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Bijlagen Geen 

Geachte leden van de Raad, 

Middels deze brief informeren wij u, dat de voorzitter van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK), de 

heer drs. A. Lengkeek, ons te kennen heeft gegeven zijn voorzitterschap tussentijds te beëindigen.  

De voorzitter heeft ons daarbij als hoofdreden gemeld, dat hij signaleert dat er een duidelijke behoefte is aan 

een herijking, vernieuwing, een en ander mede in het licht van de komende Omgevingswet. Deze opgave is 

voor hem niet te verbinden met het voorstel van het college om een taakstelling op te nemen in de 

programmabegroting 2020 -2024. In de ontstane situatie heeft hij daarom besloten ruimte te maken voor 

anderen.  

Wij betreuren dit besluit. Wij realiseren ons, dat de afgelopen jaren zich kenmerken door een hoge druk op 

de behandeling van plannen en ontwikkelingen door vooral de sterke autonome groei in de markt. Wij 

spreken dan ook onze grote waardering uit voor de inzet van de ARK, als kritische partner in de wens om de 

stad op een kwalitatieve manier te laten groeien. 

Het college staat voor de opgave om een sluitende begroting aan uw raad te presenteren. Doordat de 

gemeente minder middelen ontvangt via het Gemeentefonds is een bezuinigingsoperatie noodzakelijk en is 

op alle taakvelden gezocht om de benodigde bezuiniging te realiseren. Gezien de ontwikkelingen op het 

gebied van de aanstaande Omgevingswet en de verwachte consequenties voor de veranderende rol van de 

overheid, en dus ook van de ARK, heeft dit geresulteerd in het voorstel, zoals u bekend (50.000 € vanaf 2021). 

Zoals in de toelichting staat vermeld zal in overleg met de ARK inhoud worden gegeven aan deze taakstelling.  

Voor nu hebben wij besloten om op korte termijn een interim voorzitter aan te stellen. Deze voorzitter krijgt 

de opdracht om naast het voortzetten van de lopende zaken, te komen tot een grondige analyse van het 

gehele speelveld. Uit deze analyse verwacht ik te komen tot een plan van aanpak om tezamen met de ARK, 

de stadsarchitect en de ambtelijke organisatie professioneel inhoud te geven aan de taakstelling, de 

verwachte wetswijzigingen en de huidige werkvoorraad om daarmee de kwaliteit voor de Haarlemse 



 

 Kenmerk: 2019/858097 2/2 

 

ontwikkelingen te kunnen blijven garanderen.  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

College van burgemeester en wethouders 

Secretaris,                                                                                                          burgemeester, 

 

 

 

J. Scholten                                                                                                          drs. J. Wienen 

 

 


