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betreft Vragen n.a.v. jaarverslag Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede

Geachte heer van der Stadt,
De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede wordt sinds 1 juni 2011 georganiseerd
en gefaciliteerd door WZNH adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit.
Naar aanleiding van het jaarverslag over 2011 zijn opmerkingen gemaakt en worden vragen
gesteld omtrent onze organisatie. In overleg met de heer A. Jongmans, hoofd BWT, geven wij u
graag benodigde en aanvullende informatie.
De opmerking ten aanzien van de vormgeving en presentatie van het jaarverslag vatten wij op als
een compliment. Met dit jaarverslag voldoen wij aan de verplichting op grond van Woningwet
waarin is vastgelegd dat over het gevoerde welstandsbeleid bij omgevingsvergunningen
(bouwen) moet worden gerapporteerd aan de gemeenteraad. Wij leggen op deze manier graag
verantwoording af over onze advieswerkzaamheden. We besteden hierbij veel zorg en aandacht
aan de inhoudelijke verantwoording van ons werk. Een nette presentatie en vormgeving horen
hierbij. De teksten komen vaak uit ons al verrichte advieswerk en de statistiek is
geautomatiseerd. In de huidige tijd is opmaak en kopieerwerk minder kostbaar dan het lijkt.
Voor de goede orde delen wij u mee dat de kosten voor het verplichte jaarverslag horen bij de
service van WZNH. Ten aanzien van de inhoud van het jaarverslag zijn wij graag bereid een
mondelinge presentatie/toelichting te geven aan de Raad(scommissie).
Voor vragen over de organisatie WZNH het volgende.
WZNH is een Stichting zonder winstoogmerk met als doel (statutair vastgelegd) het beoordelen
en bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit in de provincie Noord-Holland. WZNH is opgericht in
2016, heeft een deskundig en betrokken bestuur bestaande uit mensen met een bestuurlijke en
vakinhoudelijke achtergrond. WZNH staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 41198031.Tevens werken wij samen in het landelijke netwerk van
adviseurs voor de ruimtelijke kwaliteit tRKN (team Ruimtelijke Kwaliteit Nederland).
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Alle gegevens over bestuur, kosten en uitgaven, het bedrijfsmatige karakter en de scoop van
onze organisatie staan vermeld in het jaarverslag WZNH hetgeen wij u bij deze ‘vers van de pers’
toesturen. Ook hier besteden we veel aandacht en zorg aan de presentatie aangezien wij dit
beschouwen als ons visitekaartje.
Ten aanzien van de kosten voor welstands- en monumentenadvisering aan de gemeente
Heemstede heeft de heer Jongmans alles paraat vanaf juni 1011 tot januari 2012 en indien
e
gewenst kunnen wij dit aanleveren over het 1 kwartaal van 2012.
Wij verwachten u hiermee van dienst te zijn geweest en zijn natuurlijk altijd bereid om nadere
toelichting te geven. Wij vertrouwen erop dat uw Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit voor
Heemstede deskundig, effectief en efficiënt functioneert.

Hoogachtend,

adviescommissies voor ruimtelijke kwaliteit

Drs. ing. J.E.F. Mühren,
directeur
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