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voor tegen opmerkingen
paraaf

AMENDEMENT
Onderwerp:
Agendapunt:
Ingediend door:

Ruimte voor zonne-energie (in beschermd gezicht)
Rvs Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489)
S. Zeilemaker (PWF), R. Manshanden (GroenLinks), A. v.d. Geest (PW2010)

De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 06 juni 2019;
Gelet op artikel 33 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2018-2020;
Gelezen hebbende het raadsvoorstel Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489);
Constaterende dat:
 Bij o.a. de discussie over zonneparken door meerdere partijen naar voren is gebracht meer
zonnepanelen op daken aan te brengen, voordat wordt overgegaan tot de realisatie van
zonneparken;
 Veel woningeigenaren graag zonnepanelen willen plaatsen;
Overwegende dat:
 In de voorliggende welstandsnota veel beperkingen staan voor het plaatsen van zonnepanelen op
bestaande daken;
 Het mogelijk moet zijn zonnepanelen te plaatsen zonder welstandsbeperking;
 In de voorliggende welstandsnota teveel beperkingen worden opgelegd.
Besluit het voorgestelde besluit als volgt te amenderen:
Aan besluitpunt 2. De welstandsnota Medemblik 2019 vast te stellen het volgende toe te voegen:
Met dien verstande dat:
Voor de stad Medemblik een uitzondering wordt gemaakt op het bepaalde op PAGINA 96 van de
WELSTANDSNOTA.
Criteria
Als er geen sprake is van een standaardplan, voldoen zonnepanelen en -collectoren aan of op een bouwwerk in
ieder geval aan redelijke eisen van welstand als aan onderstaande criteria wordt voldaan.
Zonnepanelen en -collectoren zijn altijd mogelijk:
 Als ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte en/of als ze zichtbaar zijn vanaf de openbare
ruimte en daarbij geplaatst zijn op een zijkant van een dak van een woning, waarvan die zijkant niet
direct aan de openbare weg (als bedoeld in artikel 4 Wegenwet) grenst;
 op ‘jongere bebouwing’, gebouwd na 1945 (na-oorlogs);
 bij grotere nieuw- of verbouwplannen, mits de panelen of collectoren geïntegreerd worden
meegenomen in de architectuur van het hoofdgebouw
 In de stad Medemblik gelden (als pilot) de voorgaande criteria na publicatie van de Welstandsnota;
 Na twee jaar volgt een evaluatie waarbij wordt gekeken of deze criteria ook voor de rest van de
gemeente moeten gelden;
 Zolang de evaluatie en de daaruit volgende aanbeveling(en) niet zijn voorgelegd aan de raad, blijft de
pilot met ruimere criteria van kracht in de stad Medemblik.

Ingediend door:
…………………….
S. Zeilemaker
(PWF)

……………………………
R. Manshanden
(GroenLinks)

………………………….
A. v.d. Geest
(PW2010)

