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Onderwerp: concept startnotitie welstandsbeleid 
 
 

Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Hierbij hebben wij het genoegen u  het concept van de startnotitie “van Welstandsnota naar 
Omgevingsnota” ter lezing aan te bieden.  
Het is de bedoeling deze notitie te behandelen in de vergadering van de raadscommissie op 7 
september a.s. Medio augustus ontvangt u de agenda voor deze vergadering. 
Wij verzoeken u tot zolang de notitie nog als een intern stuk  te beschouwen. 
 
In oktober 2009 is aan Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) opdracht gegeven voor een 
startnotitie Welstandsnota. In februari 2010 produceerde WZNH het eerste concept. (vandaar 
de winterse plaatjes…..) Vervolgens is dit concept voorgelegd aan een klankbordgroep waarvoor 
verschillende belanghebbende partijen waren uitgenodigd. Daarna is de notitie in april in het 
Kwaliteitsteam Des Beemsters behandeld.  
Aan de hand van de diverse reacties is de concept notitie verder aangescherpt. Tot slot heeft 
het Kwaliteitsteam Des Beemsters in juni het eindconcept nog een keer beoordeeld en 
beschouwt de concept startnotitie als een sterke opmaat tot de uiteindelijke Omgevingsnota. 
 
In deze brief wordt niet nader ingezoomd op de inhoud van de notitie. De prettig leesbare 
inhoud waarin ook opgenomen de gevolgde processen, afwegingen en verwerkte reacties 
spreken voor zichzelf. Als bijlagen bij de startnotitie treft u ook verslagen aan van de interviews 
die Welstandszorg Noord-Holland met de leden van de Klankbordgroep heeft gehouden. 
 
De startnotitie nodigt uw raad van harte uit tot inhoudelijke discussie over het (gewenste niveau 
van het) te voeren welstandsbeleid. Bewust nemen wij daarom nu zelf niet een standpunt in. 
Wel willen wij u erop wijzen dat het hier gaat om een startnotitie aan de hand waarvan 
uiteindelijk een definitieve omgevingsnota zal worden gemaakt. 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beemster. 
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