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RAADSWERKGROEP RO/WELSTAND GEMEENTE TYNAARLO 
  
 
Datum: 2 oktober 2013 
 
Aanwezig: de heren Talens en Rietkerk. 
Tevens aanwezig dhr. De Jong (griffier) en mevr. Schipper (afdeling Publiekszaken)  
Afwezig: mevr. Engels - van Dijk (met kennisgeving), alsmede de heren van der Meij, Onur, Haisma, 
Weering en Kraaijenbrink  
 

1. Opening en vaststelling van de agenda   
De vergadering wordt om 16.00 uur geopend; de agenda wordt vastgesteld. Ondanks de 
geringe opkomst wordt deze vergadering gehouden.  

 
2. Notitie procedure omgevingsvergunning  

De notitie rond de procedure van de omgevingsvergunning met verklaring geen bedenkingen 
kan naar de gemeenteraad. Het advies wordt, zoals eerder in de werkgroep besproken is, de 
werkwijze van Nijmegen te volgen (In wezen wordt een algemene VVGB door de raad af 
gegeven tenzij er zienswijzen ingebracht worden), met een kleine aanpassing: er wordt niet 
alleen alsnog een vvgb gevraagd als er een zienswijze binnenkomt, ook een raadslid kan 
vragen om agendering. Daartoe wordt de raad geïnformeerd over ontwerpbesluiten die ter 
inzage worden gelegd. Afgesproken wordt om middels het agendapunt “info uit het college” de 
ontwerpvvgb aan de raad te melden. Mevr. Schipper bereidt een format voor. 
Stuk kan voor agendering naar de raad van 29 oktober a.s.  
 

3. Welstandsnota 
      Welstandsexcessen en zelftoets 
             Ten aanzien van de excessenregeling: 
              voorstel is de standaardregeling toepassen vanuit de Federatie Welstand. 
              Voor de beide aanwezigen is dit geen probleem. De regeling in stand houden, wordt   
              beschouwd als de extra escape. Mevr. Schipper geeft aan van de overige fracties geen 
              reactie te hebben ontvangen. 
 
              Ten aanzien van de zelftoetscriteria; 
              De huidige regeling in de welstandsnota is deels achterhaald door de Wabo. Voorstel is om  
              de bijlage met zelftoetscriteria wel als leidraad te gaan gebruiken en deze aan te vullen op  
              het punt van reclameobjecten, zoals eerder in de werkgroep is besproken.  
 
              Er lag nog een vraag over de mogelijkheid voor zonnepanelen in weilanden? Dit is inmiddels   
              gelegaliseerd in het bp buitengebied. Gevraagd wordt of er in de welstandsnota nog iets moet 
              worden geregeld, bijvoorbeeld om hinderlijke reflectie tegen te gaan. Conclusie: punt van  
              spiegelreflectie is geen punt voor en in de Welstandsnota, maar eerder in APV.   
              welstandsnota: 
              behandeling in raad van 26 november 2013. 

 
4.    Rondvraag 

              Er zijn geen punten voor de rondvraag.  
  

5.    Sluiting  
       De voorzitter sluit om 16.45 uur de vergadering. 
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