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Te besluiten om: 
1. De Verordening commissie beeldende kunst zoals vastgesteld door de raad van de 

gemeente Doetinchem in zijn vergadering van 17 maart 2005 in te trekken. 
2. De werkzaamheden van de commissie welstand en monumenten uit te breiden met 

een adviesrol inzake de toevoeging van beeldende kunst in de openbare ruimte. 
3. Dit besluit in werking te laten treden daags na publicatie van het raadsbesluit. 
 
Context 
Met het vertrek van de drie leden die de afgelopen jaren de Commissie beeldende kunst 
vormden, ligt de vraag voor deze opnieuw in te vullen of een andere oplossing te zoeken. 
Het aantal gevraagde en ongevraagde adviezen is de afgelopen tien jaar minimaal 
geweest, mede doordat de beschikbare gemeentelijke budgetten voor beeldende kunst 
waren afgeroomd en als gevolg van de grondexploitatie niet konden worden aangevuld. 
Wij stellen u voor, deze specifieke adviesrol onder te brengen bij de commissie welstand 
en monumenten. 
 
Beoogd effect 
De commissie welstand en monumenten is de opvolger van de Welstandscommissie, 
voorheen de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Het voorzitterschap is in handen van het 
Gelders Genootschap en het secretariaat wordt ambtelijk ingevuld door de gemeente 
Doetinchem. De betrokken externe deskundigen toetsen ruimtelijke plannen, beoordelen 
deze en brengen advies uit. Zij doen dit aan de hand van het door de gemeente 
vastgestelde beleid, waaronder beeldkwaliteitsplannen en de welstandsnota. 
De toevoeging van de inhoudelijke beoordeling van initiatieven die kunnen leiden tot een 
kunstwerk in de openbare ruimte betekent dat alle ruimtelijke initiatieven in één 
adviescommissie aan de orde komen. Gemeentelijke kaders voor beleid voor beeldende 
kunst in de openbare ruimte zijn niet beschikbaar. 
 
Argumenten 
1.1. Opschonen regelgeving is wenselijk 
Het intrekken van de Verordening commissie beeldende kunst en daarmee tevens 
opheffen van de commissie betekent het opschonen van regelgeving. De oorspronkelijke 
verordening dateert uit 1995 en is in 2005 aangepast. 
 
1.2 Toetsing en advisering is geborgd 
De toetsing van ruimtelijke plannen is integraal in handen gelegd van de commissie 
welstand en monumenten. Qua procedure liggen initiatieven voor kunstwerken daar reeds 
ter toetsing voor. De inhoudelijke beoordeling wordt hieraan nu toegevoegd en is in 
eerste instantie geborgd bij de voorzitter J.N. Pietersma Arch. AvB. Hij dan wel zijn 
opvolger is vanuit het Gelders Genootschap gemandateerd binnen de Doetinchemse 
commissie welstand en monumenten. De drie overige adviseurs binnen de commissie 
kunnen worden betrokken in de toetsing en beoordeling. 
 
  



 

Kanttekeningen 
1.1 Meer onafhankelijke advisering 
Binnen een groot aantal gemeenten is het kunstbeleid voor de openbare ruimte 
ondergebracht bij een soortgelijke commissie. De directe inbreng vanuit de kunstwereld is 
daarmee sterk beperkt maar de advisering richting de gemeente geschiedt vanuit een 
meer onafhankelijke rol. 
 
1.2 Incidenteel kunstbeleid 
Door het ontbreken van een budget voor een kunstbeleid in de openbare ruimte is er 
slechts sprake geweest van incidentele advisering vanuit de Commissie beeldende kunst. 
Naar verwachting vindt hierin de komende jaren geen verandering plaats aangezien de 
voeding van het budget voor kunstwerken voortvloeit uit positieve grondexploitaties. 
Maar dat neemt niet weg dat om redenen van recreatie, toerisme en stadsmarketing er 
nieuwe gelden vrijgemaakt kunnen worden. In voorkomende gevallen kan externe 
expertise worden toegevoegd aan de commissie welstand en monumenten. 
 
Financiën 
Aan deze extra werkzaamheden zijn kosten verbonden op basis van declarabele uren. 
In de gemeentelijke begroting is daarvoor een bedrag van € 460,- opgenomen, voorheen 
het budget voor representatiegelden van de Commissie beeldende kunst. Dit budget staat 
onder FCL/ECL 45400201/38605 en wordt overgedragen aan de afdeling ruimte, team 
vergunningverlening, toezicht en belastingen. 
 
Vervolg 
Met dit besluit wordt de taakopdracht aan de commissie welstand en monumenten 
vergroot met een inhoudelijke beoordeling van de initiatieven die kunnen leiden tot een 
kunstwerk in de openbare ruimte. De integrale beoordeling van ruimtelijke initiatieven 
ligt daarmee in één hand. Het aanvullend toetsingskader qua beeldende kunst in de 
openbare ruimte luidt voor de commissie welstand en monumenten als volgt: 
“Initiatieven en activiteiten op het terrein van beeldende kunst kunnen een aanvulling zijn 
op de ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte. Initiatieven worden zowel ruimtelijk 
als inhoudelijk beoordeeld als onderdeel van een gebiedsgerichte ontwikkeling.”  
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