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Betreft: Jaarverslag van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit 2016 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
Op grond van artikel 12b lid 3 van de Woningwet dient de welstandscommissie eenmaal per jaar een 
verslag over de door haar uitgevoerde werkzaamheden voor te leggen aan de gemeenteraad. In het 
jaarverslag komt aan de orde op welke wijze toepassing is gegeven aan de criteria uit de 
welstandsnota. In het jaarverslag over het jaar 2016 doet de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit 
een aantal aanbevelingen. 
 
Ten aanzien van de aanbevelingen van de commissie kan het volgende worden gesteld: 
  Het college staat achter het standpunt van de commissie dat supervisie de ruimtelijke kwaliteit 

versterkt en dat communicatie over en weer tussen supervisor en commissie noodzakelijk is;  Wij zijn ons bewust van het belang van het behoud van de kenmerkende architectuur van de  

naoorlogse wederopbouw voor de gemeente Den Helder. De herijking van het erfgoed beleid 

is in voorbereiding. Daartoe behoort een actualisatie van de lijst met gemeentelijke 

monumenten alsmede een inventarisatie van objecten uit de Wederopbouwperiode (1945-

1970) die mogelijkerwijs voor een monumentenstatus in aanmerking komen. De 

erfgoedverordening zal naar verwachting in oktober aan de raadscommissie 

Stadsontwikkeling & Beheer worden aangeboden;  De gemeente Den Helder bereidt zich eveneens voor op de komst van de Omgevingswet. 

Hiertoe is dit voorjaar een eerste pilot gestart om tot een “omgevingsvisie” voor Huisduinen te 

komen.  Indien benodigd zullen wij bij het opstellen van een omgevingsvisie graag gebruik 

maken van de expertise van MOOI Noord-Holland; Dit geldt zeker ook bij het opstellen van 

een (pilot) omgevingsplan, waarin de juridische regelgeving over de fysieke leefomgeving, 

waaronder ruimtelijke kwaliteit, in wordt vastgelegd;  Per 1 januari 2017 is de Cultuurcompagnie gefuseerd met stichting Nationaal Museumfonds 

(NMF). Voor adviezen op archeologische rapporten maakte de gemeente gebruik van de 

expertise van de Cultuurcompagnie. De Cultuurcompagnie is per 1 januari 2017 is gefuseerd 

met de Stichting National Museumfonds (NMF). De werkzaamheden worden voortgezet door 

NMF. 

 

Op grond van artikel 12c van de Woningwet doen wij hieronder verslag van de wijze waarop door het 

college met de verantwoordelijkheid voor het uitoefenen van het welstandsadvies is omgegaan. 

 

In het jaar 2016 zijn geen omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen verleend in afwijking van 

het advies van de Commissie voor de Ruimtelijke Kwaliteit. 
 
 
Den Helder, 5 september 2017. 
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