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Onderwerp 
Jaarverslag CRK 2020

Steenbergen; 21 september 2021

Aan de Raad,

Bijgevoegd treft uw raad het door ons op 21 september 2021 vastgestelde jaarverslag van 2020 
aan van de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK, de welstands- en monumentencommissie van 
de gemeente Steenbergen).

In artikel 12b van de Woningwet is opgenomen dat de welstandscommissie de gemeenteraad 
eenmaal per jaar een verslag voorlegt van de door haar verrichte werkzaamheden. In artikel 12c 
van de Woningwet is opgenomen dat Burgemeester en wethouders de gemeenteraad eenmaal 
per jaar een verslag voorleggen waarin zij tenminste uiteenzetten op welke wijze zij zijn 
omgegaan met de adviezen van de welstandscommissie.

In bijgaand jaarverslag 2020 leest u welke werkwijze er is gehanteerd door de CRK en daarbij de 
vorm van openbaarheid van de gehouden vergaderingen. Tevens treft u in het verslag de 'feiten' 
en 'cijfers' en de conclusies en aanbevelingen aan. Tevens worden er een aantal bijzondere 
projecten uitgelicht.

Uit het jaarverslag is naar voren gekomen dat ondanks de intrede van het Coronavirus medio 
maart 2020 en daardoor het digitale vergaderen er een goede werkwijze en samenwerking is 
tussen de gemeente en de commissie CRK. De afstand tussen de initiatiefnemers, behandelend 
ambtenaren en de commissie is hierdoor klein.

In de nota uiterlijk van bouwwerken gemeente Steenbergen staan voorstellen ter verbetering van 
het imago van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Om de betrokkenheid van de burgers en 
aanvragers bij de ruimtelijke kwaliteit te vergroten is er een gevelrenovatiesubsidie in 
ontwikkeling. Tevens wordt een voorstel uitgewerkt om te komen tot een welstandsprijs in drie 
categorieën met een verschillend prijsniveau.

De beoordelingskosten van de CRK worden via de legesverordening doorberekend aan de 
aanvrager van het vooroverleg of aanvraag omgevingsvergunning.
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Het jaarverslag zal worden gepubliceerd op de gemeentelijke website met een verwijzing naar 
het Gemeenteblad, zodat onze inwoners kennis kunnen nemen van het jaarverslag.

Hoogachtend, [ ’
burgemeester en wethouders van Steenbergen 
de secretaris, de loco-qurg meester,

W.A.M. Baàrtmans
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