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Amendement op besluit'Welstand en Omgevingswet'

De Gemeenteraad van Heemstede in vergadering bijeen op 18 april2019

Constaterende dat:
o Er veel gemeentelijke voorschriften bestaan met betrekking tot architectuur, bouw en NEN-

normen;

o Er voldoende procesmatige borging is voor (ver)bouwprojecten;

o ln verschillende plaatsen inmiddels niet meer gewerkt wordt met een Welstandscommissie;

o Het de vraag is in hoeverre de adviezen van de Welstandscommissie echt bijdragen tot een

'mooi Heemstede': mooi is immers een subjectief begrip;

o Er bij veel mensen toch behoefte lijkt te bestaan aan een kader op het gebied van welstand;

Overwegende dat:
o We zouden moeten streven naar een minimum aan regels;

o De raad op 29 september 20L6 een nota Welstand heeft aangenomen die na twee jaar

geëvalueerd had moeten worden;

. Op 4 november 2016 een motie is aangenomen waarin het college werd opgeroepen te

onderzoeken of en hoe het welstandsbeleid afgeschaft zou kunnen worden;

o Er een pilot wordt uitgevoerd met de omgevingsvisie, met alle ruimte voor participatie,

waarin geëxperimenteerd kan worden met welstandsregels;

o Sommige partijen niet willen dat in deze pilot geëxperimenteerd wordt met niet toepassen

van het welstandsbeleid;

o Er onduidelijkheid bestaat over het afschaffen van het welstandsbeleid of het niet meer

inschakelen van de Welstandscommissie ('Mooi Noord-Holland');

De raad besluit:

a. de wenselijkheid en de vorm van welstandsbeleid, inclusief de ervaringen met de

Welstandscommissie, voor heel Heemstede te evalueren en hierbij ook de inwoners te
betrekken zodat duidelijk wordt welke mate van welstand in Heemstede gewenst is.

b. Om in de pilot woonwijken Noordwest geen gebruik te maken van de diensten van de

welstandscommissie, ook niet als adviescommissie binnen de Omgevingswet, voor aanvragen

uit deze woonwijken en dit na afloop te evalueren

c. in de tussentijd de Welstandsnota 2016 Heemstede als toetsingskader voor de aanvragen

omgevingsvergunning te handhaven.
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