Raadsinformatie
Onderwerp
Bijgestelde nota: Werkwijze voor de Adviescommissie Ruimtelijke
Kwaliteit en Stadsbouwmeester
Behandelvoorstel voor commissie en raad
B&W stuurt het voorstel naar de commissie Ontwikkeling
Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de commissie
Ontwikkeling.
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Bestuurlijke context
Dit collegebesluit vervangt besluit BBV nr. 2016/250355 dd. 7 juli 2016.
De rol en inzet van de stadsbouwmeester is nu gebaseerd op het met de
Programmabegroting 2017 beschikbaar gestelde budget van € 75.000,-. Dit
wordt ingevuld met een brede adviesrol voor de stadsbouwmeeste; naast
stedelijke ontwikkelingen, ook op projectniveau en over de samenhang in
de openbare ruimte. De taakinvulling van de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) blijft ten opzichte van het besluit van 7 juli
2016 gelijk.
Voor de ruimtelijke expertise vullen ARK, de stadsbouwmeester en het
ambtelijk apparaat elkaar aan. Wij houden aan dit samenspel vast en spelen
in op de komende Omgevingswet die van gemeenten vraagt om een
afgewogen eigen invulling van de welstandstoets. Een toelichting op dit
collegebesluit is opgenomen in bijlage 1.

Collegebesluit
1. Het collegebesluit van 7 juli BBV nr. 2016/250355, wordt ingetrokken
en vervangen door het onderhavige besluit.
2. Het onafhankelijk advies op de ruimtelijke kwaliteit bij projecten en
bouwaanvragen in Haarlem wordt verricht door de Adviescommissie
Ruimtelijke Kwaliteit. De ARK heeft structureel meer werkzaamheden
door de toenemende str3
3. oom bouwaanvragen en de vernieuwde werkwijze. De lasten van dit
besluit bedragen € 25.000,- en daar staan extra baten bouwleges
tegenover. Zowel de baten als de lasten zijn beschikbaar binnen
beleidsveld 6.3 van de programmabegroting.
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4. De functie van de stadsbouwmeester wordt gecontinueerd met een inzet
gericht op het geven van advies op (groot) stedelijke ontwikkelingen en
een bijdrage in de voorbereiding van (ontwikkel)projecten in de stad.
5. De lasten van het besluit bedragen € 75.000,- voor de
stadsbouwmeester en € 10.000,- voor de ateliers die de ARK en de
stadsbouwmeester gezamenlijk houden. Deze zijn beschikbaar binnen
beleidsveld 4.1 van de programmabegroting.
6. Het college stuurt dit voorstel ter bespreking naar de Commissie
Ontwikkeling.

