 

6. een (plaatsvervangend) secretaris beschikt over de volgende competenties: 

a. uitstekende communicatieve vaardigheden, communiceert helder en overtuigend en kan 

de essentie van de overwegingen begrijpelijk maken; 

b. bruggenbouwer, gericht op het bereiken van consensus; 

c. uitstekend gevoel voor maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen; 

7. van deze wordt verwacht dat hij de betrokken gemeente kent of in korte tijd leert kennen.  

 

 

 

 


