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Bestemd voor: Het college stuurt deze raadsinformatiebrief ter kennisname naar de commissie 

Ontwikkeling.  

 

Bijlagen Geheim Ontslagbrief voorzitter ARK 

Geachte leden van de commissie Ontwikkeling, 

 

Op 17 maart j.l. heeft de recentelijk aangestelde (interim) voorzitter van de ARK laten weten zijn functie als 

voorzitter van de ARK per direct neer te leggen. In de geheime bijlage, vindt u zijn motivering. 

 

Wij zijn van mening dat het, gezien de implicaties van dit ontslag, verstandig is om met de huidige commissie 

even pas op de plaats te maken en de advisering tijdelijk anders in te vullen.  

Wij kiezen ervoor om de advisering over de ruimtelijke kwaliteit bij grotere bouwplannen tijdelijk uit te 

besteden aan Mooi Noord-Holland. Dit geldt overigens alleen voor spoedzaken. Daarbij gaat het bijvoorbeeld 

om vergunningaanvragen die anders van rechtswege verlopen gedurende de aankomende periode en 

zaken waarbij de gemeente onvermijdelijke zakelijke schade lijdt in procedures bij lopende projecten. 

Overigens wordt het merendeel van de aanvragen (dit zijn de kleinere plannen), onder mandaat, ambtelijk 

afgehandeld. 

 

In de tussenliggende periode beraden wij ons op een passende oplossing voor de ontstane situatie. Wij zullen 

ons in deze zoektocht mede baseren op de uitkomsten van het reeds bij u aangekondigde onderzoek naar de 

invulling van de ruimtelijke advisering vanaf de invoering van de Omgevingswet en de aangekondigde 

taakstelling per 2021 op dit werkveld  (zie hiervoor de raadsinformatiebrief van 29 oktober 2019, nr. 2019-

858097). 

 

Wij hopen u medio 2020 te kunnen informeren over een structurele oplossing. Het leek ons goed om u in 

ieder geval snel van deze situatie op de hoogte te stellen. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris                                             de burgemeester 
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