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De raad van de gemeente Medemblik, in de vergadering bijeen op 7 november 2019
gelet op artikel 34 van het Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van
de gemeente Medemblik 2019,
Constaterende dat:
 Er op 4 juli 2018 een Klimaatevent is georganiseerd in Hoorn (Het Park) waar vertegenwoordigers van
verschillende overheidsorganisaties spraken over de gevolgen van klimaatverandering die zij in WestFriesland verwachten. En hoe we hierop kunnen reageren. Deze avond maakte duidelijk dat we in de
komende jaren samen aan de lat staan. De intentie is uitgesproken dat we zullen samenwerken aan
een klimaatbestendig West-Friesland.
 De Omgevingswet over 14 maanden ingaat. In deze wet is opgenomen dat participatie moet, maar er
wordt niet aangegeven hoe. Dat mag de gemeente zelf invullen.
Overwegende dat:
 De raad bij een tweetal themaraden met elkaar heeft gesproken over de invulling van die participatie,
het moment gekomen is om aan de slag te gaan met de proceskaders (wat doen we met de
opbrengst/wat willen we ophalen/wie is verantwoordelijk/wie willen we betrekken) en een pilot te
starten.
 Deze pilot goed kan aansluiten op de intentie dat we zullen samenwerken aan een klimaatbestendig
West-Friesland wanneer we inwoners betrekken bij het vergroenen en klimaatbestendig inrichten van
hun wijk, hun tuin.
 We bij het klimaatevent een presentatie hebben bijgewoond van atelier GroenBlauw (Hiltrud Pötz)
Deze organisatie heeft veel ervaring met proeftuinen, workshops en klimaatateliers gericht op
duurzame gebiedsontwikkeling, klimaatbestendigheid en leefkwaliteit en lijkt ons daarom een goede
partner om mee in zee te gaan om invulling te geven aan een participatie-pilot.
 We niet alleen maar moeten zeggen dat we participatie belangrijk vinden maar we moeten dit laten
zien ook.
 De kosten die voortvloeien uit de pilot gedekt kunnen worden uit het budget Omgevingswet (pag. 62,
punt 20 par. Wonen, werken, recreëren en pag. 79 8.3 par. Wonen en bouwen) of uit het budget voor
het projectplan Participatie (pag. 66 en 77)
 De pilot zal bijdragen aan de leidraad burgerparticipatie (pag. 15), een breed gedragen wens van de
raad.
 De pilot kan worden gehouden in bijvoorbeeld Benningbroek/Sijbekarspel (Herinrichtingsplannen
woonwijk) of een woonwijk in Midwoud.
Draagt het college op:
Een participatie-pilot op te starten met inwoners, deskundigen en eventueel andere betrokken partijen in een
geschikte kern of wijk in onze gemeente met het doel een klimaatvriendelijke invulling te bevorderen.
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