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uw kenmerk uw bericht van ons kenmerk datum 

--- Uw bericht van --- 01 oktober 2020 

onderwerp  contactgegevens 

Reactie op dekkingsvoorstel 2021  T 06 22 92 64 05 

 

Geachte heer/ Mevrouw 

  

Mijn naam is Mike Schäfer, voorzitter van de welstandscommissie van uw gemeente, en werkzaam voor 

de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.  

 

Van Leanne van Tilborg-Spaan heb ik op 28 september 2020 de email ontvangen met daarin de 

presentatie van de begroting voor 2021. De reden voor de mail was dat enkele bezuinigingsvoorstellen 

betrekking hebben onze activiteiten te weten het uitvoeren van het welstandsbeleid.  

  

Wij begrijpen dat de financiële situatie tot indringende keuzes dwingt, waarbij onze invulling als externe 

adviseur logischerwijs ook aan bod komt. Wel ben ik geschrokken over de voorgenomen, en naar het lijkt 

definitieve keuze voor het totaal afschaffen van het welstandbeleid.  

De vraag die ik daarom zou willen stellen is of de maatregel volgt uit het bezuinigingsvraagstuk of dat 

het een principieel vraagstuk is over het toepassen van het instrument welstand.  

  

Indien het afschaffen volgt uit een principieel standpunt over de relevantie van een welstandbeleid voor 

de gemeente Goirle zou ik hier graag over met u in overleg willen gaan. Het is dan ook jammer dat wij 

als ervaringsdeskundige hier niet over zijn ingelicht en benaderd over het voornemen. Welstand is naast 

een wettelijke verplichting van het rijk, ook een belangrijk middel om de ruimtelijke kwaliteit van de 

gemeente Goirle te bewaken en daarmee het behoud van welvaart middels de waarde van het vastgoed. 

Het afschaffen vraagt een risico analyse van de bestaande kwaliteit, toekomstige scenario’s en een goed 

omschreven excessenregeling om niet alle handhavingsmiddelen van de gemeente te verliezen. Uit het 

dekkingsvoorstel kom ik een onderbouwing van deze aard niet tegen. 

  

In het geval van een bezuinigingsvraagstuk zijn er meerdere opties mogelijk die de kosten van een 

welstandsvergadering flink kunnen drukken. Voorbeelden hiervan zijn: 

- Verbreden van sneltoetscriteria voor toetsing op ambtelijk niveau van kleine en simpele 

aanvragen; 

- Correcte aanlevering en voorbereiding van de welstandsvergadering verkort de uitzoektijd voor 

de commissie; 

- Vergroten van welstandsvrije zone; 

- Digitaal vergaderen, mits de plannen ambtelijk goed worden voorbereid. 
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Wat overblijft zijn de toetsingen van nieuwbouw projecten en bouwen in de belangrijke zone’s 

(historische dorpskernen en nieuwbouw ontwikkelingsgebieden waarvoor een beeldkwaliteitsplan is 

opgesteld). Het zou, ingegeven door een pragmatische maatregel van misschien tijdelijke aard, zonde 

zijn het kind met het badwater weg te gooien. Wij stellen ons graag, ook in lastige tijden, op als partner 

om de ruimtelijke kwaliteit te handhaven. 

  

Gelet op de korte reactieperiode voordat het door de raad in behandeling wordt genomen begrijp ik dat 

het moeilijk wordt om dit onderwerp persoonlijk te bespreken. Wel wil ik vragen bovenstaande mee te 

nemen in de verdere besluitvoering en uitwerking. Uiteraard ben ik beschikbaar voor verdere uitleg en 

toelichting. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Mike Schäfer 

Voorzitter Welstandscommissie gemeente Goirle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  


