
 

 

 

 

Voorstel aan :  Gemeenteraad van 27 februari 2017 

Door tussenkomst van :  Raadscommissie van 13 februari 2017 

Nummer :  7 

Onderwerp :  Benoeming leden Welstandscommissie Haren 2017 

Bijlage(n) :  Concept raadsbesluit  

Steller advies :  W.J. Schwertmann 

   

   

   

Samenvatting :  Voorstel van de benoeming van de leden van de Welstands-

commissie Haren 2017. 

   

Voorgestelde beslissing :  De volgende functionarissen met ingang van 1 januari 2017 

te benoemen tot leden van de Welstandscommissie Haren: 

 de heer F.H. Wiersma, burgemeester gemeente  

De Marne, voorzitter (herbenoeming) ; 

 de heer T. Mars, architect, DAAD (herbenoeming) ; 

 de heer A. van der Tuuk, burgemeester gemeente  

Grootegast, voorzitter ; 

 de heer D. van Wieren, architect, TWA architecten BV ; 

 de heer A. Vogelzang, architect, ONIX; 

 de heer P. Ziel, landschapsarchitect/stedenbouwkundige, 

gemeente Oldambt; 

 mevrouw S. Schram, stedenbouwkundige, HKB; 

  de heer M, Hendriks, architect Libau, secretaris . 

   

   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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Per 1 januari 2017 dient een aantal leden van de welstandscommissie voor een periode van 

3 jaar te worden (her)benoemd. Benoeming van de welstandscommissie is ingevolge de 

Woningwet een bevoegdheid van de gemeenteraad. 

 

De met ingang van 1 januari 2017 door de stichting Libau (stichting ter bevordering en in-

standhouding van de bouwkundige en landschappelijke schoonheid in de provincie  

Groningen en Drenthe) voorgestelde leden zijn:  

 de heer F.H. Wiersma, burgemeester gemeente De Marne, voorzitter (herbenoeming)  

 de heer T. Mars, architect, DAAD (herbenoeming)  

 de heer A. van der Tuuk, burgemeester gemeente Grootegast, voorzitter  

 de heer D. van Wieren, architec t, TWA architecten BV 

 de heer A. Vogelzang, architect, ONIX 

 de heer P. Ziel, landschapsarchitect/stedenbouwkundige, gemeente Oldambt  

 mevrouw S. Schram, stedenbouwkundige, HKB 

 de heer M, Hendriks, architect Libau, secretaris  

 

Wij stellen voor dat  u de door Libau voorgestelde functionarissen benoemt tot leden van de 

Welstamfscommissie Haren. Een besluit is daarom bijgevoegd.  

 

Haren, 10 januari 2017 

 

burgemeester en wethouders, 

 

 

 

mr. M.P. de Wilde,  

secretaris 

 P. van Veen, 

burgemeester 

 

 


