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Vervolg op vastgestelde Welstandsnota 2019 (DOC-19-151489)
C.2 Rvs Welstandsnota Medemblik 2019 (DOC-19-151489)
J. de Vries (VVD), E. v.d. Bosch (CDA), S. Visser (CU), A. Meester (BAMM)

De raad van de gemeente Medemblik, in vergadering bijeen op 11 juli 2019 ;
Gelet op art. 34 van het Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad van de gemeente Medemblik
2018-2022;
Gelezen het raadsvoorstel inzake vaststelling van de Welstandsnota 2019;
Constaterende dat:
 dit waarschijnlijk de laatste zelfstandige Welstandsnota is aangezien dit document door de
inwerkingtreding van de Omgevingswet (2021) voortaan gaat worden opgenomen in het Omgevingsplan;
 het coalitieprogramma wil werken aan een vermindering van de (gemeentelijke) regeldruk voor de
inwoners, waarvan ook de welstandsbepalingen deel uitmaken;
Overwegende dat:
 bij het vormgeven van het Omgevingsplan de Welstandsnota daarin dus op een verantwoorde wijze
moet worden meegenomen, maar dat daartoe deze Welstandsnota op voorhand al op deregulering zou
moeten worden bezien (het maken van het Omgevingsplan is als operatie immers al ingewikkeld
genoeg, zodat dit voorwerk beter eerst kan worden gedaan en er daarna een kant-en-klare
gedereguleerde versie van het welstandsbeleid klaarligt);
 doordat de raad vooraf kennis neemt van het resultaat van deze dereguleringsslag, de raad aan de
voorkant kan sturen op (de mate van) deregulering in de welstand en daarmee deze operatie stap voor
stap kan worden bekeken (en niet via amendering enz. achteraf);
Verzoekt het college:
in overleg met de Welstandscommissie – en in afstemming met de raad - te komen tot een gedereguleerde
versie van de Welstandsnota, bedoeld om t.z.t. op te nemen in het Omgevingsplan (of, mocht dit nog
uitblijven, als zelfstandige Welstandsnota t.z.t. aan te bieden).
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