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Voorstel aan :  Gemeenteraad van 25 september 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 11 september 2017 

Nummer :  37 

Onderwerp :  Benoeming inwoner Haren tot l id Welstandscommissie Libau  

Bijlage(n) :  1.  Motie samenstell ing welstandscommissie 

2.  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  Wim Holtjer  

   

   

   

Samenvatting :  Tijdens de vergadering van de raad op 27 februari 2017 is 

een motie aangenomen om de burgerparticipatie bij de be-

oordeling van bouwplannen door Libau Welstandstoezicht te 

vergroten. Enige ti jd geleden is de heer R. Koekoek door uw 

raad benoemd als toegevoegd lid van de Welstandscommis-

sie voor het adviseren omtrent de bouwplannen op het in-

breidingsterrein De Meihorst te Haren. Wij stellen u voor 

deze benoeming uit te breiden voor het (als toegevoegd lid 

van de Welstandscommissie) adviseren over in principe alle 

(bouw)plannen van de gemeente Haren. 

   

Voorgestelde beslissing :  De heer R. Koekoek, Middelhorsterweg 7 te Haren benoe-

men als toegevoegd lid van de Welstandscommissie voor-

zover dit de beoordeling van bouwplannen van de gemeente 

Haren betreft. 

 

 Nee      Ja 

Dit besluit behoeft goedkeuring van Gedeputeerde Staten 

van de provincie Groningen op grond van artikel 21, eerste 

en tweede lid, van de Wet algemene regels herindeling. Het 

besluit treedt pas in werking als het is goedgekeurd.  
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In de vergadering van 27 februari 2017 is door uw raad besloten de leden van de wel-

standscommissie te benoemen. De voorzitter, de secretaris en de overige leden van de wel-

standscommissie worden op voorstel van ons college door uw raad  benoemd (artikel 9.3 van 

de Bouwverordening van de gemeente Haren). Tijdens deze vergadering is door uw raad 

eveneens besloten een motie aan te nemen waarin wij worden gevraagd een procedure in 

gang te zetten voor de benoeming van een burgerlid in de wels tandscommissie in overleg 

met Libau. Het doel van uw raad is om de burgerparticipatie vanuit  Haren in de welstands-

commissie en de betrokkenheid van burgers te vergroten.   

 

In de vergadering van 28 september 2015 is door uw raad besloten de heer R. Koekoek,  

Middelhorsterweg 7 te Haren te benoemen als toegevoegd lid van de Welstandscommissie 

van Libau voorzover dit de advisering betreft over bouwplannen op het terrein De Meihorst 

in Haren. In de voornoemde motie worden een aantal eisen gesteld aan het te benoemen 

burgerlid. De heer Koekoek voldoet hieraan. Hij is inwoner van de gemeente Haren, hee ft 

een onafhankeli jke posit ie ten opzichte van het gemeentebestuur en de ambteli jke organisa-

tie, is niet beroepsmatig of persoonlijk betrokken bij door hem te beoorde len bouwplannen 

en beschikt over kennis van bouwkundige zaken (architect van beroep).  

 

In antwoord op onze vraag heeft de heer Koekoek zich bereid verklaard de benoeming tot 

toegevoegd lid van de welstandscommissie van Haren te aanvaarden. Met deze benoemi ng 

zal hij in de toekomst niet alleen mee-adviseren over de bouwplannen op het  terrein De 

Meihorst, maar over in principe over alle bouwplannen in de gemeente Haren. Hierbij dient 

de kanttekening te worden gemaakt dat hij zich zal r ichten  op met name de bouwplannen 

waarvan verwacht wordt dat deze qua welstandsaspecten een relatief grotere i mpact op de 

omgeving (kunnen) hebben.    

 

In artikel 12b lid 4 van de Woningwet  is bepaald dat de leden van de Welstandscommissie 

voor een termijn van ten hoogste 3 jaar worden benoemd.  

 

Gelet op het vorenstaande en in het kader van de uitvoering van de voornoemde motie stel-

len wij u dan ook voor de heer R. Koekoek, Middelhorsterweg 7 te Haren  te benoemen tot 

toegevoegd lid van de welstandscommissie van Libau welstand- en monumentenzorg voor 

de periode van 3 jaar  met het mandaat (mee) te adviseren over  ( in principe alle) bouwplan-

nen van de gemeente Haren.  

 

Haren, 4 juli 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


