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Onderwerp
Verlenging instellingstermijn Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit.
Kernboodschap
De Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is door het college in 2016 ingesteld om te adviseren
over complexe ruimtelijke vraagstukken. De commissie doet dit in de vroege planfase, zodat wordt
bijgedragen aan het proces, de planning en de strategie van het vraagstuk. De ARK bestaat uit drie leden
met omvangrijke architectonische, stedenbouwkundige en ruimtelijk bestuurlijke ervaring.
 Prof. drs. Fons Asselbergs, voormalig bestuurder met ervaring in architectuurhistorie
 Prof. ir. Hans Ruijssenaars, architect
 Ir. Stef Veldhuizen, stedenbouwkundige
Conform de afspraken bij oprichting is de ARK bij het einde van haar instellingstermijn geëvalueerd door
het college, de ambtelijke organisatie en enkele externe partijen waarmee de ARK te maken heeft gehad.
De uitkomst van de evaluatie is positief en de relevantie van de ARK is – gezien alle grote ruimtelijke
dossiers1 waar de gemeente aan werkt – nog altijd onverminderd aangetoond. Vandaar dat het college op
3 juli 2018 heeft besloten de instellingstermijn van de ARK te verlengen met de volgende collegeperiode.
De advieskosten voor de ARK blijven net als in 2018 jaarlijks gelijk op €60.000.
Achtergrond: waarom werd de ARK opgericht?
De oprichting van de ARK kwam in 2016 voort uit de wens bij het college, de ambtelijke organisatie en de
Commissie Welstand en Monumenten (CWM) om onafhankelijke advisering op meerdere ruimtelijke
kwaliteitsaspecten én vroeger in het planvormingsproces. Daarmee aansluitend bij het breed gedragen
geluid uit de politiek om meer samenhang tussen stedenbouw, architectuur, landschap en cultuurhistorie.
In haar werkzaamheden verschilt de ARK wezenlijk van de CWM. De ARK zit nadrukkelijk ‘aan de
voorkant’ van het planvormingsproces. De CWM toetst plannen op redelijke eisen van welstand in de
beleidsuitvoerende fase van het bouwproces en beoordeelt plannen voor monumenten.
Hoe heeft de ARK gepresteerd?
De werkwijze van de ARK komt in de praktijk in grote mate overeen met de vooraf gestelde
verwachtingen.
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Bijvoorbeeld: Arenapark, Mediapark, Stationsgebied, Philipshof, spoorzone, landgoed Zonnestraal, Stedelijk
Groenplan

1. Onafhankelijk adviseur van B&W
In de rol van adviseurs aan het college is het zeer effectief dat de verbinding van de ARK met het
college goed is. Met name de lijn met de portefeuillehouder ruimtelijke ordening. Deze bestuurder
is dan ook veelal bij de vergaderingen van de ARK aanwezig. Belangrijk te vermelden is dat een
bestuurder door de ARK wordt uitgenodigd voor de vergaderingen en niet standaard aanwezig is.
Daarbij laat de wethouder zich vooral informeren. Van sturing op de adviesrichting van de ARK is
geen sprake. De ARK is daarmee wel een adviesorgaan vóór het college, maar niet van het
college.
2. De ARK adviseert in de praktijk over de oplossingsrichting, niet over de oplossing zelf.
Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen die aan het plan
rond het Stationsgebied werken in een vroeg stadium bij de ARK langskomen om verschillende
varianten te bespreken. Dit zorgt vanwege de expertise van de ARK leden voor een verhoogde
kwaliteit van ruimtelijke plannen. Adviezen worden door het college, maar ook door externe
partijen, gewaardeerd als integraal, context gerelateerd en timingbewust.
In totaal bracht de ARK sinds haar oprichting 33 keer een schriftelijk advies uit. Dat is advieswerk
naast de input die de ARK geeft tijdens haar maandelijkse vergaderingen aan projecten die zich
presenteren. Het is logisch dat lang niet alle ARK adviezen tot behandeling in het college of de
raad leiden. De ARK adviseert immers tijdens de planvormingsfase van ruimtelijke opgaven,
waardoor een advies soms een onderdeel van het proces ondersteunt en enkel tot aan de tafel van
de verantwoordelijk portefeuillehouder leidt.
Aantal schriftelijke adviezen
ARK
33

Tot aan B&W

Tot aan de raad

6
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3. Inspirator van de gemeenteraad
Ondanks dat de ARK adviseert aan het college, heeft zij ook een inspiratiefunctie richting
raadsleden. Het betrekken van raadsleden is in de afgelopen periode vooral gebeurd door het
organiseren van een fietstocht langs grote ruimtelijke opgaven. Deze functie zal de komende jaren
op twee manieren verder worden ontwikkeld:
a. In september wordt er een nieuwe fietstocht voor raadsleden door de ARK georganiseerd
waarbij de ontwikkelingen in de Spoorzone centraal staan. Jaarlijks zal de thematische
fietstocht terugkomen.
b. Ook de beeldvormende sessie zal frequenter gebruikt worden om raadsleden over grote
ruimtelijke projecten te informeren.
Daarnaast geeft de ARK een eindadvies over ruimtelijke opgaven, zoals bestemmingsplannen,
structuurvisies en beeldkwaliteitsplannen, dat wordt meegestuurd als bijlage bij besluitvorming
door de raad.
Burgemeester en wethouders van Hilversum,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

D. Emmer

P.I. Broertjes

Deze raadsinformatiebrief is digitaal beschikbaar op internet onder “Vergaderstukken”,
B & W-vergadering van 3 juli 2018.
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