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Voorstel:
1. Vanaf 1 januari 2023, in het kader van de Woningwet en de Erfgoedwet, te benoemen- voor een 

periode van maximaal 3 jaar tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet:
a. de heer R. Veenink als stadsbouwmeester;
b. mevrouw U. ten Elsen als plaatsvervangend stadsbouwmeester;
c. de heer R. Bosch als plaatsvervangend stadsbouwmeester;
d. de heer H. Korteweg als plaatsvervangend stadsbouwmeester;
e. de heer R. Cornelissen als voorzitter monumentencommissie (gemeentelijk adviescommissie);
f. de heer J. Hassink als plaatsvervangend voorzitter monumentencommissie (gemeentelijke 

adviescommissie);
g. mevrouw G. van Altena als secretaris en adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
h. mevrouw H. Geerdink als plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend lid Erfgoed 

(cultuurhistorie);
i. mevrouw L. van den Bulk, als plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend lid Erfgoed 

(cultuurhistorie);
j. de heer M. Andela als adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
k. de heer C. Huurman als adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
l. de heer J. Teunis als plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (restauratietechniek);
m. de heer J. Vromen als plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
n. mevrouw G. Bierema als adviseur Erfgoed (landschap);
o. mevrouw A. van Daatselaar als plaatsvervangend adviseur Erfgoed (landschap).



Inleiding: 
Sinds jaar en dag opereren in vele gemeenten een monumenten- en welstandscommissie of 
stadsbouwmeester om over het uiterlijk van bouwwerken (welstand) te adviseren en het al dan niet 
aantasten van monumentale waarden.
Op basis van de woningwet, waarin wij nog tot 1 juli 2023 ten minste opereren, is de gemeenteraad 
bevoegd om over het uiterlijk van bouwwerken (welstand) een stadsbouwmeester te laten benoemen 
met daarnaast een aparte monumentencommissie. Aangezien onze huidige stadsbouwmeester zijn 
werkzaamheden in een andere gemeente voortzet en onze plaatsvervangend stadsbouwmeester 
inmiddels niet meer werkzaam is voor Het Oversticht, ontstaat er een transitieperiode van minimaal 
een half jaar tot de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 juli 2023. Recent heeft de 
minister besloten om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uit te stellen naar 1 juli 2023. 
Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit in te richten. In de raadsvergadering van 28 februari 2022 is hiervan de 
verordening vastgesteld.

Argumenten:
1.1 De benoeming (plaatsvervangend)stadsbouwmeester is noodzakelijk om uitvoering te geven aan 

het besluit van de gemeenteraad van 24 november 2014.
De gemeenteraad heeft op 24 november 2014 besloten om de welstandsadvisering per 1 januari 2015 
uit te laten voren door een (plaatsvervangend)stadsbouwmeester. Ten behoeve van de voortgang van 
de welstandsadvisering is het noodzakelijk dat er per 1 januari 2023 opnieuw een (plaatsvervangend) 
stadsbouwmeester wordt benoemd. Benoeming vindt conform de Woningwet plaats voor een periode 
van maximaal 3 jaar om hiermee ruimschoots de transitieperiode naar de Omgevingswet te 
overbruggen. 

1.2 De heer R. Veenink is gelet op zijn CV een geschikte kandidaat.
Het Oversticht heeft zelf de heer R. Veenink als geschikte kandidaat aangedragen. De heer R. 
Veenink heeft ruime ervaring in advisering over ruimtelijke kwaliteit als architect en medewerker van 
verschillende architectenbureaus. Vanaf 1 januari 2023 verzorgd hij de welstandsadvisering voor de 
gemeente Dalfsen. Gezien zijn profiel is hij opnieuw passend in zijn rol als Stadsbouwmeester voor de 
gemeente Dalfsen.  

1.3 Het benoemen van een plaatsvervangend stadsbouwmeester is noodzakelijk om de voortgang 
van de welstandsadvisering te borgen.

De plaatsvervangend stadsbouwmeester(s) neemt/nemen de taken van de stadsbouwmeester over bij 
afwezigheid van de stadsbouwmeester, bijvoorbeeld in geval van ziekte en vakantie.  

1.4 mevrouw U. ten Elsen is gelet op haar CV een geschikte kandidaat.
Het Oversticht heeft mevrouw U. ten Elsen als geschikte kandidaat aangedragen. Ook mevrouw U. 
ten Elsen heeft ruime ervaring op het gebied van advisering over ruimtelijke kwaliteit. Voor de 
gemeente Dalfsen is zij aangewezen als eerste plaatsvervangend stadsbouwmeester. Gezien haar 
profiel is zij passend in een rol als plaatsvervangend stadsbouwmeester voor de gemeente Dalfsen. 

1.5 de heer R. Bosch is gelet op zijn CV en huidige stadsbouwmeesterschap voor de gemeente 
Dalfsen een geschikte kandidaat.

Het Oversticht heeft de heer R. Bosch als geschikte kandidaat aangedragen. De heer Bosch heeft 
ruime ervaring in advisering over ruimtelijke kwaliteit als architect, directeur en eigenaar van 
verschillende architectenbureaus. Vanaf 1 januari 2018 heeft hij de welstandsadvisering voor de 
gemeente Dalfsen verzorgd. Gezien zijn profiel is hij passend in een rol als plaatsvervangend 
stadsbouwmeester voor de gemeente Dalfsen. 

1.6 de heer H. Korteweg is gelet op zijn CV een geschikte kandidaat.
Het Oversticht heeft de heer H. Korteweg als geschikte kandidaat aangedragen. De heer Korteweg 
heeft ruime ervaring op het gebied van advisering over ruimtelijke kwaliteit. Voor de gemeente Dalfsen 



is hij aangewezen als plaatsvervangend stadsbouwmeester. Gezien zijn profiel is hij passend in een 
rol als plaatsvervangend stadsbouwmeester voor de gemeente Dalfsen.

1.7 De benoeming van de leden van de monumentencommissie (gemeentelijke adviescommissie) is 
noodzakelijk om uitvoering te geven aan de continuïteit van advisering over gebouwd erfgoed 
(monumenten).

Het Oversticht stelt nieuwe (plaatsvervangende) leden voor die namens de monumentencommissie 
adviseren over gebouwd erfgoed en cultuurhistorie. Huidige leden van de monumentencommissie zijn 
gestopt als gevolg van pensionering of hebben ander werk gevonden. Om de continuïteit van 
advisering te waarborgen zijn naast nieuwe leden ook meerdere plaatsvervangende leden 
voorgedragen. De nieuwe leden van de monumentencommissie, op basis van de Woningwet en 
Erfgoedwet worden tevens voorgedragen als leden van de gemeentelijke adviescommissie onder de 
Omgevingswet.

1.8 De overige genoemde personen zijn gelet op hun CV’s geschikte kandidaten.
Het Oversticht heeft de overige genoemde personen als geschikte kandidaten aangedragen voor de 
monumentencommissie (gemeentelijke adviescommissie). De aangedragen personen hebben ruime 
ervaring in advisering over ruimtelijke kwaliteit als adviseur Erfgoed/monumenten. Gezien de profielen 
zijn deze personen passend in de rollen van (plaatsvervangend) voorzitter, (plaatsvervangend) 
secretaris of (plaatsvervangend) adviseur Erfgoed binnen de monumentencommissie (gemeentelijke 
adviescommissie) voor de gemeente Dalfsen.

1.9 Benoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester en (plaatsvervangende) leden gemeentelijke 
adviescommissie omgevingskwaliteit vanaf inwerkingtreding Omgevingswet.
Bij eerder raadsbesluit 1379 van 28 februari 2022 is vastgesteld dat het college gemandateerd is om 
de (plaatsvervangend) standsbouwmeester en (plaatsvervangende) leden van de 
monumentencommissie (gemeentelijke adviescommissie) te benoemen op basis van de verordening 
gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit vanaf inwerkingtreding Omgevingswet. 

Kanttekeningen en risico’s
Tijdens de raadvergadering van 24 november 2014 heeft de raad besloten de welstandsadvisering per 
1 januari 2015 uit te laten voeren door een stadsbouwmeester. Daarnaast heeft de raad besloten 
akkoord te gaan met de dienstverleningsovereenkomst met Het Oversticht. In deze 
diensverleningsovereenkomst is onder meer bepaald dat Het Oversticht geschikte kandidaten 
aandraagt om benoemd te worden. Naast de te benoemen kandidaten zijn geen andere kandidaten 
voorgedragen door Het Oversticht, zie bijlage 1.

Onder de Omgevingswet zijn gemeenten verplicht om een gemeentelijke adviescommissie 
omgevingskwaliteit in te richten. Deze vervangt in ieder geval de monumentencommissie. In de 
raadsvergadering van 28 februari 2022 is hiervan de verordening vastgesteld.

Alternatieven:
Andere kandidaten voor te dragen voor de invulling van de rol van (plaatsvervangend) 
stadsbouwmeester en (plaatsvervangende) leden van de monumentencommissie (gemeentelijk 
adviescomissie omgevingskwaliteit).

Duurzaamheid:
Niet van toepassing.

Financiële dekking:
Implementatiekosten
De benoeming van (plaatsvervangende) stadsbouwmeester en (plaatsvervangende) leden van de 
monumentencommissie (gemeentelijk adviescommissie) passen binnen de begroting. 



Tarieven voor advisering van Het Oversticht
Voor de advisering door de stadsbouwmeester en/of monumentencommissie (gemeentelijke 
adviescommissie) worden kosten in rekening gebracht door Het Oversticht. Ook op dit moment 
betalen wij deze kosten. De tarieven van Het Oversticht hangen samen met onze leges. Over tarieven 
en doorwerking in de leges zijn nadere afspraken gemaakt met Het Oversticht en uitgewerkt in de 
dienstverleningsovereenkomst. De kosten van advisering worden een op een doorberekend aan de 
initiatiefnemers.

Communicatie:
Als de betreffende kandidaten zijn benoemd, zal een afschrift van het besluit worden verstuurd aan 
Het Oversticht.

Vervolg:
Als de betreffende kandidaten zijn benoemd, zal een afschrift van het besluit worden verstuurd aan 
Het Oversticht en zal de huidige samenwerking worden voortgezet vanaf 1 januari 2023 voor de 
transitieperiode tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet met hierbij een maximale periode van 3 
jaar.

Bijlagen:
Bijlage 1 voordracht benoeming (plaatsvervangend) stadsbouwmeester en leden 
monumentencommissie (gemeentelijke adviescommissie omgevingskwaliteit);
Bijlage 2 Curriculum Vitae de heer R. Veenink;
Bijlage 3 Curriculum Vitae mevrouw U. ten Elsen;
Bijlage 4 Curriculum Vitae de heer R. Bosch;
Bijlage 5 Curriculum Vitae de heer H. Korteweg;
Bijlage 6 Curriculum Vitae de heer R. Cornelissen;
Bijlage 7 Curriculum Vitae de heer J. Hassink;
Bijlage 8 Curriculum Vitae mevrouw G. van Altena;
Bijlage 9 Curriculum Vitae mevrouw H. Geerdink;
Bijlage 10 Curriculum Vitae mevrouw L. van den Bulk;
Bijlage 11 Curriculum Vitae de heer M. Andela;
Bijlage 12 Curriculum Vitae de heer C. Huurman;
Bijlage 13 Curriculum Vitae de heer J. Teunis;
Bijlage 14 Curriculum Vitae de heer J. Vromen;
Bijlage 15 Curriculum Vitae mevrouw G. Bierema;
Bijlage 16 Curriculum Vitae mevrouw A. van Daatselaar;

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris /algemeen directeur,
drs. E. van Lente H.J. van der Woude



Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022, nummer 1512;

overwegende dat tijdens de raadvergadering op 24 november 2014 is besloten de 
welstandsadvisering per 1 januari 2015 uit te laten voeren door een stadsbouwmeester en de raad 
bevoegd is op basis van de Woningwet de stadsbouwmeester te benoemen;

gelet op artikel 156, eerste lid en artikel 160, eerste lid van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Met ingang van 1 januari 2023, in het kader van de Woningwet en de Erfgoedwet, te benoemen 
voor een periode van maximaal 3 jaar tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet:
a. de heer R. Veenink als stadsbouwmeester;
b. mevrouw U. ten Elsen als plaatsvervangend stadsbouwmeester;
c. de heer R. Bosch als plaatsvervangend stadsbouwmeester;
d. de heer H. Korteweg als plaatsvervangend stadsbouwmeester;
e. de heer R. Cornelissen als voorzitter monumentencommissie (gemeentelijk adviescommissie);
f. de heer J. Hassink als plaatsvervangend voorzitter monumentencommissie (gemeentelijke 

adviescommissie);
g. mevrouw G. van Altena als secretaris en adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
h. mevrouw H. Geerdink als plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend lid Erfgoed 

(cultuurhistorie);
i. mevrouw L. van den Bulk, als plaatsvervangend secretaris en plaatsvervangend lid Erfgoed 

(cultuurhistorie);
j. de heer M. Andela als adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
k. de heer C. Huurman als adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
l. de heer J. Teunis als plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (restauratietechniek);
m. de heer J. Vromen als plaatsvervangend lid adviseur Erfgoed (cultuurhistorie);
n. mevrouw G. Bierema als adviseur Erfgoed (landschap);
o. mevrouw A. van Daatselaar als plaatsvervangend adviseur Erfgoed (landschap).

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
19 december 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 


