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Raadsvoorstel (13R.00160) inzake verruiming van het 
welstandbeleid 
Raadsinformatiebrief (13R.00297) inzake nieuw reclamebeleid 
De voorzitter gaat ervan uit dat alle technische / informatieve vragen over het stuk aan 
de opsteller zijn gesteld, zodat de vergadering hier niet mee wordt belast. De 
bereikbaarheidsgegevens staan op het stuk.  
 

1. Doel van de bespreking  
De commissie adviseert de raad over de vaststelling van de wijziging van de 
welstandsnota. De raadsinformatiebrief over het nieuwe reclamebeleid is ter 
kennisname bijgevoegd. Voor de behandeling is wethouder Schreurs uitgenodigd. Er 
wordt een (formeel) besluit aan de raad gevraagd daar waar het gaat om het 
welstandbeleid. 
 

2. Voorgeschiedenis  
In de raadsvergadering van 24 januari 2013 heeft de raad ingestemd met het 
bekendmaken van het beleidsvoornemen om het welstandsbeleid en daarmee de 
welstandsnota te wijzigen door: 
a. het aantal welstandsvrije gebieden te vergroten, door van de huidige 54 
welstandsplichtige gebieden er 33 geheel en 9 gedeeltelijk welstandsvrij te verklaren; 
b. de verplichting tot welstandsadvisering in het buitengebied te beperken tot de 
cultuurhistorisch waardevolle linten, te behouden voor de historische binnenstad van 
Woerden en het beschermd dorpsgezicht Kamerik. 
 
Met deze bekendmaking startte het inspraak- en adviestraject. Thans ligt ter vaststelling 
voor de wijziging van de welstandnota, waardoor bovengenoemde wordt geformaliseerd. 
 

3. Vervolgprocedure 
De beoogde vaststelling van de wijziging van de welstandnota vindt plaats in de 
raadsvergadering van 31 oktober 2013. 
 

4. Bijzonderheden 
T.a.v. verruiming welstandbeleid: 
In de planning is opgenomen dat de raad nog dit jaar zal beslissen over een 
(eventuele?) opheffing van de Welstands en Monumentencommissie Midden Nederland. 
De commissie kan het college in dat licht vragen of de voorliggende wijziging van de 
welstandsnota (nadelige) (financiële) consequenties voor de gemeente heeft. 
 
 
 



T.a.v. reclamebeleid: 
Door het college wordt aangegeven dat de bevoegdheid voor het opstellen van de 
reclamebeleidsregels bij het college ligt. Een gedeelte van het reclamebeleid is 
vastgelegd in de APV. Een APV (verordening) kan slechts via raadsbesluit worden 
aangepast. De commissie kan het college vragen of zij mag aannemen dat de t.z.t. 
noodzakelijke wijzigingen in de APV vanwege de aanpassingen van het reclamebeleid 
via een raadsvoorstel aan de raad worden voorgelegd. 

 


