Arnhem, 31 oktober 2010.
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Onderwerp: Welstandscommissie.
Geacht college,
In februari 2008 heeft het toenmalig college een kwaliteitsteam voor Rijnboog ingesteld met als leden
de heren De Sola Morales, Vrolijks en Coenen. De eerste twee personen waren ontwerpers van het
masterplan Rijnboog. In januari 2010 werd een nieuw kwaliteitsteam benoemd bestaande uit mv. Van
Diest en de heren Dirrix en Wintermans. Voor het Rijnbooggebied vervullen zij de rol die de grote
welstandscommissie gewoonlijk heeft.
Volgens de Woningwet kan de welstandsadvisering worden opgedragen aan een welstandscommissie
of een stadsbouwmeester. De woningwet kent niet de mogelijkheid om de welstandsadvisering voor
een bepaald gebied over te dragen aan een kwaliteitsteam. Dat zou betekenen dat de
welstandsadvisering door dat kwaliteitsteam geen wettelijke basis heeft.
In het jaarverslag 2009 van de Commissie voor Welstand en Monumenten Arnhem wordt gesproken
over dit kwaliteitsteam. “Om de brede deskundigheid van de welstandscommissie voor dit voor
Arnhem zeer belangrijke project tot zijn recht te laten komen, is het zeer gewenst dat bij belangrijke
keuzes in het project de commissie ook rechtstreeks door het kwaliteitsteam wordt geraadpleegd. De
commissie vertrouwt er op, dat daarvoor in 2010 goede werkafspraken gemaakt kunnen worden”.
Kennelijk voelt de commissie zich in zijn taak beknot.
Voor een goed welstandsbeleid is het van wezenlijk belang, dat de welstandscommissie een
adviesfunctie heeft voor het hele grondgebied van de gemeente. Op de vermelde wijze is echter een
belangrijk deel van de gemeente aan de taak van de commissie onttrokken. Dat achten wij ter wille
van de kwaliteit van de gebouwde omgeving een slechte zaak.
Gaarne ontvangen wij van u een toelichting met betrekking tot uw standpunt in deze zaak.
Hoogachtend,

etaris
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