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Mutatie commissie ruimtelijke kwaliteit 

 

 

Geacht college, 

 

De advisering ruimtelijke kwaliteit (welstand) is door de gemeente Hillegom in haar  

bouwverordening opgedragen aan Dorp, Stad en Land. De commissie ruimtelijke kwaliteit  

bestaat uit onafhankelijke deskundigen die nadrukkelijk geen opdrachtrelatie met de gemeente  

hebben. Op grond van de Ww (Woningwet) en de gemeentelijke bouwverordening worden de  

leden van de commissie ruimtelijke kwaliteit door de raad benoemd voor een periode van drie  

jaar met een eenmalige herbenoeming van drie jaar.  

 

Per 3 oktober 2021 verstrijkt de eerste termijn van benoeming van commissieleden dhr. ir. Gijs 

Tegelberg, mevr. ir. Katrijn van de Vrande, dhr. ir. Anthonie Dieleman en vervangers mevr. ir. 

Carla de Kovel, mevr. ir. Ilse Boost en mevr. Maartje Franse MSc.  

Dorp, Stad en Land stelt u voor deze commissieleden, met uitzondering van dhr. Dieleman die 

niet meer in deze regio werkzaam is, te herbenoemen voor een periode van drie jaar tot oktober 

2024.  

 

Verantwoordelijk commissielid/gemandateerde, dhr. ir. Twan Jütte zit nog in zijn termijn.  

 

Volledigheidshalve is de beoogde samenstelling van de commissie als volgt:  

Dhr. ir. Twan Jütte (gemandateerde), dhr. ir. Gijs Tegelberg (voorzitter), mevr. ir. Katrijn van 

de Vrande en vervangers mevr. ir. Carla de Kovel, mevr. ir. Ilse Boost en mevr. Maartje Franse 

MSc. Twan Jütte is ook gemandateerde voor Lisse en Katrijn van de Vrande is gemandateerde 

voor Teylingen waarmee de samenwerking in HLT verband gewaarborgd is. 

 

Het is mogelijk dat de invoering van de Omgevingswet, waarvan de invoeringsdatum gepland 

staat voor juli 2022, van invloed zal zijn op de duur van de benoeming.  

 

Wij stellen u voor om met bovenstaand voorstel akkoord te gaan.  

Te zijner tijd ontvangen wij graag een afschrift van het besluit ter zake.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Voor nadere vragen kunt u  

contact met ons opnemen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 
ir. Ton Jansen, 

directeur  


