Bijlage bij de opdracht dd. ……………… van burgemeester en wethouders van Hilversum tot de
benoeming van de leden van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
1. De gemeente Hilversum (hierna te noemen: opdrachtgever) is voornemens voor een periode van 2
jaar een Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) in te stellen. In de ARK nemen zitting de heren
A.L.L.M. Asselbergs (opdrachtnemer 1), H.J.M. Ruijssenaars (opdrachtnemer 2) en S.F. Veldhuizen
(opdrachtnemer 3).
2. Opdrachtgever en opdrachtnemers hebben gezamenlijk de overtuiging dat het optimaal
functioneren van de ARK een maximale transparantie verlangd omtrent werkzaamheden die
opdrachtnemers momenteel dan wel na 1 januari 2016 binnen de gemeente Hilversum uitvoeren
voor derden, dan wel op eigen initiatief.
3. Opdrachtnemer 1 werkt per 1 januari 2016 aan geen enkele opdracht binnen de gemeente
Hilversum.
4. Opdrachtgever 2 werkt per 1 januari 2016 aan de volgende opdrachten en haalbaarheidsstudies:
Avro Studio 2 aan de ’s Gravelandseweg, het Postkantoor aan de Kerkbrink, De Stolpe aan de
Zonnelaan, het Avro gebouw aan de Oude Torenstraat en de BMW/Mini garage aan de
Bussumergrindweg.
5. Opdrachtgever 3 werkt per 1 januari 2016 als privé persoon dan wel vanuit SVP Architectuur en
Stedenbouw te Amersfoort aan geen enkele opdracht binnen de gemeente Hilversum. Opdrachtgever
3 is vanuit SVP Architectuur en Stedenbouw te Amersfoort in 2015 betrokken geweest bij
haalbaarheidsstudies voor het Lucent terrein aan de Larenseweg, en voor garage Nefkens aan het
Melkpad. Beide studies kunnen als afgerond worden beschouwd. SVP Architectuur en Stedenbouw
werkt per 1 januari 2016 aan de volgende projecten en haalbaarheidsstudies: supervisie
Monnikenberg Merem / Ter Gooi, en ontwerp woningen Anna’s Hoeve.
6. Zodra wijzigingen optreden in de situatie zoals geschetst onder 3, 4 en 5 zullen opdrachtnemers
hiervan melding maken in de eerstvolgende bijeenkomst van de ARK. Daarbij zal tevens binnen de
ARK een inschatting worden gemaakt van mogelijke conflicten met de werkzaamheden van de ARK.
Een en ander wordt schriftelijk vastgelegd door de ambtelijk secretaris en door hem/haar terug
gekoppeld met de opdrachtgever. Bij de geringste twijfel bij opdrachtgever zal direct contact met de
desbetreffende opdrachtnemer worden gezocht.
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