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Architectuur Lokaal is het landelijke kenniscentrum voor cultureel opdrachtgeverschap en architectuurbeleid. Vanuit een 

onafhankelijke positie leggen wij verbindingen tussen partijen die bij de bouw betrokken zijn. Voor opdrachtgevers als 

gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars organiseren wij excursies, discussies en andere programma's op 

maat. Terugkerende thema's zijn de culturele betekenis van het opdrachtgeverschap en het belang van samenwerking 

tussen opdrachtgever en ontwerper. Architectuur Lokaal beheert het landelijke Steunpunt Ontwerpwedstrijden, dat 

uitschrijvers van prijsvragen behulpzaam is bij de selectie van ontwerpers en projectontwikkelaars. 
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Met zijn ontwikkelingsproject, Het Bolwerk in Utrecht, heeft Edwin Oostmeijer een complexe 
opgave in beschermd stadgezicht uitgevoerd. Hij won daarmee de Gouden Piramide, rijksprijs 
voor excellent opdrachtgeverschap. In Loenen aan de Vecht bleek hij ook een complexe sanerings
opgave aan te kunnen. Het is de vraag, of deze afzonderlijke ervaringen voldoende zijn om 
geselecteerd te worden voor een Europese aanbestedingsprocedure, waarbij gevraagd wordt om 
een combinatie van beide: heeft hij “ervaring met een binnenstedelijke sanering langs Middel
eeuws water”?
Wethouder Adri Duivesteijn worstelt intussen met de exotische driehoeksmossel. Almere heeft 
de grootste bouwopgave van Nederland, maar wanneer de stad tot in het IJsselmeer zou uit
breiden mogen de mosselen daar geen last van hebben. Als hun voortplanting wordt verstoord, 
dient de gemeente te zorgen voor compenserende maatregelen binnen de gemeente zelf. Maar 
wanneer de mosselen het probleem oplossen door de gemeentegrens over te steken, is dat niet 
rechtsgeldig en worden de bouwplannen stopgezet: “Niemand die dat ziet hoor, onder water, die 
mossel ziet het zelf ook niet. Maar een jurist wél”. 
Twee willekeurige illustraties van de wondere wereld van de Nederlandse bouwpraktijk, waar 
het klimaat wordt bepaald door de wens om resultaten te meten en risico’s te mijden. Nederland 
heeft een sterke traditie van ruimtelijk ontwerp, maar de verhoudingen in de bouw veranderen 
en daarmee de manier waarop ons land wordt gemaakt. Het denken over opdrachtgeverschap en 
ontwerp is toe aan actualisering. Vaak wordt gesproken over opdrachtgeverschap alsof we nog in 
de 20ste eeuw leven, terwijl veranderingen die zich ruim 15 jaar geleden al aftekenden zich in de 
bouwpraktijk hebben doorgezet. Juist bij grote en beeldbepalende projecten is de traditionele 
manier van werken op zijn retour. Daarom is het de vraag in hoeverre gangbare opvattingen over 
het opdrachtgeverschap en de rol van architecten nog aansluiten bij de actuele verhoudingen.  
Is het huidige martktdenken te rijmen met de breed gedeelde overtuiging dat goede resultaten 
staan of vallen met persoonlijk inbreng, betrokkenheid en bevlogenheid? Om op dergelijke 
thema’s greep te krijgen houdt Architectuur Lokaal met BOOST! next de ontwikkelingen van de 
afgelopen jaren tegen het licht. 
Wie wil werken aan een betekenisvolle inrichting van ons land en aan een sterke positie van de 
Nederlandse architectuur, moet zich afvragen hoe we komen tot een bouwcultuur waarin 
overheden, opdrachtgevers en ontwerpers de durf en ambitie hebben om hun nek uit te steken. 
En hoe die cultuur dan ook door de bevolking kan worden gedragen. Daarvoor zijn ook vanuit  
het rijk stimulansen nodig. Het is positief dat minister Plasterk, als eerste verantwoordelijke  
voor het architectuurbeleid, een goed opdrachtklimaat als één van de hoofdpunten van zijn 
architectuurbeleid heeft genoemd. En dat het voornemen van de ministers van OCW en VROM 
om opnieuw een architectuurnota op te stellen, breed is ondersteund door de Tweede Kamer. 
Architectuur Lokaal roept de wethouders van Nederland op om hierbij aan te sluiten en hun 
bestuurskracht te versterken, zodat zij ook in de huidige verhoudingen in het bouwproces recht 
kunnen doen aan het culturele belang van wat er in Nederland wordt gebouwd.

Cilly Jansen
directeur Architectuur Lokaal
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BOOST! Impuls voor publiek opdracht

geverschap is mede mogelijk gemaakt door *  
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COLOFON 

BOOST! next  Opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw is een speciale uitgave van het  

kwartaaltijdschrift van Architectuur Lokaal en volgt op de manifestatie BOOST! Impuls voor publiek 

opdrachtgeverschap. 
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06  OpDRACHTgEVERSCHAp IN DE 21STE EEUw | Een jaar geleden organiseerde Architectuur Lokaal  

de landelijke manifestatie BOOST! Impuls voor publiek opdrachtgeverschap. De nieuwe 

gemeentebestuurders en raadsleden werden uitgenodigd om hun bouwopgaven bespreken met 

de partners die zij nodig hebben om tot goede resultaten te komen: zowel ontwerpers als project-

ontwikkelaars en woningcorporaties met wie zij het opdrachtgeverschap delen. Architectuur  

Lokaal organiseerde vervolggesprekken onder de noemer BOOST! next over ieders rol in het 

bouwproces. Het scala aan opvattingen onder ontwerpers, opdrachtgevers en bestuurders bleek 

breed. Wel vond iedereen dat een goede samenwerking tussen gemeenten, markt en ontwerpers 

nodig is voor ruimtelijke kwaliteit in Nederland. Dat vraagt om beter zicht op de bouwpraktijk 

waarin architectuur in de 21ste eeuw tot stand komt. Een analyse van Architectuur Lokaal in samen-

werking met RIGO Research en Advies.

OpROEp

 2� OpROEp AAN DE NEDERLANDSE gEMEENTEN | Er mag dan veel zijn veranderd in de praktijk van 

het opdrachtgeverschap, ook in de toekomst blijven de gemeenten verantwoordelijk voor het gros 

van wat er in ons land gebouwd wordt. Daarom roept Architectuur Lokaal de gemeenten op, hun  

bestuurskracht te versterken en zich in de 21ste eeuw opnieuw als een sterke partner in het bouw-

proces te manifesteren.

2�  OpROEp AAN DE REgERINg | Ook nationaal moet worden gewerkt aan een betekenisvolle en 

duurzame inrichting van Nederland. In de notitie over het nieuwe cultuurbeleid, Kunst van Leven, 

kondigt minister Plasterk van OCW onder het motto Mooier Nederland aan, dat hij samen met  

minister Cramer van VROM het initiatief neemt tot een nieuwe regeringsnota over architectuur. 

Deze nota zal naar verwachting in het voorjaar van 2008 verschijnen. Het voornemen van de 

  bewindslieden is in de Tweede Kamer breed ondersteund. Architectuur Lokaal roept het kabinet 

op om in de nieuwe beleidsperiode aan lokale opdrachtgevers de nodige ondersteuning te bieden. 

 26 �69 wETHOUDERS RUIMTELIjKE ORDENINg | Het opdrachtgeverschap van de Nederlandse  

gemeenten is in de praktijk meestal in handen van de wethouders. Maar wie zijn dat eigenlijk?  

Architectuur Lokaal stelt de 469 wethouders ruimtelijke ordening van alle Nederlandse gemeenten, 

deelgemeenten en stadsdelen aan u voor.

pRAKTIjK

 �� OpDRACHTgEVERSCHAp STADSHART ALMERE | Almere is niet de ‘gemiddelde Nederlandse  

gemeente’. Ook is de bouw van een nieuw stadshart geen alledaagse opgave. Maar juist omdat dit 

project bijzonder is in omvang, in architectonische ambitie en in gemeentelijke inzet, worden  

ervaringen uitvergroot. Met dit praktijkvoorbeeld kunnen bestuurders hun voordeel doen. 

TERUgBLIK

�6  OpDRACHTgEVERSCHAp IN DE 20STE EEUw | Twee historische documenten. 20 jaar geleden deed  

  de Werkgroep 5x5 in zijn manifest Wonen in de jaren ’90 een oproep aan de gemeenten tot  

  Kwaliteit van Stedebouw en Volkshuisvesting. De acties van de Werkgroep 5x5 droegen bij aan de  

  komst van de eerste architectuurnota Ruimte voor Architectuur. In 1993 deden de architectuur- 

  instellingen, verenigd in het Platform Architectuur Lokaal, een appèl aan de gemeenten om de inzet  

  te verbreden tot architectuurbeleid en daartoe de nodige instrumenten te ontwikkelen. 
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Opdrachtgeverschap   in de 21ste eeuw

BOOST! next Opdrachtgeverschap in Nederland, 2 oktober 2007.  
Van linksboven naar rechtsonder: Ton Idsinga (publicist), Carel de Reus (Johan Matser Projectontwikkeling), Lenny Vulperhorst (AEF),  
Jeroen van Schooten (Meyer en Van Schooten Architecten), Willem Smink (vm. wethouder Groningen), Thijs Asselbergs (Architectuurcentrale  
Thijs Asselbergs), Edwin Oostmeijer (Edwin Oostmeijer Projectontwikkeling), Hans van Rossum (RIGO), Janny Rodermond (Stimuleringsfonds  
voor Architectuur), Cilly Jansen (Architectuur Lokaal), Herma de Wijn (De Wijn Architecten), Indira van 't Klooster (Architectuur Lokaal),  
Marja van der Tas (vm. wethouder Apeldoorn), Endry van Velzen (De Nijl Architecten), Karin Schrederhof (vh. Vestia) en Dirk Bergvelt  
(Architectuur Lokaal).
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Opdrachtgeverschap   in de 21ste eeuw

De eerste architectuurnota Ruimte voor Architectuur bood in 1991 een impuls voor lokale bestuurders.  

Er is sindsdien veel gebeurd in de wereld van de publieke opdrachtgevers. De verbreding van het  

architectuurbeleid viel samen met verdergaande decentralisatie (maar ook samenvoeging van gemeenten), 

de invoering van het dualisme en een toenemend belang van regionale opgaven die vragen om inter-

lokale besluitvorming. Daarbij komen dan nog de bredere maatschappelijke ontwikkelingen. Het opdracht-

geverschap en de verantwoordelijkheid voor wat in ons land wordt gebouwd en herontwikkeld is er niet 

simpeler op geworden. Nog steeds neemt de wethouder belangrijke beslissingen, maar sinds de  

dualisering is de stem van de gemeenteraad zwaarder gaan tellen. Bestuurders moeten leiding geven, 

ook over wijkontwikkeling, maar gemeenten bouwen geen woningen. Wanneer gemeenten wel zelf 

bouwen, krijgen ze te maken met een ingewikkeld krachtenveld waarin afzonderlijke spelers slechts een 

deel van de uitkomst bepalen. Minister Plasterk gaat ervan uit, dat Nederland mooier kan worden, als  

lokale overheden burgers meer betrekken bij de besluitvorming over ruimtelijke ontwikkelingen. Volgens 

Plasterk zouden gemeenten hun burgers daarbij ook ontwerpen moeten voorleggen, zij het niet in de 

vorm van referenda. De minister meent dat zowel deskundigen als burgers zich moeten uitspreken over 

de ontwerpen, maar dat politieke bestuurders moeten beslissen.1 Dat is een goed uitgangspunt.  

We constateren ook dat wethouders - en inmiddels ook gemeenteraden - zich meer beraden op hun rol 

in het architectuurbeleid. Om te weten wat de mogelijkheden zijn is zicht nodig op de veranderende 

bouwpraktijk. Daarom nam Architectuur Lokaal het initiatief om het opdrachtgeverschap in de 21ste eeuw 

in kaart te brengen.

 

Opdrachtgever en architect

Herma de Wijn omschreef vanuit haar ervaring op het Atelier Rijksbouwmeester de kenmerken van een 

goede opdrachtgever.2 Persoonlijke kwaliteiten als gedreven, veeleisend en inspirerend staan voorop. 

Daarnaast zijn vaardigheden nodig zoals het vermogen om de opdracht helder te formuleren. De opdracht-

gever moet in staat zijn om het ontwerp- en bouwproces optimaal te laten verlopen. De kwaliteiten die 

De Wijn noemt zijn succesfactoren voor de traditionele samenwerking tussen bouwheer en architect. 

Het traditionele bouwproces bestaat nog, maar de bouwpraktijk kent meer variatie dan vroeger.  

De diversiteit in het opdrachtgeverschap heeft bij de Gouden Piramide, rijksprijs voor inspirerend  

opdrachtgeverschap, geleid tot een onderscheid tussen het microniveau van architectuur en het ‡ 

1.  Harmen Bockma, Kirsten Hannema, Plasterk wil burger bij architectuur betrekken, De Volkskrant, 23 augustus 2007.

2.  Opdrachtgeverschap in de zorg in Bouwen aan de architectuur van de zorg, redactie Peter Michiel Schaap e.a., Groningen 2007, p. 134.
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‡ macroniveau van gebiedsontwikkeling. Ook binnen de schaalniveaus is diversiteit ontstaan. 

Om de huidige situatie te begrijpen moeten we terug naar de 19e eeuw, in Nederland een periode van 

industrialisering. De bouw bleef een speciale tak van nijverheid, omdat de productie telkens opnieuw 

werd georganiseerd in wisselende verbanden van opdrachtgevers, architecten en aannemers. Zo ontstond 

de aanpak die we nu het traditionele bouwproces noemen. De opdrachtgever heeft hierbij het initiatief. 

Hij omschrijft de opgave, kiest een locatie en regelt financiering. Ook selecteert hij een architect en een 

aannemer. Op dat moment begint zijn rol als opdrachtgever echt. 

Bij de selectie van bouwpartners spelen naast zakelijke ook persoonlijke overwegingen. Zo kan de  

architect een opdrachtgever helpen om te formuleren welk gebouw er moet komen en samen met de 

opdrachtgever stapsgewijs van een globaal idee naar een gedetailleerd ontwerp werken. Een dergelijke 

samenwerking is gebaseerd op zakelijke afspraken, maar onderling vertrouwen en affiniteit zijn nodig 

voor succes. De ervaring is dat de architect tot een beter resultaat komt als de opdrachtgever 

voldoende tijd in de samenwerking investeert. Vanaf de eerste architectuurnota is het een 

onderdeel van het beleid om opdrachtgevers te stimuleren deze culturele taak ter harte te 

nemen. Toch wordt de inbreng van de opdrachtgever in de architectuur nog niet algemeen 

op waarde geschat.3

Tegenwoordig beschouwen veel architecten zichzelf in de eerste plaats als ontwerper. Architecten kunnen 

zich specialiseren in bouwmanagement of kostencalculaties, maar vooral het ontwerpwerk maakt hen 

tot vakbroeders en specialisten in de beoordeling van de architectonische kwaliteit. De oorsprong van 

het architectenvak ligt echter eerder in de bouw dan in het ontwerp. Het woord architect kan uit het 

Grieks worden vertaald als ‘eerste timmerman’. De Nederlandse ontwerptraditie mag internationaal  

befaamd zijn, voor ons dagelijks leven is de bouwtraditie wel zo belangrijk. Volgens Fons Asselbergs, 

Rijksadviseur Cultureel Erfgoed, is 95% van de cultuurhistorisch belangrijk geachte gebouwen door 

praktisch vakmanschap tot stand gekomen en niet eerst ontworpen, althans niet op de manier waarop 

dat tegenwoordig gaat. De huidige verbijzondering van het ontwerp is geleidelijk ontstaan.4 Lang was er 

een directe koppeling met de uitvoering en was het gangbaar, dat de architect nog op de bouwplaats 

details van het plan verandert. Dat kan zolang het de taak van de architect is om toezicht te houden op 

de uitvoering. Architect (‘bouwmeester’) en opdrachtgever (‘bouwheer’) werken dan ook tijdens de 

bouwfase intensief samen. 

Het traditionele proces biedt misschien meer ruimte voor persoonlijke voorkeuren dan nieuwe contract-

vormen, maar ook hier is de basis zakelijk. De traditionele opdrachtgever begint meestal pas te bouwen 

als hij weet wat de bouwsom zal zijn. Hij wil de aannemer op prijs en kwaliteit kunnen selecteren en bij 

hem ook het prijsrisico neerleggen. Dan is een ruwe schets niet genoeg, er moet ook een definitief  

ontwerp komen en een bestek waarin precies is aangegeven wat de aannemer moet leveren.  

Vervolgens moet worden vastgesteld of de afspraken ook worden nagekomen. Van oorsprong deed de 

architect dit en zo kreeg hij een belangrijke rol in de technische en financiële kant van de bouw. Inmiddels 

zijn tal van traditionele architectentaken op het gebied van bouwvoorbereiding, advisering en toezicht 

terecht gekomen bij gespecialiseerde bedrijven. Dit leidt tot de zogenaamde ‘onvolledige opdrachten’ 

aan architecten. Ook nu zijn er architecten die het volledige traditionele pakket kunnen bieden, maar 

niet iedere opdrachtgever heeft hier behoefte aan.

Als tegenwoordig tijdens de bouw onvoorziene situaties ontstaan is het een kwestie van goed opdracht-

geverschap om met de ontwerper te overleggen over de beste oplossing. Maar de architect is dan vaak 

3.  Als de media aandacht schenken aan architectuur, gebeurt dat meestal in termen van ‘het gebouw van architect X’. De opdrachtgever krijgt minder aandacht,  

 of wordt helemaal niet genoemd. 

4.  Ontwerpend aan Nederland, Marc A. Visser, Bussum 2007, p. 73.
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niet meer dan een ‘esthetisch adviseur’ met beperkte zeggenschap. Dit kondigde zich 15 jaar geleden al 

aan, maar het lijkt nu bij grote en complexe projecten regel te worden. Dat heeft te maken met de  

opkomst van professionele opdrachtgevers en de toenemende invloed van de aannemer. ‘Professioneel’ 

is in dit verband geen waardeoordeel, maar een ander woord voor ‘beroepsmatig’. Binnen verschillende  

organisaties hebben mensen hun vak gemaakt van het verlenen van bouwopdrachten, waarbij vaak ook 

kennis in huis komt die vroeger bij de architect berustte. Ter illustratie een anekdote uit de beginperiode 

van architectenbureau MVRDV. Destijds ging woningbouwvereniging Het Oosten met dit bureau in zee 

voor de bouw van een woonzorgcomplex in Amsterdam Osdorp. De opdrachtgever durfde dit aan, omdat 

Het Oosten zelf de technische aspecten van het spectaculaire ontwerp met uit de gevel springende  

appartementen kon verzorgen. Mede op basis van dit project werd de corporatie in 2000 genomineerd 

voor een Rijksprijs voor excellent opdrachtgeverschap.5 Of de architect nu te maken heeft met  

professionele of met nietprofessionele opdrachtgevers, in het algemeen zijn opdracht

gevers minder afhankelijk geworden van de technische deskundigheid en de praktijkkennis 

waarover de traditionele architect beschikte. 

Opdrachtgever en aannemer

In het architectuurbeleid is meer oog voor de relatie tussen bouwheer en architect dan voor de relatie 

tussen bouwheer en aannemer. Dat sluit aan bij het traditionele bouwproces, waarbij de aannemer pas 

gaat meedoen als opdrachtgever en architect hebben vastgelegd wat moet worden gebouwd. Bij nieuwe 

aanbestedingsvormen krijgen bouwers echter meer invloed op de architectuur. Volgens indicaties van 

het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid komt de traditionele rolverdeling nog steeds het meest 

voor 6 maar het is niet uitzonderlijk als het ontwerp in opdracht van de aannemer wordt gemaakt.  

Dat heeft te maken met de roep om nieuwe verhoudingen in de bouw. Terwijl binnen het  

architectuurbeleid de relatie tussen opdrachtgever en ontwerper centraal staat, is de  

landelijke politiek meer geïnteresseerd in de relatie tussen opdrachtgever en aannemer.  

Signalen over misstanden op dit gebied leidden tot de parlementaire enquête bouwnijverheid en in  

aansluiting daarop kreeg de Regieraad Bouw in 2004 de taak om de relatie tussen opdrachtgevers en 

bouwbedrijven te vernieuwen. 

Inmiddels is ook een groep publieke opdrachtgevers in de bouw bezig met professionaliseren van het 

opdrachtgeverschap en met het bevorderen van transparantie en integriteit.7 Het gaat dan vooral over de 

manier waarop deze opdrachtgevers omgaan met bouwbedrijven en met advies- en ingenieursbureaus. 

Vanwaar de druk om het bouwproces te veranderen? Een veel gehoord argument is, dat de traditionele 

taakverdeling onvoldoende ruimte biedt voor aannemers om met innovatieve oplossingen te komen. 

Ook zou het proces onnodig veel tijd kosten. Die nadelen wegen tegenwoordig vaak zwaarder dan het 

voordeel, dat de opdrachtgever op deze manier precies kan realiseren wat hem voor ogen staat.8  

Overigens is de winst van de nieuwe aanbestedingsvormen vooralsnog meer belofte dan realiteit. De rijks-

overheid stimuleert PPS bij scholenbouw, maar er is nog weinig ervaring zodat we niet weten of de  

theoretische voordelen ook in de praktijk worden bereikt. ‡

5. Het beste van drie werelden, de architectuur van wonen en zorg, Architectuur Lokaal, Amsterdam 2002, p. 40 e.v.

6. Zie Bouworganisatievormen in beweging, EIB januari 2005, p. 42. Ook de Regieraad Bouw stelt dat traditionele vormen nog het meest worden gebruikt,  

 zie Opdrachtgevers aan het woord, Onderzoek naar het marktgedrag van opdrachtgevers in de bouw Meting 2006, Gouda, oktober 2006, p. 10.

7.  Deelnemers zijn woningcorporaties als De Alliantie en Staedion, maar ook de gemeente Den Haag en de Rijksgebouwendienst. www.opdrachtgeversforum.nl.

8.  Bouworganisatievormen in beweging, EIB, 2005, p. 19.
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Fragmenteren en integreren

‡ De druk om snel en efficiënt te werken leidt tot een verdere arbeidsdeling in de bouw. Deze frag-

mentatie treft niet alleen de architect. Hetzelfde doet zich voor bij de opdrachtgever en het uitvoerende 

bouwbedrijf. Opdrachtgevers bouwen lang niet altijd voor eigen gebruik. Door de opkomst van het  

professionele opdrachtgeverschap ontstaat een scheiding tussen de realisatie van een gebouw en het 

gebruik en beheer ervan. Naarmate de bouwproductie meer wordt ingericht op efficiency en kosten-

beheersing groeit de markt voor specialistische toelevering. Architectenbureaus spelen op deze markt-

verhoudingen in. Zij hebben niet altijd de ambitie om het volledige pakket van architectentaken te be-

heersen. Sommige architecten laten hun tekeningen door technische bureaus uitwerken. Deze beperking 

kan een vrije keus zijn, of worden opgelegd door een opdrachtgever die besluit om de verschillende ont-

werpstadia tussen het schetsontwerp en de constructietekeningen niet aan hetzelfde bureau te gunnen.

In de 21ste eeuw is bouwen nog steeds een productiewijze die telkens opnieuw moet  

worden georganiseerd. Nog steeds moet de opdrachtgever functies en partijen bij elkaar 

brengen. Hoe meer partijen en stappen in het proces nodig zijn, des groter ook de nood

zaak om tot integratie en samenhang te komen. De fragmentatie komt voort uit rationalisatie, 

maar draagt in feite bij aan de toenemende complexiteit en onbeheersbaarheid van bouwprocessen.  

Dat komt pijnlijk naar voren bij verschillende missers die het nieuws halen, zoals de problemen rond het 

winkelcentrum in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. De misstanden hier maakten de instelling 

van een zware onderzoekscommissie noodzakelijk. Deze concludeerde onder meer dat door de  

inschakeling van verschillende architecten- en constructiebureaus en het ontbreken van coördinatie de 

samenhang in de planvoorbereiding niet te waarborgen viel. Om geen taken tussen de wal en schip te 

laten vallen, beval de commissie onder meer aan om aan architecten en constructeurs zoveel mogelijk 

integrale opdrachten te verstrekken.9 Uit wellicht onverwachte hoek een steun in de rug voor degenen 

die menen dat de architect een centrale rol in het bouwproces hoort te hebben. Bos en Lommer is  

misschien een extreem geval, maar tekenend voor een trend waarbij partijen die in de bouw samen-

werken tot de tanden gewapend het proces ingaan. Alle partners laten zich bijstaan door juridische  

specialisten om zich in te dekken en niet aansprakelijk gesteld te worden als er iets fout gaat. Dat is nog 

een vrij positief scenario: het betekent dat de bouw in ieder geval nog kan starten. Inmiddels bereiken 

grotere plannen dat stadium vaak niet, omdat ze stuiten op onneembare juridische barrières. De Neder-

landse architectuur is gebaat bij (publieke) opdrachtgevers met visie en ambitie. Maar Adri Duivesteijn, 

wethouder van Almere, wijst erop dat bestuurders niet meer ontkomen aan de vraag "hoe voorkom ik 

dat ik juridisch onderuit ga?" Want visionaire plannen sneuvelen op details. Volgens Duivesteijn zou het 

besluit om de Afsluitdijk te bouwen anno 2007 niet meer genomen kunnen worden. "Zo raken we ver-

strikt in onze eigen regels", constateert Duivesteijn,10 en ontstaat de ‘helse dynamiek’ die Rem Koolhaas 

reeds in 1995 beschreef: "With these two conditions, you create the third: you establish on your  

domain a “dynamique d’enfer”, a dynamic from hell… So complex become all the interconnections, 

the mutual dependencies, the proliferations of interfaces, the superimposition of users and owners 

that together they form a group of prisoners, shackled by mutual obligation, exacerbated by the very 

complexity that you offered unwittingly."11

In het traditionele proces wordt het ontwerp pas bij de aanbesteding aan de bouwer voorgelegd. Dit is 

het moment van de waarheid, waarop blijkt of een ontwerp uitvoerbaar en betaalbaar is. Dat is geen 

9. Gebroken hart, Hoofdrapport van de Onderzoekscommissie Bos en Lommerplein, Amsterdam, 15 januari 2007, p. 116. Commissielid Hugo Priemus geeft in  

 De Architect, maart 2007, p. 18 e.v. een samenvatting van de bevindingen en aanbevelingen.

10. Marcel van Lieshout, Een foutje is zo gevonden, interview Adri Duivesteijn, De Volkskrant, 1 september 2007, Het Vervolg. 

11. S,M,L,XL, O.M.A. Rem Koolhaas and Bruce Mau, Rotterdam 1995, p. 1208.
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bezwaar als opdrachtgever en architect kunnen koersen op ervaring uit eerdere projecten. Maar het 

wordt lastiger als nieuw terrein wordt betreden. Bij complexe projecten is daarom de behoefte ontstaan 

de bouwer eerder in het proces te betrekken en zo diens kennis over mogelijkheden en de kosten daarvan 

naar voren te halen. Deze vorm van integratie vindt plaats in het bouwteam waaraan de aannemer al  

tijdens de ontwerpfase deelneemt. Een dergelijke vroege selectie van de aannemer gaat ten koste van 

de prijsconcurrentie en dat is een argument voor contractvormen, waarbij bouwers wordt gevraagd om 

ook het ontwerp te verzorgen. Daarmee wordt de afstand tot het traditionele model opnieuw groter.

De fragmentatie kan behalve door het bouwteam ook worden bestreden door functies samen te voegen 

in één bedrijf. Deze integratie vindt plaats bij projectontwikkelaars. Zij kunnen veel van de benodigde 

functies vanuit hun eigen onderneming leveren: het geld, de bouwlocatie, de bouwcapaciteit en even-

tueel zelfs het ontwerp. Zelf doen of uitbesteden is voor elke onderneming afhankelijk van de gestelde 

bedrijfsdoelen en de verwachte marktvraag. Als ontwikkelaars eigen ontwerpers in dienst hebben,  

werken zij meestal binnen de afdeling ‘conceptontwikkeling’, waar de hoofdlijnen van een project  

worden bedacht. In de formulering van projectontwikkelaar Friso de Zeeuw: "Het concept is het  

attractieve idee, tevens bindmiddel tussen partijen die bij gebiedsontwikkeling betrokken zijn en ook 

communicatiemiddel."12 Het architectonische ontwerp wordt vervolgens uitbesteed. Een overweging 

daarbij is, dat de ontwikkelaar zo aantrekkelijk blijft voor opdrachtgevers met verschillende voorkeuren 

op het gebied van architectuur.

Opdrachtgever en projectontwikkelaar

In de loop van de 19e eeuw ontstond een elementaire vorm van projectontwikkeling. De bevolkings-

groei in de steden stimuleerde aannemers om voor eigen risico panden te bouwen. Vaak ging dat goed 

en slaagde men erin op tijd een koper te vinden. Maar een deel van de ondernemers had te weinig  

kapitaal om tegenvallers op te vangen. Zij moesten vooral snel en goedkoop werken. Hun ‘revolutie-

bouw’ van inferieure kwaliteit maakte duidelijk dat bij moderne stadsontwikkeling gemeentelijk bouw- 

en woningtoezicht onmisbaar is. Als er tegenwoordig kritiek is op projectontwikkelaars, gaat het  

meestal niet over de bouwkundige kwaliteit, maar over een eenzijdige nadruk op financieel gewin.  

Hier speelt het beeld van de ‘hit & run’ ontwikkelaar die zich niet bekommert om de omgeving, snel iets 

bouwt, verkoopt en weg is. Dit kan nog voorkomen, maar de beroepsgroep is in de 20ste eeuw in eigen 

kring orde op zaken gaan stellen. Er is inmiddels een voorhoede van projectontwikkelaars die kiest voor 

maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarbij gelden nog steeds de wetten van de markt. Een uit-

spraak van projectontwikkelaar Carel de Reus verwijst naar een spanningsveld dat dan kan ontstaan. 

Hij had het over duurzaam bouwen, maar hetzelfde gaat op voor de verhouding tussen markt en  

architectuur: “Economisch gezien heeft de projectontwikkelaar geen enkel belang bij duurzaam  

bouwen. Wellicht op de lange termijn, maar dan meer in de rol van maatschappelijk ondernemer (…).  

Er is geen financiële prikkel om duurzaam te bouwen. Als je het doet, doe je het uit overtuiging".13   
Hieruit spreekt, dat persoonlijke betrokkenheid ook in de 21ste eeuw nog verschil maakt. 

Toch kan er wel degelijk een financiële prikkel zijn om aandacht te besteden aan  

architectuur. Die prikkel ontstaat bijvoorbeeld, als gemeenten bij hun selectie van markt

partijen ook de architectenkeuze laten meewegen. ‡

12. De engel uit het marmer. Reflecties op gebiedsontwikkeling, Friso de Zeeuw, TU Delft 2007, p. 68.

13. Carel de Reus als voorzitter van de NEPROM tijdens de Nationale Dubo Dag van 8 november 2001.  
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‡ Anders is de situatie bij woningcorporaties. Hun positie staat momenteel ter discussie, maar voor-

alsnog worden zij op grond van hun maatschappelijke doelstelling fiscaal gunstiger behandeld dan com-

merciële ondernemingen.14 De corporaties werden na de Tweede Wereldoorlog eerst vooral uitvoerders 

van overheidsbeleid, maar aan het eind van de eeuw stimuleerde het rijk hen tot zelfstandigheid. Daarbij 

kwam een einde aan de afhankelijkheid van rijkssubsidies. Corporaties werden financieel zelfstandig met 

als opdracht om uit te groeien tot sociale ondernemers. Zo gingen ook corporaties aan projectwikkeling 

doen, al gaat het gezien hun maatschappelijke doelstelling hierbij niet om financiële winst op korte termijn. 

Van de corporatie wordt verwacht dat deze ook investeert in zaken die niet onmiddellijk rendabel zijn, 

maar wel bijdragen aan de duurzame kwaliteit van een gebied. Tot op zekere hoogte zijn commerciële 

partijen hiertoe eveneens bereid. Investeringen van commerciële en niet-commerciële ontwikkelaars  

kunnen helpen om de sfeer in een gebied te verbeteren en daarmee de waarde te verhogen. Volgens 

toonaangevende ontwikkelaars is dat ook de kern van hun vak: waardecreatie. In het ideale geval ontstaat 

hierbij een positieve spiraal die zowel financiële als maatschappelijke voordelen oplevert. Architectuur 

speelt hierbij een rol, al wordt verschillend gedacht over het gewicht van die rol. Sommigen zien de 

architectuur als onderdeel van het concept dat de ontwikkelaar voor het gebied bepaalt, 

anderen blijven geloven dat het een opgave is voor zelfstandige architecten en steden

bouwkundigen om eenheid te brengen in het programma voor een gebied. 

De positie van ontwikkelaars en woningcorporaties is de afgelopen 15 jaar veranderd door hun toe-

genomen omvang en financiële kracht. Ze zijn daardoor minder makkelijk te sturen, ook als formeel de 

hoofdlijnen voor een gebied door de gemeente worden bepaald. Ze hebben ook als opdrachtnemer 

vaak hun eigen ideeën over de uitvoering van de opgave.

Nog steeds maken projectontwikkelaars een deel van hun productie voordat ze de klant kennen. Of het 

nu gaat om huur of koop, veel gebouwen worden gemaakt voor de zogenaamde anonieme markt,  

voor vragers die tijdens het planproces nog niet bekend zijn. Maar daarnaast stellen ontwikkelaars hun 

diensten ook ter beschikking van opdrachtgevers die een gebouw of een gebied willen laten ontwikkelen. 

14. Woningcorporaties zijn vanaf 1 januari 2008 verplicht om over alle activiteiten vennootschapsbelasting (VPB) te betalen, ook over het verhuren van woningen.  

 Het Belastingplan 2008 is duidelijk over de nieuw ontstane fiscale positie van corporaties. Fiscaal gezien worden corporaties gekenmerkt als een onderneming,  

 www.Aedesnet.nl

BOOST! next De rol van ontwerpers in het bouwproces, 23 maart 2007
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Dan kunnen persoonlijke kwaliteiten en overtuigingen relevant worden. Gezien het overheidsbeleid om 

concurrentie te bevorderen, is de aandacht voor aanbestedingsprocedures sterk gegroeid. Het accent op 

‘objectieve’, meetbare criteria werkt niet altijd bevredigend. Daarom werden in het nationale model 

Kompas bij Ontwikkelingscompetities spelregels overeengekomen om kwaliteit mee te wegen.15 Enkele 

jaren later werden deze spelregels aangevuld met de Reiswijzer Marktpartijen & Gebiedsontwikkeling, 

die mede is geschreven om recht te doen aan het belang van persoonlijke aspecten in selectieprocedures.16  

Zoals in het traditionele bouwproces opdrachtgever en architect goed met elkaar moeten 

kunnen samenwerken, zo kan ook gebiedsontwikkeling vragen om een affiniteit tussen  

gemeente en projectontwikkelaar die niet alleen in cijfers en plankwaliteit te vangen is. 

Op gebiedsontwikkeling komen we later terug. Eerst aandacht voor situaties waarin de ontwikkelaar een 

gebouw maakt op verzoek van de uiteindelijke gebruiker. Voorheen betekende dat: de ontwikkelaar  

verzorgt voor zijn klant de integratie van het bouwproces van ontwerp tot en met realisatie. Maar de 

specialisering in de bouw gaat door en inmiddels zijn er bedrijven die de exploitatie van een gebouw  

efficiënter kunnen verzorgen dan de gebruiker zelf. Dan kan het financieel aantrekkelijk zijn om ook het 

beheer uit te besteden. Voor de opdrachtgever betekent dit wel dat nog meer deskundigen invloed  

willen op het ontwerp. Want de professionele beheerders kunnen hun werk pas goed doen, als het  

gebouw ook aan hún eisen voldoet. De oplossing ligt in integratie van het bouwproces over een langere 

periode. Dit vertaalt zich in integrale contracten waarbij de hele levenscyclus van het gebouw als één 

pakket wordt aanbesteed. 

Deze werkwijze, die nu nog nieuw en experimenteel is, moet de standaard worden binnen de rijks-

overheid. Het kabinet heeft in 2005 besloten dat alle huisvestingsprojecten met een te verwachten  

investeringssom van meer dan c 25 miljoen in principe op deze manier op de markt worden gebracht. 

Men verwacht hiervan naast vernieuwing in de bouw en kwalitatieve meerwaarde ook een kosten-

besparing van 10% over de gehele looptijd. Bij deze maximale integratie van functies neemt de 

 opdrachtnemer dus niet alleen de bouwproductie voor zijn rekening maar ook het onderhoud en de  

exploitatie. Deze contractvorm, die DBFMO wordt genoemd, is een manier om de toekomstwaarde van 

een bouwwerk inhoud te geven.17 

Hoewel ook dat een aspect is van architectonische kwaliteit, wordt deze ontwikkeling gezien als een ge-

vaar voor de architectuur. Net als bij contractvormen die zich beperken tot de fasen tot en met 

de bouw verdwijnt de rechtstreekse relatie van de architect met de uiteindelijke gebruiker 

van het pand. De aannemer is immers verantwoordelijk voor het ontwerp. Dat betekent 

niet dat de rol van de architect is uitgespeeld. “De opdrachtnemer kan namelijk besluiten om een 

deel van het ontwerp, en dan met name het esthetische deel uit te besteden aan een architect. Wel zal 

de opdrachtnemer de uitwerking van de tekeningen zelf verzorgen (…) zodat hij invloed kan uitoefenen 

op hetgeen hij zelf gaat bouwen”.18  

Zakelijk gezien kan deze constructie voor architecten aantrekkelijk zijn, maar er ontstaat spanning met 

hun maatschappelijke functie. In dergelijke situaties fungeert de architect immers als onderaannemer en 

het is maar de vraag of de opdrachtgever (in dit geval: de opdrachtgever van de ontwikkelaar/aannemer) 

invloed heeft op de architectenkeus of zelfs maar contact heeft met de architect. De mate waarin hij  

invloed heeft op de architectuur, hangt dan af van de eisen die hij stelt bij de aanbesteding. Ditzelfde 

principe speelt in de relatie tussen opdrachtgever en projectontwikkelaar bij gebiedsontwikkeling waar 

we later op terugkomen. ‡

15. Convenant Wedstrijden op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en interieurarchitectuur, Staatssecretarissen van VROM, OCW, LNV  

 en Defensie, Ministers van V&W en Buitenlandse Zaken, AVBB, BNA, BNI, BNsP, Neprom, NVTL, Aedes, ONRI, VNG, Den Haag 2001; Kompas bij Ontwikkelings- 

 competities, Steunpunt Ontwerpwedstrijden, Architectuur Lokaal 2001.

16. Reiswijzer marktpartijen & gebiedsontwikkeling, Ministerie van VROM e.a., Den Haag 2007.

17. Design, build, finance, maintain, operate.

18. Bouworganisatievormen in beweging, EIB, 2005.
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‡ Contractvormen als DBFMO kunnen ook andere onbedoelde gevolgen hebben dan de  

genoemde verzwakking van de relatie tussen gebruiker en ontwerper. Om een kansrijke  

offerte te kunnen uitbrengen moeten marktpartijen grote investeringen doen. Uiteindelijk 

komt dat terug in de prijs, maar kleinere bedrijven kunnen in grote problemen komen als 

enkele offertes niet worden gehonoreerd. Zo dragen gecompliceerde aanbestedingen bij 

aan de schaalvergroting in het bouwbedrijf. Bij architecten werkt een vergelijkbaar mechanisme 

(het ‘overvragen’ bij Europese aanbestedingen) in het nadeel van de kleinere bureaus. 

De leek als opdrachtgever

Veranderingen in de relatie tussen opdrachtgever en architect zijn sterk bepaald door de opkomst van 

beroepsmatige opdrachtgevers. Maar er zijn ook nog steeds veel opdrachtgevers die alleen  

incidenteel bouwen. Hun aantal zou zelfs weer kunnen toenemen als de verwachte groei 

van het particuliere opdrachtgeverschap een feit wordt. Dan komen er meer opdrachtgevers 

met een behoefte aan begeleiding en ondersteuning en kan er weer meer vraag ontstaan 

naar architecten met een brede taakstelling. Het probleem is wel, dat de nodige kennis van de 

bouwpraktijk niet langer bij alle architecten aanwezig is. Er zijn dan twee opties. Architecten zorgen  

ervoor dat zij deze kennis alsnog in huis halen of zij gaan samenwerken met andere aanbieders die zich 

specialiseren in het begeleiden van woningbouw voor eigen gebruik. Daarbij zouden architecten ook 

nieuwe producten kunnen ontwikkelen, zoals globale (en goedkope) schetsen die eventueel door  

anderen worden uitgewerkt.

Bij grotere bouwprojecten zijn ook vormen van gemengd opdrachtgeverschap te vinden. Mensen ‘die 

geen verstand van bouwen hebben’, maar wel precies weten wat er in het gebouw moet gebeuren  

werken dan samen met een professionele bouwer en een architect. Een voorbeeld van die situatie biedt 

de nieuwe Openbare Bibliotheek in Amsterdam. Hans van Velzen, directeur van de bibliotheek, speelt de 

rol die we associëren met het traditionele opdrachtgeverschap. Hij werkt aan draagvlak, oriënteert zich 

met gemeentebestuurders bij andere nieuwe bibliotheken en weet waar hij met zijn organisatie naar toe 

wil. Dat leidt tot een uitgesproken visie op de opgave en tot een intensieve discussie met de architect 

over de uitwerking. Maar formeel heeft hij weinig te zeggen, want het opdrachtgeverschap is in handen 

van beroepsbouwers van de gemeente, die bovendien nog externe bouwmanagers inschakelen. Ook de 

invloed van de architect is beperkt. Jo Coenen mag het ontwerp maken, maar op de bouwplaats is hij 

niet welkom, in de bouwfase is hij slechts adviseur. Zo hebben de twee centrale figuren uit het  

traditionele bouwproces, de eindgebruiker en de architect, formeel een marginale positie gekregen 

waarin ze het moeten hebben van toevallige factoren en persoonlijke overredingskracht.19 Ook bij het 

naburige Muziekgebouw aan ’t IJ ligt een sleutelrol bij een opdrachtgever die niet uit het bouwvak 

komt, Jan Wolff, voormalig hoornist en artistiek leider. Het leverde hem, en zijn medespeler vanuit de 

gemeente Amsterdam, Hans Gerson, een nominatie op voor de Gouden Piramide 2006. Dergelijke 

voorbeelden laten zien dat de gedreven leek nog steeds zijn stempel kan drukken op bouwopgaven met 

een groot maatschappelijk belang. Dat speelt ook in de zorg. In dat verband is bepleit dat ontwerpers en 

zorgprofessionals een coalitie vormen om kwaliteitsaspecten te bewaken waar de marktpartijen in de 

vastgoedsector weinig oog voor hebben.20 Het is nog de vraag of dit een werkbare oplossing is. 

19. Toelichting van Van Velzen tijdens een rondleiding door de bibliotheek op 17 augustus 2007.

20. Janny Rodermond, Healthvalleys, zorgparken en campussen in Bouwen aan de architectuur van de zorg, Groningen 2007, p. 124 e.v.
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’Maatschappelijk vastgoed’ krijgt de laatste jaren veel belangstelling. Tal van specialisten 

staan klaar om lekenopdrachtgevers te adviseren over een meer professionele benadering 

van gebouwen voor zorg, onderwijs etc. Dan wordt niet over de culturele en maatschappelijke 

betekenis van dergelijke gebouwen gesproken. Het nieuwe architectuurbeleid zou ook rond 

dit thema moeten proberen verbindingen te leggen tussen ontwerpcultuur en bouwpraktijk. 

Opdrachtgevers en gebiedsontwikkeling

De behoefte om de bouw te rationaliseren is verbonden met schaalvergroting van bouwprojecten.  

Het toenemende belang van gebiedsontwikkeling hoort hierbij. In de 20ste eeuw ging de overheid zich 

bezighouden met ruimtelijke planning van grotere gebieden. Na de Tweede Wereldoorlog ontwierpen 

gemeenten de wederopbouwwijken. Veel gemeenten hadden daar zelf mensen voor in dienst, daarnaast 

werkten zij met externe architectenbureaus. Terwijl de lokale overheid een belangrijke opdrachtgever 

was voor ontwerpers, hadden woningcorporaties en ontwikkelaars meer een uitvoerende rol. In de  

Vinexperiode (vanaf 1993) was het beeld veranderd. Voor sommige locaties ontwierpen gemeenten nog 

zelf, maar op andere plekken werden marktpartijen uitgenodigd om ook het stedenbouwkundig plan te 

maken. Daarnaast werden ontwikkelingsbedrijven gevormd waarin lokale overheid en markt samen par-

ticiperen. Via dergelijke PPS constructies kon de overheid financiële middelen en deskundigheid uit de 

markt mobiliseren. Tegenwoordig zijn gemeenten zelden in staat om de ontwikkeling van nieuwe wijken 

volledig zelf te verzorgen. Een gemeente heeft meer mogelijkheden om te sturen als zij greep 

heeft op de grondexploitatie en als zij zelf stedenbouwkundige plannen kan maken. Op beide 

fronten staan vooral de middelgrote en kleine gemeenten zwak. Meestal beschikken zij niet 

langer over een eigen stedenbouwkundige afdeling, zodat kennis over het ontwerp bij externen moet 

worden ingehuurd. 

Tekenend voor de grondpositie van gemeenten is de situatie in Enschede. De snelle wederopbouw van 

Roombeek werd mogelijk doordat de gemeente na de vuurwerkramp alle grond in handen kreeg.  

Bij normale eigendomsverhoudingen had het allemaal veel langer geduurd. Er is vaak kritiek op  

ontwikkelaars, omdat zij op strategische plekken grond aankopen zodat de gemeente niet om hen heen 

kan bij gebiedsontwikkeling. Inderdaad gebruiken sommige ontwikkelaars grondposities als middel om 

een hun productie veilig te stellen (bouwclaimmodel). Toch worden gemeenten niet alleen om deze  

reden in de armen van de markt gedreven. gemeenten schakelen marktpartijen ook in om het  

eigen risico te beperken, om investeringen mogelijk te maken en om de deskundigheid die 

de professionele partners te bieden hebben. 

Enkele voorbeelden om de gevarieerde praktijk te illustreren. De Haagse Vinex-wijken Wateringse Veld, 

Ypenburg en Leidscheveen zijn verschillend naar opdrachtsituaties. Voor Wateringse Veld richtten de  

gemeente en projectontwikkelaar Bouwfonds MAB een onderneming op, waarin beiden voor de helft 

deelnemen en ook gezamenlijk het risico dragen. Voor Ypenburg kwam het tot een samenwerkings-

verband van alleen overheden (naast Den Haag ook Rijswijk, Nootdorp en Pijnacker) dat de ontwikkeling 

heeft aanbesteed. Dat gebeurde via 13 wedstrijden voor deelgebieden waaraan combinaties van  

ontwikkelaars en ontwerpers konden meedoen (de gang van zaken hierbij was een van de aanleidingen 

voor het opstellen van het Kompas bij Ontwikkelingscompetities). Leidscheveen tenslotte is door een ‡
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‡ consortium van marktpartijen ontwikkeld. De verschillen tussen deze constructies hebben ook  

gevolgen voor de sturingsmogelijkheden van de gemeente. Zo concentreert in de wedstrijdvariant de  

invloed van de lokale overheid zich op het moment van aanbesteden. Bij deelname aan een  

ontwikkelingsbedrijf kan de gemeente over een langere periode meesturen maar zijn er ook meer  

financiële risico’s.

Het belang van de markt bij gebiedsontwikkeling is snel gegroeid. Nog in 200� was ‘locatie

ontwikkeling’ een betrekkelijk nieuw fenomeen waarvoor de Neprom door het instellen 

van een prijs de aandacht vroeg. In de huidige praktijk zijn alle grote ontwikkelaars actief 

op dit hogere schaalniveau. Een van hun vertegenwoordigers, Friso de Zeeuw, omschrijft de kern 

waar het bij gebiedsontwikkeling om gaat als "de ingreep in de omgeving, die tot een verbetering, tot 

iets moois moet leiden".21 Hiermee geeft hij aan dat marktpartijen verder willen kijken dan het financiële 

gewin op korte termijn. Dit sluit aan bij de stelling van het College van Rijksadviseurs, dat de samen-

werking tussen overheid en markt niet in het teken mag staan van uitsluitend economisch en financieel 

rendement en dat er moet ook op kwaliteit worden gestuurd. In principe lijkt men het dus eens. Toch is 

er ondanks positieve publiciteit over de samenwerking tussen overheden en marktpartijen ook sprake 

van irritaties. Toen de overheid aan het eind van de 20ste eeuw minder actief ingreep in ruimtelijke  

ontwikkelingen, stapten de ontwikkelaars in het zo ontstane gat. De bewegingen vullen elkaar aan, 

maar een balans is nog niet gevonden, waardoor onduidelijk blijft wie de leiding heeft. Er is zowel 

argwaan ten opzichte van marktpartijen als kritiek op de rol van de overheid. Marktpartijen hebben een 

winstdoelstelling, maar die hoeft inhoudelijke bevlogenheid niet uit te sluiten (zie de eerder geciteerde 

uitspraak van Carel de Reus over duurzaam bouwen). wat betreft de rol van de overheid, hebben 

zowel de Raad voor Cultuur als het College voor Rijksadviseurs naar voren gebracht, dat 

meer inhoudelijke sturing nodig is. gezien hun opdracht richten de Raad en het College zich 

in de eerste plaats op het rijk. Als De Zeeuw ruimte ziet voor meer inhoudelijke regie via steden-

bouw en beeldkwaliteit doelt hij vooral op de gemeenten. Het is opmerkelijk, dat zowel de cultuursector 

als de markt roepen om meer inhoud bij overheden. Daarnaast zou er behoefte zijn aan slagkracht  

omdat de gebiedsontwikkeling niet snel genoeg gaat. 

Verwijten gaan over en weer, maar markt en overheid hebben elkaar nodig. Ook als de markt zelf het 

initiatief neemt tot gebiedsontwikkeling, is er behoefte aan medewerking van de gemeente. In de praktijk 

ligt in de eerste fase vaak het initiatief bij de gemeente. Al is de opgave dan nog niet architectonisch,  

dezelfde kwaliteiten zijn gewenst die ook de samenwerking met de ontwerper voeden: bevlogenheid, 

enthousiasme, vasthoudendheid. 

Voor risicodragende marktpartijen staan grote financiële belangen op het spel. Daarom ligt 

het voor de hand dat zij vragen om ‘goed opdrachtgeverschap’ in de manier waarop over

heden de gebiedsontwikkeling aanpakken. Vanuit het architectuurbeleid wordt bepleit, dat 

de overheid in deze voorfase ontwerpers inschakelt om te voorkomen dat discussies een 

eenzijdig cijfermatig, economisch karakter krijgen. Ontwikkelaars geven met de publicatie van de 

Reiswijzer het signaal af, dat overheden in hun selectieprocedures te weinig rekening houden met  

kwalitatieve verschillen tussen potentiële partners bij gebiedsontwikkeling. Hierdoor en door de soms 

amateuristische aanpak van de beoordeling worden marktpartijen niet gestimuleerd tot maatschappelijk 

ondernemen.

Als de Rijksadviseurs spreken over de noodzaak van krachtig publiek opdrachtgeverschap, gaat het hen 

21.  De engel uit het marmer, Delft 2007.
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om het publieke belang van ruimtelijke kwaliteit. Daartoe moeten ontwerpers in het vroegste stadium 

van planvorming worden ingeschakeld, nog voordat de aanbestedingsvorm is gekozen.22 Ook markt-

partijen bieden zich aan als gesprekspartner in de fase voorafgaand aan de aanbesteding.

Net als het College van Rijksadviseurs bepleit de Raad voor Cultuur om de ontwerpfunctie in een vroeg 

stadium meer inhoud en gewicht te geven. Het kernwoord is ontwerpend onderzoek. "Dit ontwerpend 

onderzoek gaat niet over het creëren van een aansprekend beeld, maar over het verbeelden van 

 programma’s en het onderzoeken van denkbeeldige scenario’s. Het dient als kompas voor de  

maatschappelijke discussie en als middel voor de overheid om uiteindelijk weloverwogen keuzes te  

kunnen maken. Om te kunnen bepalen wanneer de overheid op welk schaalniveau welke keuze moet 

maken, en hoe zij die moet faciliteren, moet het ontwerpend onderzoek terugkeren naar de embryonale 

fase van projecten".23

Ontwerpers spelen bij dergelijke gebiedsprocessen een andere rol dan een architect in een traditioneel 

bouwproces. Het verschil kan als volgt worden geformuleerd: "Anders dan de klassieke rol van 

 ontwerpers als makers van het eindbeeld, gaat het bij gebiedsontwikkeling vooral om verbeelding  

gericht op het verbinden van belangen en het versnellen van het proces".24 Tegenover terreinverlies 

op de bouwplaats staat voor sommige ontwerpers een nieuwe rol in gebiedsprocessen.  

Hun inbreng ligt hierbij op het conceptuele vlak, want het is dan nog te vroeg om uit

voerbare plannen te tekenen.

De voorbeeldfunctie van het rijk

Met de eerste architectuurnota bevestigde de rijksoverheid haar voorbeeldfunctie als opdrachtgever van 

rijkshuisvesting. Het ministerie van VROM had hierbij een centrale rol omdat daar de Rijksbouwmeester 

en de Rijksgebouwendienst zijn ondergebracht. De inkt van deze nota was nog niet droog toen bleek 

dat de rijksoverheid de eigen huisvesting voor een belangrijk deel via leaseconstructies ging verzorgen. 

De directe rol als opdrachtgever lag niet meer bij de rijksoverheid, maar bij marktpartijen die de 

 gebouwen met geld van het ABP voor rijksgebruik ontwikkelden. De vernieuwde opzet had ten doel het 

tekort op de rijksbegroting terug te dringen. De investeringskosten voor de gebouwen kwamen op deze 

manier niet ineens ten laste van de rijksbegroting maar werden als huisvestingslasten over een langere 

periode gespreid.25

Als de rijksoverheid de ontwikkeling van de eigen gebouwen uit handen geeft, is het niet mogelijk om 

de rol van voorbeeldig opdrachtgever waar te maken. Zo oordeelde de Raad voor de Kunst in haar  

Advies Architectuurbeleid en rijkshuisvesting van 17 mei 1994. De nieuwe manier om rijkshuisvesting te 

ontwikkelen zou ten koste gaan van de architectonische kwaliteit, want de invloed van de architect op 

het bouwproces vermindert, de overheid heeft niet langer een directe relatie met de architect en het 

bouwproces versplintert in deelbelangen. Aanleiding voor deze discussie vormde de verbouwing van het 

Haagse Transitorium tot het nieuwe ministerie van VWS. Hierbij werd de Amerikaanse architect Michael 

Graves ingeschakeld. Dat een buitenlander deze prestigieuze opdracht verwierf, was voor een deel van 

de Nederlandse architectenwereld moeilijk te verteren. De kritiek richtte zich op de Rijksbouwmeester 

die ten onrechte verantwoordelijk werd gehouden voor de architectenkeuze. Toen bleek dat Graves door 

projectontwikkelaar MAB was ingeschakeld kreeg de kritiek een andere wending en kwamen de ‡

22. Zie A2008+. Advies over het architectuurbeleid na 2008, College van Rijksadviseurs, Den Haag, juni 2006.

23. Innoveren, participeren! Advies agenda cultuurbeleid en culturele basisinfrastructuur, Raad voor Cultuur, maart 2007, p. 71.

24. Zie www.Nederlandbovenwater.nl, de website over gebiedsontwikkeling van Habiforum, NIROV en VROM. 

25. Huur en lease bieden beide dit voordeel. Een verschil tussen huur en lease is dat bij lease het vastgoed uiteindelijk aan de gebruiker wordt overgedragen.  
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‡ opdrachtsituatie en de voorbeeldfunctie van de rijksoverheid onder vuur te liggen.

Bij de verbouwing van de het ministerie van Financiën - we zijn dan twee architectuurnota’s en een  

actieplan verder - ontstond in 2005 opnieuw strijd over de voorbeeldfunctie van de rijksoverheid.  

De Rijksgebouwendienst ging bij dit project meer uitbesteden dan ooit. Via een DBFMO contract wordt 

de markt verantwoordelijk voor het hele proces van ontwerp, bouw, financiering tot en met onderhoud 

en exploitatie van een gebouw gedurende 25 jaar. Het ministerie wordt geleast als een kopieerapparaat. 

Anders dan een kopieerapparaat wordt het gebouw op maat gemaakt. De afnemer, in dit geval het rijk, 

wil zo min mogelijk te maken hebben met het bouwproces en de daarbij behorende risico’s. Kwaliteits-

eisen moeten dan vooraf worden gespecificeerd in het programma van eisen. Dit stond in scherp  

contrast met de opvattingen van toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen, die zich als hoeder van de  

architectonische kwaliteit van rijkshuisvesting onverminderd richtte op het gehele proces: locatieonder-

zoek, architectenselectie, begeleiding en beoordeling van het ontwerp. Deze tweespalt leidde ertoe dat  

Coenen zich terugtrok omdat de architectonische kwaliteit van dit project zijns inziens onvoldoende is 

gewaarborgd.26 

De aanpak bij het ministerie van Financiën laat zien hoe procesfuncties kunnen worden geïntegreerd om 

voor de opdrachtgever risico’s te beperken. In dit geval vindt de integratie plaats binnen een consortium 

waar ook de architect deel van uitmaakt. Hoe de deelnemers aan het consortium hun werkzaamheden 

afstemmen is hun zaak. De opdrachtgever betaalt aan het consortium een premie voor het overnemen 

van de regiefunctie in de verwachting dat hij per saldo toch voordeliger uit is. Dat is bij DBFMO niet  

anders dan bij de eerste leaseprojecten van de Rijksgebouwendienst uit de jaren negentig. Ook de  

discussie over de voorbeeldfunctie van de rijksoverheid is nagenoeg identiek met die van 

tien jaar geleden. Net als toen zien critici in het veranderen van de opdrachtsituatie grote 

bedreigingen voor de architectonische kwaliteit. Toen de leaseprojecten van de Rijksgebouwen-

dienst werden geëvalueerd bleek het resultaat mee te vallen. Zo bezien is er geen reden om de nieuwe 

contractvormen bij voorbaat af te wijzen. Maar meevallende resultaten zijn nog geen topprestatie.  

De discussie over het opdrachtgeverschap van het rijk krijgt meer inhoud als wordt gekeken naar de in 

de praktijk behaalde resultaten. Het nu bijna voltooide Walterboscomplex van de belastingdienst in  

Apeldoorn is dan een goed voorbeeld. Er wordt gesproken van een Gesamtkunstwerk om aan te  

geven dat de Rijksgebouwendienst hier met verschillende architecten en kunstenaars (en met inzet van 

het gemeentebestuur) een resultaat bereikte dat boven de middelmaat uitstijgt. Het complex stamt uit 

de tijd dat de Rijksgebouwendienst niet meer hoefde te leasen, terwijl DBFMO nog niet aan de orde 

was. Daardoor kon een (min of meer) traditioneel proces worden gevolgd. Is het nu behaalde  

resultaat bij het walterboscomplex ook denkbaar bij een nieuwe vorm van aanbesteden? 

Een vraag als deze komt in het landelijke architectuurbeleid niet automatisch aan de orde, 

want daar is de aandacht verschoven naar het hogere schaalniveau en de bestuurlijke  

processen die daar spelen. Dat is te zien aan de Grote Projecten uit de derde architectuurnota en het 

Actieprogramma Ruimte en Cultuur ARC.27 Bij deze projecten wil het rijk het goede voorbeeld geven, 

door bewindslieden rechtstreeks te betrekken. Het gaat echter in de meeste gevallen niet om het  

realiseren van rijkshuisvesting, maar om invloed op bredere ruimtelijke ontwikkelingen. Het gevolg is, dat 

het begrip opdrachtgeverschap bij de Grote Projecten eerder verwijst naar regie over besluitvorming dan 

naar de samenwerking tussen opdrachtgever en ontwerper. Dat is een duidelijke parallel met gebieds-

ontwikkeling. Die tendens doet zich zelfs voor als er wel concrete huisvesting in het geding is. Zo is het 

26. Men zou ook kunnen zeggen de kwaliteitsborging in de voorfase van dit project onvoldoende was gespecificeerd. 

27. Ontwerpen aan Nederland, Architectuurbeleid 2001-2004, Den Haag, oktober 2000; Actieprogramma Ruimte en Cultuur, Architectuur- en Belvederebeleid  

 2005-2008, Den Haag 2005.
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voorbeeldproject Het Nieuwe Rijksmuseum gericht op ‘een andere projectaansturing voortkomend uit 

de herziening van het rijkshuisvestingsbeleid’.28 Andere bouwprojecten uit het ARC waar het ontwerp  

ondergeschikt lijkt aan het proces zijn de Willem III Kazerne bij Apeldoorn en het Limes project. In beide 

gevallen wordt het als een taak van de opdrachtgever gezien om ervoor te zorgen dat een breed scala 

van belanghebbenden (uit zowel overheid als markt) deelneemt aan de planvorming. Als hierbij 

 ontwerpers worden ingeschakeld, is hun bijdrage verkennend en schetsend, een onderdeel van de zoek-

tocht naar uitgangspunten waarop belanghebbenden elkaar kunnen vinden. 

Architectuur en cultuurbeleid 

De eerste architectuurnota van de rijksoverheid was een pleidooi voor het bouwen als  

culturele opgave. Architectuurbeleid gold als synthese van cultuurbeleid en bouwbeleid.  

Tot die tijd had het ministerie van cultuur zich beziggehouden met individuele architecten. Zij kregen  

dezelfde mogelijkheden als kunstenaars om hun inkomenspositie te verbeteren via rijksopdrachten en de 

Prix de Rome. Individuele subsidies hebben hun functie, maar in de gedachtegang van de eerste 

architectuurnota was er meer nodig dan geld voor architecten. Al is de architectuur ‘de moeder der  

kunsten’, door het toegepaste karakter hebben de meeste architecten een andere maatschappelijke  

positie dan kunstenaars. In deze discipline is daardoor de subsidiëring van ‘cultuurproducenten’ minder 

nodig. Tegelijk biedt juist de integratie van architectuur in de bouwpraktijk kansen op cultureel gebied. 

In 1985 was een Notitie Cultuurbeleid aan de Tweede Kamer gezonden. Deze notitie behandelde  

problemen bij het aanbod en de spreiding van cultuuruitingen. Ook werden cultuurparticipatie en maat-

schappelijke respons op de agenda gezet. Op alle punten nam de architectuur een bijzondere positie in. 

Een illustratie is het vraagstuk van de geografische spreiding, een klassiek probleem bij de podium-

kunsten. Die spreiding is bij architectuur zo groot, dat de nota veel mogelijkheden zag voor actieve  

architectuurparticipatie. Men beschouwde de ‘onontkoombaarheid’ van de architectuur voor de  

gebruiker als een sterk argument voor beleid op dit terrein.29 Al verandert de relatie tussen  

architectuur en bouwpraktijk, nog steeds is het werk van architecten op veel plekken te 

zien. Dat sterke punt van de architectuur blijft terugkomen wanneer regering en Tweede 

Kamer over het architectuurbeleid spreken. In de uitwerking van het beleid is echter de  

aandacht voor de verbinding met de bouwwereld afgenomen. Het ontwerp wordt nu vaker 

gezien als een stimulans voor het openbare debat dan als een stap in een bouwproces.  

We kwamen dat tegen bij de voorbeeldfunctie van het rijk.

Er is binnen het cultuurministerie een historische gegroeide scheiding tussen hedendaagse architectuur 

en monumentenbeleid. De monumentenzorg had van oudsher een eigen benadering waarin het ge-

bouwde resultaat centraal stond, zelfs los van de vraag of het ooit ontworpen was. Ook deze wereld is 

de afgelopen 15 jaar flink in beweging geweest, getuige de toegenomen belangstelling voor archeologie, 

cultuurhistorie en erfgoed in bredere zin. Omdat dit alles doorwerkt in nieuwe bouwprojecten zijn er in 

de praktijk aanzetten voor de door de Raad voor Cultuur bepleite ontschotting. Het bouwproces wordt 

er niet eenvoudiger op door de inbreng van archeologen en cultuurhistorici, vooral wanneer ook andere 

culturele specialisten (kunstenaars, landschapsarchitecten) hun plaats krijgen in de planvoorbereiding. 

Voor opdrachtgever en architect zijn zo wel nieuwe inspiratiebronnen ontstaan. ‡ 

28. Rijksopdrachtgever/nemerschap, verslag themabijeenkomst Actieprogramma Ruimte en Cultuur 2006, De Lijn / ARC zj.

29. Ruimte voor Architectuur, Nota Architectuurbeleid, Den Haag 1991, p. 56 en 57.
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‡ De aanzet van 1� jaar geleden om architectuur steviger te verankeren in het cultuur

beleid heeft niet geleid tot een herkenbare eigen positie in de organisatie van het ministerie 

van cultuur. Binnen OCW houden zowel de directie Cultureel Erfgoed en de directie Kunsten zich bezig 

met de hedendaagse architectuur. Vanuit Cultureel Erfgoed zoekt men aansluiting bij ruimtelijke ordening, 

stedelijke vernieuwing en architectuur, natuur en landschap. Vanuit de directie Kunsten wordt de vier-

jarige cultuurnota opgesteld, tot voor kort de basis voor de financiering van architectuurinstellingen en  

-fondsen. De systematiek gaat met ingang van 2009 veranderen en “de inrichting van Nederland moet 

weer nadrukkelijk als culturele opgave worden opgepakt”.30 Dat sluit aan bij de brede belangstelling 

voor het onderwerp binnen de rijksoverheid. Het aantal bij het architectuurbeleid betrokken ministeries 

is sterk gegroeid. Wel doet zich in het beleid dezelfde tendens voor in de maatschappij. De afstand tot 

de bouwpraktijk groeit, ook omdat het architectuurbeleid zich gaat richten op hogere schaalniveaus.  

We zagen dat al bij de Grote Projecten. Het is verder te illustreren aan het recente advies van de Raad 

voor Cultuur. Daarin wijst de Raad op de gigantische water- en milieuvraagstukken waar ons land voor 

staat. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de vakgemeenschap de taak om ervoor te zorgen dat aan 

ontwerpers een centrale rol wordt toegekend in de hiermee gemoeide ruimtelijke transformatie-

processen. Bij dergelijke processen moeten opdrachtgevers en ontwerpers hun verantwoordelijkheid 

 nemen ‘als cultureel burger’.31 Het gaat hier om problemen met een nationaal of zelfs inter

nationaal karakter. Uiteraard hebben dergelijke globale ontwikkelingen hun weerslag op 

het lokale niveau. Op dat niveau blijft de architectuur haar culturele en maatschappelijke 

betekenis aan de bouwpraktijk ontlenen. Zonder opdrachtgevers, gebruikers en alle wetten 

en bezwaren die de bouw kenmerken, verliest de architectuur het contact met de lokale 

 samenleving. Daarom is het bemoedigend dat de Raad voor Cultuur ook anno 2007 de opdracht-

gevers een centrale rol geeft. Zij horen volgens de Raad tot de belangrijkste spelers op het terrein van 

het architectuurbeleid: “Ten aanzien van de basisinfrastructuur voor de sector architectuur, stedenbouw, 

monumenten, archeologie en landschap worden vier hoofdactoren onderscheiden: de vakgemeenschap, 

de opdrachtgevers, de gebruikers en de regelstellers.” 

Conclusies

Bouwproces

"De toekomst is aan de markt", verklaarde Thijs Asselbergs tijdens een door hem en andere ontwerpers 

geïnitieerde discussie over de ruimtelijke ontwikkeling van Haarlem.32 "De ontwerper verbeeldt, de 

markt initieert, de overheid schept randvoorwaarden". Asselbergs vatte hiermee de veranderingen in het 

opdrachtgeverschap in Nederland in de afgelopen 15 jaar samen. Het traditionele bouwproces met zijn 

directe relatie tussen (publieke) opdrachtgevers en ontwerpers komt minder vaak voor, juist als het gaat 

om beeldbepalende projecten. Wel blijft bouwen in de 21ste eeuw een productiewijze die telkens op-

nieuw moet worden georganiseerd. Nog steeds is het een taak van de opdrachtgever om functies en 

partijen bij elkaar te brengen.  

Hoe meer partijen en stappen in het proces nodig zijn, des groter de noodzaak om tot  

integratie en samenhang te komen. Dat vereist vakmanschap bij de overheid, de markt en 

de ontwerpers  evenals inzicht in elkaars deskundigheid.

30. Het nieuwe cultuurstelsel is gebaseerd op de wijziging van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en uitgewerkt in de notitie Kunst van Leven, hoofdlijnen  

 cultuurbeleid, Den Haag 2007.

31.  Zie bijvoorbeeld Innoveren, participeren, p. 15.

32. Thijs Asselbergs, De Stekker in Haarlem, Ontwerpersinitiatief tot de oprichting van een ontwerpatelier in Haarlem i.s.m. gemeente en marktpartijen,  

 Toneelschuur Haarlem, 23 oktober 2007.
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In het traditionele proces zijn er verschillende momenten om ambities op het gebied van architectuur 

waar te maken: bij de architectenselectie, de beoordelingen en veranderingen tijdens de ontwerpfase en 

de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering. Als de opdrachtgever zijn eigen rol in de bouw uit

besteedt, is het zijn belangrijkste opgave om een uitgewerkt en expliciet programma op te 

stellen voor de te leveren prestatie. De architectonische ambitie zal in dit programma aan 

bod moeten komen. Ook moeten duidelijke afspraken gemaakt worden over betrokkenheid 

van alle partijen bij de uitwerking.

Het wordt moeilijker om over ‘de opdrachtgever’ te spreken. Dat komt door het naast elkaar voorkomen 

van verschillende typen bouwproces, maar ook omdat bij complexe projecten een gelaagdheid in het 

opdrachtgeverschap is ontstaan. Zo kan er in één project sprake zijn van een bestuurlijke opdrachtgever 

(bij voorbeeld de wethouder), een ambtelijk opdrachtgever (de directeur van de betreffende gemeente-

lijke dienst) en een gedelegeerde ambtelijke opdrachtgever die op zijn beurt het contact onderhoudt 

met opdrachtgevende marktpartijen.33

Er bestaat geen rechtstreekse relatie tussen de rolverdeling in de bouw en het resultaat. Architectonische 

kwaliteit kan ontstaan als de verhouding tussen opdrachtgever, ontwerper en bouwer anders is dan in 

een traditioneel bouwproces. De bepalende factor is eerder, dat een opdrachtgever bij de selectie van 

partners inzet op kwaliteit en persoonlijk betrokken blijft bij de uitwerking van de opgave. Ook in de 

21ste eeuw hebben opdrachtgevers een cruciale inbreng in de architectuur. 

Ontwerp

Voor ontwerpers is het werkterrein diverser geworden. Naast gemeenten en marktpartijen die mega-

projecten ontwikkelen, zijn er nog steeds particulieren die een eigen woning laten ontwerpen.  

Professionele opdrachtgevers hebben minder behoefte aan de technische deskundigheid en praktijk-

kennis die voorheen vooral bij architecten lag. 

Tegenover terreinverlies op de bouwplaats staat voor ontwerpers een nieuwe, conceptuele rol in gebieds-

processen. Verschillende regeringsadviseurs bepleiten dat de overheid in de voorfase van gebieds-

ontwikkeling ontwerpers inschakelt om te voorkomen dat discussies een eenzijdig cijfermatig, 

 economisch karakter krijgen. Het wordt dan de opdracht aan ontwerpers om ook kwalitatieve aspecten 

naar voren te halen. Hun ontwerpend onderzoek kan door het verbeelden van programma’s en het 

 onderzoeken van scenario’s de maatschappelijke discussie voeden en bestuurders helpen om welover-

wogen keuzes te maken. Toch is het de vraag of de nieuwe rol van ontwerpers in gebiedsprocessen 

 cultureel gezien opweegt tegen het terreinverlies in de bouwpraktijk. Architectuur blijft een  

herkenbare ‘zaak voor iedereen’, als ontwerpen worden uitgevoerd. wanneer de afstand 

tussen ontwerpcultuur en bouwpraktijk te groot wordt, raakt de maatschappelijke functie 

van de architectuur in de knel. Architectonisch ontwerp levert op het niveau van het rijksbeleid niet 

altijd een relevante bijdrage, zoals is gebleken bij de Grote Projecten van de rijksoverheid.34 Ook heeft 

ontwerpend onderzoek vaak geen effect op wat wordt gebouwd. Dat komt niet alleen door de proces-

gerichte vraagstelling, maar ook omdat het vaak lang duurt voordat plannen aan uitwerking toe zijn.  

De uitwerking wordt bij andere partijen wordt neergelegd. 

Bij grote en complexe projecten is er grote druk om binnen het budget en binnen de gestelde tijd tot 

 afronding te komen. Veel inventiviteit wordt ingezet om de meetbare doelen te halen. Als dan de bouw-

manager in de plaats treedt van de opdrachtgever, is het voor de architect lastig om de culturele ‡ 

33. Ton Idsinga, bijeenkomst BOOST!next, Opdrachtgeverschap in Nederland, Architectuur Lokaal, 2 oktober 2007.

34. Aldus Dirk Sijmons, Ontwerpend aan Nederland, p. 157.
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‡ betekenis van het ontwerp op de agenda te houden en om bondgenoten te vinden in het gevecht 

voor kwaliteit. Zolang de machtsposities schuiven hebben architecten geen zelfstandige inbreng en raakt 

het architectonische ontwerp op de achtergrond. Wel leiden slechte ervaringen met het ‘ieder voor zich’ 

op de bouwplaats tot behoefte aan iemand die het geheel overziet. Dat zou de architect kunnen zijn. 

publiek opdrachtgeverschap

Publieke opdrachtgevers besteden meer uit, onder meer bij gebiedsontwikkeling. Uitbesteden van  

gebiedsontwikkeling gebeurt op verschillende manieren: met mate en in porties onder een stevige 

 gemeentelijke regie, via variaties op het gezamenlijke ontwikkelingsbedrijf, of in de extreme variant van 

het concessiemodel waarbij de gemeente niet meer financieel betrokken is en de ontwikkelaar maximale 

zeggenschap heeft. Zoals in het traditionele bouwproces opdrachtgever en architect goed met elkaar 

moeten kunnen samenwerken, zo vraagt ook gebiedsontwikkeling om een affiniteit tussen gemeente en 

projectontwikkelaar die niet alleen in cijfers en plankwaliteit te vangen is. Voor risicodragende markt-

partijen ligt het voor de hand dat zij vragen om ‘goed opdrachtgeverschap’ in de manier waarop over-

heden de gebiedsontwikkeling aanpakken. Nu hangt het opdrachtgeverschap te vaak in de lucht omdat 

niet duidelijk is wie de leiding heeft. Bij gebiedsontwikkeling vraagt de relatie met marktpartijen en  

bevolking van de gemeente dezelfde kwaliteiten die ook de samenwerking met de ontwerper voeden: 

bevlogenheid, enthousiasme, vasthoudendheid. Daarom moet de gemeente de verhouding tussen 

 ambitie, visie, middelen en interne organisatie op orde hebben. Dat geldt ook als de gemeente bij een 

publiek gebouw het opdrachtgeverschap uitbesteedt. De publieke opdrachtgever moet dan de 

 architectonische ambitie goed verankeren in het programma, anders dreigt de ontwerpfase zich door de 

vermarkting te onttrekken aan de blik van publieke opdrachtgevers. 

Ook als publieke opdrachtgevers ontwerp en realisatie uitbesteden aan marktpartijen  

moeten zij ingaan tegen de trend om alleen te spreken over direct meetbare zaken. Het is 

hun taak om culturele aspecten van de bouw op de agenda te houden en de randvoor

waarden te scheppen. Dat geldt op alle schaalniveaus. Te vaak worden discussies over bij voor-

beeld gebiedsontwikkeling gedomineerd door de zakelijke en bestuurlijke aspecten van PPS constructies. 

Gezien vanuit het maatschappelijke belang op langere termijn is de zeggenschap over architectonische 

uitwerking een essentieel onderdeel van het publieke debat. 

De gemeente heeft wettelijke bevoegdheden tot toezicht en controle. Maar bij PPS staat de gemeente 

niet boven de partijen. Dan varieert de gemeentelijke invloed met de marktverhoudingen. Bij de verkoop 

van grond op gewilde woningbouwlocaties staat men sterk, als mede-investeerder in een bestaand 

 stedelijk gebied is de gemeente soms niet meer dan een ondergeschikte partner. Een gemeente heeft 

meer mogelijkheden om te sturen als zij greep heeft op de grondexploitatie en als zij zelf stedenbouw-

kundige plannen kan maken. Op beide fronten staan vooral de middelgrote en kleine gemeenten zwak. 

Hoe sterk marktpartijen materieel ook staan, het publieke opdrachtgeverschap blijft  

essentieel. Dat is niet uitsluitend te herleiden tot de wettelijke taken van de gemeente.  

Bestuurders zijn bij uitstek in staat om de legitimiteit en het enthousiasme voor  

ontwikkelingen te beïnvloeden. Dat kan niet zonder omwonenden te betrekken, maar de 

politiek houdt een eigen verantwoordelijkheid. n

BOOST!next Opdrachtgeverschap in Nederland, 2 oktober 2007. ‡
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15 jaar geleden riep Architectuur Lokaal de lokale bestuurders in de Nederlandse gemeenten op tot het 
voeren van architectuurbeleid. Toen ging het vooral om de instrumenten die daarvoor ter beschikking 
staan. Er is sindsdien veel veranderd in de rol van gemeenten in het bouwproces. Opdrachtgeven is  
samenwerken geworden. Gemeentebestuurders die zich als volwaardig partner willen manifesteren 
hebben tegenwoordig niet genoeg aan instrumenten alleen. De toegenomen complexiteit van het bouw-
proces en toename van professionele opdrachtgevers vereisen inzet en vakmanschap van het lokale  
bestuur. Voor de gemeenten betekent dat in de eerste plaats versterking van bestuurskracht om de  
publieke verantwoordelijkheid te kunnen blijven nemen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders daarom op te investeren in kennis en deskundigheid, in  
hetontwikkelen van een brede, toekomstgerichte visie op de ruimtelijke ontwikkelingen waarbinnen 
specifieke bouwopgaven kunnen worden uitgevoerd. Zorg voor een onlosmakelijke verbinding tussen 
cultuur- en bouwbeleid. Zoek het succes niet in afzonderlijke projecten op de korte termijn. Haal kennis 
en deskundigheid in huis, maar weet wat u uitbesteedt en realiseert u zich dat externe deskundigheid 
nooit de publieke verantwoordelijkheid kan overnemen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op om te werken vanuit een samenhangende visie op de 
toekomst vanuit alle beleidssectoren. Zorg dat de gemeenteraad een constructieve schakel is in de dialoog 
tussen bevolking en bestuur. Betrek de bevolking, luister goed, maar beslis zelf. Neem het initiatief, zorg 
voor een architectuurbeleid dat andere opdrachtgevers motiveert en dat bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers uitnodigt om bij te dragen aan het debat over ruimtelijke ontwikkelingen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op meer tijd en aandacht te geven aan de voorfase van het 
bouwproces, aan het formuleren van de opgaven, aan de architectenselectie en de keuze van project-
ontwikkelaars. Garandeer zorgvuldige beoordelingen, blijf bij de les bij veranderingen tijdens de ont-
werpfase en zorg voor de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering. Maak gebruik van kennis en ervaring 
elders en vooral: van architecten, die uw partners zijn bij het vertalen van ambities in daadwerkelijke 
ontwerpen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op om de interne organisatie en taakverdelingen goed te 
regelen, om continuïteit te garanderen, om slagkracht te tonen en om ervaring binnen de gemeentelijke 
organisatie te verankeren. Neem de ambtelijke organisatie mee in uw ambities, zorg voor creativiteit binnen 
de procedures en regelgeving, en laat u niet bij voorbaat leiden door wetten en praktische bezwaren die 
in de weg kunnen staan. 

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op om durf en ambitie te tonen die verder strekt dan een 
bestuursperiode, om zich persoonlijk in te zetten voor projecten en om plezier te scheppen in het werken 
aan een mooier Nederland.  

november 2007

OprOep  aan de  Neder landse gemeenten

O P D R A C H T G E V E R S S C H A P  I N  D E  2 1 S T E  E E U W
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Het tegengaan van verrommeling van Nederland staat hoog op de agenda van de regering. Het rijk  
beïnvloedt de ruimtelijke inrichting van Nederland echter vooral indirect. Het opdrachtgeverschap is in 
overwegende mate gedelegeerd aan andere overheden. Gemeenten blijven voorlopig verantwoordelijk 
voor het gros van de bouwopgaven. Architectuur Lokaal heeft de gemeenten opgeroepen om zich met 
vakmanschap en bestuurskracht in te zetten voor de kwaliteit van de ruimte. Bestuurders die deze  
publieke verantwoordelijkheid nemen verdienen steun van de rijksoverheid. Kabinetsbrede betrokken-
heid zou moeten leiden tot een steviger verankering van architectuur in het cultuurbeleid.

Architectuur Lokaal roept de regering daarom op om in het architectuurbeleid opnieuw de culturele  
betekenis van het bouwen centraal te stellen. De afgelopen jaren verschoof binnen het archtectuurbeleid 
de aandacht van de bouwpraktijk naar bestuurlijke processen op het hogere schaalniveau. Tegelijk 
groeide vanuit andere beleidsterreinen de aandacht voor de bouw. Inmiddels stimuleert het rijk nieuwe 
contractvormen tussen opdrachtgevers, aannemers en ontwerpers. Dat gebeurt uit technische en  
financiële overwegingen. Op korte termijn is aandacht nodig voor de culturele consequenties hiervan.

Architectuur Lokaal roept de regering op om recht te doen aan het belang van samenwerking voor  
‘de cultuur van het maken’. Een hoog kwaliteitsniveau in de Nederlandse bouw vraagt om excellente  
architecten, maar niet om ontwerp alleen. Zonder de inbreng van bestuurders, opdrachtgevers en  
bewoners verliest de architectuur het contact met de samenleving. 

Architectuur Lokaal roept de regering op om in het architectuurbeleid rekening te houden met ver-
schillende categorieën opdrachtgevers. Zij hebben verschillende behoeften en mogelijkheden. Het is  
een algemeen belang, dat elk van hen de voorfase van het bouwproces zo goed mogelijk aanpakt, en  
tot maatschappelijk verantwoorde keuzes komt. In deze fase moet de opdrachtgever ambitie inhoud  
geven en partners selecteren om visie tot werkelijkheid te brengen. Dat geldt voor professionals en  
leken, voor marktpartijen en maatschappelijke organisaties. Stimulansen zijn nodig voor het hele scala 
aan opdrachtgevers. Een accent kan liggen op de bouwers van maatschappelijk vastgoed voor bij-
voorbeeld onderwijs en zorg.

Architectuur Lokaal roept de regering op om tegenwicht te bieden aan eenzijdigheid bij aanbestedingen. 
In de huidige aanpak stelt de aanbestedende overheid te vaak eisen waaraan vooral grote, gevestigde 
aanbieders met een standaardproduct kunnen voldoen. Bovendien spitst de beoordeling zich toe op wat 
men eenvoudig kan meten, zonder recht te doen aan de werkelijke opgave. Het moet mogelijk zijn om 
aanbestedingen te richten op wat aanbieders in innovatief en kwalitatief opzicht te bieden hebben. Voor 
een mooier Nederland moet de overheid de markt aanspreken op kwaliteit en verbeeldingskracht. 

november 2007

OprOep  OprOep  
aan de  reger ing

O P D R A C H T G E V E R S S C H A P  I N  D E  2 1 S T E  E E U W



26

O
P

R
O

E
P

�69 wethouders ruimtelijke ordening
Het opdrachtgeverschap van de Nederlandse gemeenten is in de praktijk meestal in handen van de wethouders.  
Maar wie zijn dat eigenlijk? Architectuur Lokaal stelt de �69 wethouders ruimtelijke ordening van alle Nederlandse  
gemeenten, deelgemeenten en stadsdelen aan u voor.

1. Aa en Hunze j. polman PvdA 2. Aalburg L. Lijmbach CDA �. Aalsmeer B. Nijmeijer VVD �. Aalten w. ten Voorde CDA �. Abcoude D. Kok Samen voor  

Abcoude en Baambrugge 6. Achtkarspelen w. van der wal CDA �. Alblasserdam S. Veerman CDA �. Albrandswaard g. Brussaard CDA 9. Alkemade  

C. Uit den Boogaard CDA 10. Alkmaar S. Binnendijk CDA 11. Almelo B. Kuiper PvdA 12. Almere A. Duivesteijn PvdA 1�. Alphen aan de Rijn S. Lyczak VVD 

1�. AlphenChaam A. Braspenning CDA 1�. Ameland N. Oud CDA 16. Amersfoort R. Luchtenveld VVD 1�. Amstelveen R. pols PvdA 1�. Amsterdam  

M. van poelgeest GroenLinks 19. Amsterdam De Baarsjes A. Cherribi PvdA 20. Amsterdam Bos en Lommer g. Timmer GroenLinks 21. Amsterdam Centrum 

E. Iping PvdA 22. Amsterdam geuzenveld Slotermeer p. Dikken PvdA 2�. Amsterdam Noord K. Diepenveen GroenLinks 2�. Amsterdam Oost watergraafs

meer g. princen PvdA 2�. Amsterdam Osdorp D. Looman GroenLinks 26. Amsterdam Oud west j. weevers PvdA 2�. Amsterdam Oud Zuid E. de Vries  

PvdA 2�. Amsterdam Slotervaart p. Ketelaar PvdA 29. Amsterdam westerpark D. de jager GroenLinks �0. Amsterdam Zeeburg N. papineau Salm PvdA  

�1. Amsterdam Zuideramstel D. Adema PvdA �2. Amsterdam Zuidoost E. Verdonk PvdA ��. Andijk R. Everts VVD ��. Anna paulowna F. van der Laan PvdA 

��. Apeldoorn j. Reitsma PvdA �6. Appingedam A. Usmany Gemeentebelangen ��. Arcen en Velden w. Verberk CDA ��. Arnhem S. van Bodegraven  

PvdA �9. Assen C. de wal PvdA �0. Asten j. Huijsmans Leefbaar Asten �1. Baarle Nassau C. Kerremans CDA �2. Baarn w. Lieberwerth VVD �2. Barendrecht  

B. Nootenboom CDA ��. Barneveld A. de Kruijf SGP 45. Bedum S. Haan ChristenUnie �6. Beek j. Bijen Progressief Beek ��. Beemster g. Hefting  

Beemster Polder Partij ��. Beesel j. Smolenaars Verantwoorde Lokale Politiek �9. Bellingwedde M. wachtmeester PvdA �0. Bennebroek T. winnubst PvdA  

�1. Bergambacht D. Blok Gemeentebelang �2. Bergen (L) F. pekema VVD ��. Bergen (NH) A. plomp PvdA ��. Bergen op Zoom A. Hagenaars PvdA ��. Bergeyk 

L. Theuws CDA �6. Berkelland j. Vennevertloo CDA ��. Bernheze H. Daandels CDA ��. Bernisse M. Trouwborst VVD �9. Best w. Kerkhoff PvdA  

60. Beuningen H. Mak CDA 61. Beverwijk M. Dijkshoorn PvdA 62. Binnenmaas E. Lafeber Belangen Binnenmaas 6�. Bladel H. goossens CDA 6�. Blaricum j. 

de joode Hart voor Blaricum 6�. Bloemendaal V. Bruins Slot CDA 66. Boarnsterhim M. Minkes PvdA 6�. Bodegraven j. Bouwens PvdA 6�. Boekel  

p. Ketelaars CDA 69. Bolsward j. Brouwer CDA �0. BorgerOdoorn j. Bruintjes PvdA �1. Borne j. Lansink Rotgerink Gemeentebelangen 1990 �2. Borsele  

M. Vermue CDA ��. Boskoop j. de jager CDA ��. Boxmeer j. de graaf CDA ��. Boxtel g. van den Oetelaar Combinatie '95 �6. Breda A. Oomen CDA  

��. Breukelen K. wiersema VVD ��. Brielle A. Heijboer VVD �9. Bronckhorst A. Baars CDA �0. Brummen E. van Ooijen PvdA �1. Brunssum E. geurts PvdA 

�2. Bunnik j. van geest CDA ��. Bunschoten A.pruijs Betaalbaar Bunschoten ��. Buren w. Hompe PvdA ��. Bussum A. gouka VVD �6. Capelle aan den Ijssel 

j. jacobs VVD ��. Castricum C. portegies VVD ��. Coevorden g. Braam PvdA �9. Cranendonck F. walkate VVD 90. Cromstrijen L. Honders PvdA 91. Cuijk  

j. Kroet PvdA 92. Culemborg R.geertzen CDA 9�. Dalfsen E. goldsteen ChristenUnie 9�. Dantumadeel A. van der ploeg CDA 9�. De Bilt A. Ditewig VVD  

96. De Marne j. Hiemstra PvdA 9�. De Ronde Venen A. Rosendaal VVD 9�. De wolden A. van der Ziel Gemeentebelangen 99. Delft A. Koning PvdA  

100. Delfzijl R. van der Molen PvdA 101. Den Haag M. Norder PvdA 102. Den Helder L. Smit VVD 10�. Deurne H. Kerkers CDA 10�. Deventer I. Adema VVD 

10�. Diemen A. Scholten PvdA 106. Dinkelland E. Krouwel PvdA 10�. Dirksland p. Koningswoud SGP 10�. Doesburg F. Hofman SP 109. Doetinchem  

p. Drenth CDA 110. Dongen j. Velthoven CDA 111. Dongeradeel j. Appelhof CDA 112. Dordrecht j. Spigt PvdA 11�. Drechterland Z. Homan PvdA  

11�. Drimmelen H. Bakker Lijst Harry Bakker 11�. Dronten H. Koning PvdA 116. Druten p. van den Hurk CDA 11�. Duiven N. Verlaan CDA 11�. EchtSusteren 

j. janssen Algemeen Belang 119. EdamVolendam M. Kes Volendam 90 120. Ede S. van de pol PvdA 121. Eemnes H. Zoetman VVD 122. Eemsmond  

j. Dobma PvdA 12�. Eersel R. van Hooff CDA 12�. Eijsden g. jacobs CDA 12�. Eindhoven M. Fiers PvdA 126. Elburg A. Sneevliet CDA 12�. Emmen  

A. Sleeking PvdA 12�. Enkhuizen H. Boland VVD/D66 129. Enschede R. Bleker PvdA 1�0. Epe j. van Nuijs PvdA 1�1. Ermelo R. Vliek CDA 1�2. EttenLeur  

A. Schouw Algemeen Plaatselijk Belang 1�2. Ferwerderadiel j. Talsma CDA 1��. Franekeradeel L. Miedema CDA 1��. gaasterlânSleat M. jelsma  

PvdA 1�6. geertruidenberg A. van Onzenoort Keerpunt '71 1��. geldermalsen A. van Doorn SGP 1��. geldropMierlo w. Vissers PvdA/GroenLinks  

1�9. gemertBakel H. Verkampen CDA 1�0. gennep A. jansen D66 1�1. giessenlanden B. Buddingh PvdA 1�2. gilze en Rijen L. Lavooij PvdA  

1��. goedereede A. Admiraal SGP 1��. goes M. Dieleman CDA 1��. goirle R. van Eijkeren PvdA 1�6. gorinchem H. van Santen VVD 1��. gouda  

M. Kastelein CDA 1��. graafstroom j. den Besten CDA 1�9. graftDe Rijp D. van der goot VVD 1�0. grave j. van geest PvdA 1�1. groesbeek S. Thijssen 

Groesbeekse Volkspartij 1�2. groningen F. de Vries PvdA 1��. grootegast H. van der Sluis PvdA 1��. gulpenwittem j. Bormans CDA 1��. Haaksbergen  

M. Diepenmaat CDA 1�6. Haaren j. Brenninkmeijer CDA 1��. Haarlem j. Nieuwenburg PvdA 1��. Haarlemmerliede en Spaarnwoude H. Bruijn PvdA  

1�9. Haarlemmermeer M. Bezuijen VVD 160. Halderberge j. Brans Progressief Halderberge 161. Hardenberg D. Douwe CDA 162. Harderwijk F. de Lange 

ChristenUnie 16�. Hardinxveldgiessendam C. de jong ChristenUnie 16�. Haren j. Niezen GroenLinks 16�. Harenkarspel R. Heijmans PvdA 166. Harlingen  

F. Zomers onafhankelijk 16�. Hattem L. Teuben ChristenUnie 16�. Heemskerk L. van der Kolk VVD 169. Heemstede p. van de Stadt VVD 1�0. Heerde j. Lieske 

PvdA 1�1. Heerenveen M. Scheweer CDA 1�2. Heerhugowaard j. de Boer PvdA 1��. Heerlen A. Smeets PvdA 1��. HeezeLeende M. van Hofwegen PvdA 

1��. Heiloo j. Ouderkerken PvdA 1�6. Helden p. Fleuren CDA 1��. Hellendoorn j. Hegeman CDA 1��. Hellevoetsluis H. joosten PvdA 1�9. Helmond  

F. Stienen CDA 1�0. Hendrik Ido Ambacht T. Stoop ChristenUnie/SGP 1�1. Hengelo g. weber CDA 1�2. Het Bildt N. Haarsma CDA 1��. Heumen F. Crutzen 

PvdA/GroenLinks 1��. Heusden B. groen Heusden Een 1��. Hillegom j. weijers CDA 1�6. Hilvarenbeek w. Lemmens CDA 1��. Hilversum T. Roerig CDA  

1��. Hof van Twente B. Sijbom VVD 1�9. Hoogeveen w. van der Zwaag PvdA 190. HoogezandSappemeer H. Struik PvdA 191. Hoorn j. van Es  

PvdA 192. Horst aan de Maas A. Stas PvdA 19�. Houten M. Kallen VVD 19�. Huizen p. van Hartskamp VVD 19�. Hulst p. weemaes PvdA  

196. Ijsselstein M. Overkamp PvdA 19�. jacobswoude D. Verhagen Gemeentebelang 19�. Kampen E. Boerman ChristenUnie 199. Kapelle g. Burger CDA  

200. Katwijk D. Binnendijk CDA 201. Kerkrade F. Krasovec Burgerbelang 202. Kessel L. Simons CDA 20�. Koggenland j. wijnker VVD 20�. Kollumerland en 

Nieuwkruisland T. Hogendorp CDA 20�. Korendijk j. Boogaard SGP 206. Krimpen aan den Ijssel j. Blankenberg PvdA 20�. Laarbeek j. Knoop Werkgroep 

Laarbeek 20�. Landerd C. School RPP 209. Landgraaf A. Dritty Gezamenlijke Burgerbelangen Landgraaf 210. Landsmeer C. wals VVD 211. Langedijk  

j. Koolaard CDA 212. Lansingerland N. Boedhoe PvdA 21�. Laren L. janssen Larens Behoud 21�. Leek H. Fellinger VVD 21�. Leerdam M. van der Have  

PvdA 216. Leeuwarden M. waanders PvdA 21�. Leeuwarderadeel j. Keizer FNP 21�. Leiden M. witteman PvdA 219. Leiderdorp p. glasbeek PvdA  

220. LeidschendamVoorburg M. Houtzager VVD 221. Lelystad j. Fackeldey PvdA 222. Lemsterland j. wesselius CDA 22�. Leudal A. walraven Samen Verder 

22�. Leusden A. Salverda PvdA 22�. Liesveld T. van gelder SGP 226. Lingewaal g. Bel PvdA 22�. Lingewaard p. Lentjes CDA 22�. Lisse A. Mesman PvdA  
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229. Lith g. peeters PvdA 2�0. Littenseradiel F. Doting VVD 2�1. Lochem j. Kottelenberg CDA 2�2. Loenen M. Rehbock Streekbelangen Nigtevecht Plus / D66 

2��. Loon op Zand j. waijers CDA 2��. Lopik g. Spelt CDA 2��. Loppersum C. jansen PvdA 2�6. Losser A. winkelman CDA 2��. Maarssen w. van Vossen 

Maarssen 2000 2��. Maasbree A. janssen Demokratische Samenwerking 2�9. Maasdonk j. Meulepas Dorpsbelangen 2�0. Maasdriel g. van den Anker CDA  

2�1. Maasgouw p. prejean CDA 2�2. Maassluis A. Keijzer PvdA 2��. Maastricht L. winants CDA 2��. Margraten j. Custers CDA 2��. Marum F. Mollema PvdA 

2�6. Medemblik K. grutter CDA 2��. Meerlowanssum C. Brugman Progressieve Kombinatie Meerlo-Wanssum 2��. Meerssen j. Ummels VVD  

2�9. Meijel F. Berben Fraktie Werknemers Meijel/PvdA 2�0. Menaldumadeel M. van der Meer PvdA 2�1. Menterwolde M. ploeger PvdA 2�2. Meppel  

M. Boumans VVD 2��. Middelburg j. Kool CDA 2��. Middelharnis p. van den Berg Vooruitstrevend Dorpsbelang ’78 2��. MiddenDelfland p. van den Berg 

CDA 2�6. MiddenDrenthe E. Dolfing PvdA 2��. Mill en St. Hubert C. van genugten CDA 2��. Millingen aan de Rijn j. Blom PvdA 2�9. Moerdijk  

L. Koevoets VVD 260. Montferland T. Kok CDA 261. Montfoort A. Hummel Progressief Akkoord 262. Mook en Middelaar g. wienhoven Dorpsgroepering  

DGP 26�. Moordrecht j. Oomen D66 26�. Muiden F. winnubst PvdA 26�. Naarden F. van den Maagdenberg VVD 266. NederBetuwe H. Vreeswijk  

SGP 26�. Nederlek j. de jong VVD 26�. Nederweert M. Beelen Jongeren Akkoord Nederweerd 269. Neerijnen D. prosman SGP 2�0. Niedorp  

j. Beers VVD 2�1. NieuwLekkerland A. Hoogendoorn ChristenUnie 2�2. Nieuwegein B. Lubbinge PvdA 2��. Nieuwerkerk aan den Ijssel j. Slagt  

VVD 2��. Nieuwkoop N. jonker CDA 2��. Nijefurd j. Rodenhuis PvdA 2�6. Nijkerk R. walet CDA 2��. Nijmegen p. Depla PvdA 2��. NoordBeveland  

A. van der Maas SGP 2�9. Noordenveld j. Kemkers Gemeentebelangen 2�0. Noordoostpolder w. Schutte CDA 2�1. Noordwijk T. van Rijnberk  

De Progressieve Combinatie PvdA/GroenLinks/D66 2�2. Noordwijkerhout A. Morssink VVD 2��. Nuenen j. Mulder PvdA 2��. Nunspeet H. westerbroek  

SGP 2��. Nuth L. pansters VVD 2�6. Oegstgeest A. de Kok CDA 2��. Oirschot T. van de Loo Dorpsvisie 2��. Oisterwijk L. van den Bosch CDA 2�9.  

Oldebroek j. Klein PvdA 290. Oldenzaal R. welten CDA 291. Olstwijhe C. van den Berg CDA 292. Ommen A. Beugelink CDA 29�. Onderbanken  

j. Ubachs Democraten Onderbanken 29�. Oost gelre A. Hulshof CDA 29�. Oosterhout Y. de Boer VVD 296. Oostflakkee g. van der Valk ChristenUnie  

29�. Ooststellingwerf p. Bouma PvdA 29�. Oostzaan p. Visser Gemeentebelangen 299. Opmeer R. op ’t Veld CDA �00. Opsterland H. Hoen PvdA �01. Oss  

j. Iding SP �02. OudBeijerland A. van Hemert BINT �0�. Oude Ijsselstreek j. Haverdil PvdA �0�. OuderAmstel w. pieterman PvdA �0�. Ouderkerk  

N. Dogterom PvdA �06. Oudewater w. Smelik VVD �0�. Overbetuwe j. walraven CDA �0�. papendrecht j. Tegelaar PvdA �09. pekela E. Dijk PvdA  

�10. pijnackerNootdorp p. van Adrichem VVD �11. purmerend H. Engels PvdA �12. putten N. gerritsen SGP �12. Raalte g. Elferink PvdA �1�. Reeuwijk  

H. van der Smit SGP/ChristenUnie �1�. Reiderland R. Hietbrink PvdA �1�. Reimerswaal j. Sinke SGP �16. Renkum E. Heinrich VVD �1�. Renswoude D. Vlastuin 

SGP �1�. ReuselDe Mierden j. van de Sande CDA �20. Rheden j. wilschut PvdA �21. Rhenen A. van Hees Progressieve Combinatie �22. Ridderkerk  

E. den Boef CDA �2�. Rijnwaarden j. jansen PvdA �2�. Rijnwoude F. Uljee CDA �2�. RijssenHolten w. Stegeman CDA �26. Rijswijk w. van putten VVD  

�2�. Roerdalen T. Neijnens CDA �2�. Roermond j. van Rey VVD �29. Roosendaal j. Adriaansen Roosendaalse Lijst Piet Rampaart ��0. Rotterdam H. Karakus 

PvdA ��1. Rotterdam Centrumraad j. janssens CDA ��2. Rotterdam Charlois E. goverde PvdA ���. Rotterdam Delfshaven C. de Theije GroenLinks  

���. Rotterdam Feijenoord g. Yesildal PvdA ���. Rotterdam HillegersbergSchiebroek H. Cremers PvdA ��6. Rotterdam Hoek van Holland w. groot  

VVD ���. Rotterdam Hoogvliet j. Cornelissen Initiatiefgroep Boomgaardshoek en Platen ���. Rotterdam KralingenCrooswijk L. de Boer PvdA  

��9. Rotterdam Noord A. Harika GroenLinks ��0. Rotterdam Overschie D. van Dongen PvdA ��1. Rotterdam prins Alexander E. van Duin VVD  

��2. Rotterdam Ijsselmonde M. Rook PvdA ���. Rozenburg E. van der Meer Gemeente Belangen Rozenburg ���. Rozendaal F. Hoving Belangengemeenschap 

Rozendaal ���. Rucphen A. Thijsse Rucphense Volkspartij ��6. Schagen j. Bouwes VVD ���. Scheemda B. Zwiers PvdA ���. Schermer j. van Drunen PvdA  

��9. Scherpenzeel H. de Ridder VVD ��0. Schiedam M. groene PvdA ��1. Schiermonnikoog E. Korendijk Ons Belang ��2. Schijndel B. Claassen CDA  

���. Schinnen vacature ���. Schoonhoven M. Deerenberg Gemeente Belang ���. SchouwenDuiveland R. van der wekken CDA ��6. Sevenum H. Dinghs 

CDA ���. ’sHertogenbosch g. Snijders PvdA ���. Simpelveld R. palmen Politieke Groepering Burgerbelangen Simpelveld ��9. Sint Anthonis p. Bos CDA  

�60. Sint Michielsgestel j. van Doorn CDA �61. Sint Oedenrode H. van den Berk CDA �62. Sittardgeleen R. guyt PvdA �6�. Skarsterlân D. Hylkema CDA 

�6�. Sliedrecht j. Lavooi PvdA �6�. Slochteren S. Sengers VVD �66. Sluis C. Bolijn Dorpsbelangen en Toerisme �6�. Smallingerland F. Veenstra CDA �6�. Sneek 

H. van den Broek PvdA �69. Soest T. Middelkoop Soest 2002 ��0. Someren A. van der Velden Gemeenschapslijst Someren-Eind en Sluis XIII ��1. Son en Breugel 

j. Overbeek PvdA ��2. Spijkenisse C. van Mourik VVD ���. Stadskanaal j. Bessembinders CDA ���. Staphorst S. de jong SGP ���. Stede Broec H. Eggermont 

PvdA ��6. Steenbergen A. van Kesteren Steenbergen Anders ���. Steenwijkerland N. van de Nadort PvdA ���. Stein H. govers CDA ��9. Strijen  

w. van Tilborg VVD ��0. Ten Boer R. jurjens PvdA ��1. Terneuzen F. van Hulle TOP/Gemeentebelangen ��2. Terschelling I. van Zwol Plaatselijk Belang  

���. Texel N. Kikkert Texels Belang ���. Teylingen g. van der Meer PvdA ���. Tholen K. Heijboer SGP ��6. Tiel w. gradisen PvdA ���. Tilburg j. Hamming 

PvdA ���. Tubbergen p. van der Vinne CDA ��9. Twenterand A. Koops van ’t jagt CDA �90. Tynaarlo H. Kosmeijer PvdA �91. Tytsjerksteradiel B. Bakker 

PvdA �92. Ubbergen M. de Barber Combinatie '90 �9�. Uden H. Nota CDA �9�. Uitgeest H. Eilert PvdA �9�. Uithoorn j. Verheijen VVD �96. Urk j. Koffeman 

ChristenUnie �9�. Utrecht H. Bosch PvdA �9�. Utrechtse Heuvelrug R. waltmann VVD �99. Vaals H. Sterck Burgerbelang �00. Valkenburg aan de geul  

j. Kleijnen SP �01. Valkenswaard E. Buiter PvdA �02. Veendam A. Beenen PvdA �0�. Veenendaal C. Sanders PvdA �0�. Veere j. Bostelaar PvdA/GroenLinks 

�0�. Veghel j. Kerkhof Democratisch Dorps Belang �06. Veldhoven j. Tops Veldhoven Samen Anders �0�. Velsen A. Korf PvdA �0�. Venlo H. janssen PvdA  

�09. Venray H. Teunissen Lokaal Actief �10. Vianen M. Stolk Lokaal Alert Vianen �11. Vlaardingen j. Versluys PvdA �12. Vlagtwedde S. Lok CDA �1�. Vlieland  

T. van Mourik VVD �1�. Vlissingen T. Croné Partij Souburg Ritthem �1�. Vlist E. van der Klauw PvdA �16. Voerendaal E. Franssen CDA �1�. Voorschoten  

H. Horlings CDA �1�. Voorst j. van Muyden PvdA/D66/GroenLinks �19. Vught B. Brands Vught Samen Anders �20. waalre T. Bonouvrié VVD �21. waalwijk  

M. van Dongen PvdA �22. waddinxveen w. Dijksterhuis Protestantse Combinatie Waddinxveen �2�. wageningen M. Kroes VVD �2�. wassenaar N. Alkemade 

CDA �2�. waterland F. Bouman CDA �26. weert A. Kirkels VVD �2�. weesp j. Fleming PvdA �2�. werkendam j. Luteijn SGP �29. wervershoof p. Mosch  

Algemene Belangen Combinatie ��0. west Maas en waal j. van gruijthuijsen VVD ��1. westerveld E. van Schelven PvdA ��2. westervoort p. van Egmond 

PvdA ���. westland A. Meijer Gemeente Belang Westland ���. weststellingwerf A. van den Berg CDA ���. westvoorne B. geers PvdA ��6. wierden  

R. Broeze CDA ���. wieringen I. Kooistra WR 05 ���. wieringermeer M. Dekkers CDA ��9. wijchen p. de Bruijn CDA ��0. wijdemeren w. Neef CDA  

��1. wijk bij Duurstede H. Muis GroenLinks ��2. winschoten D. van den Bergh PvdA ���. winsum T. van der Schoor GroenLinks ���. winterswijk  

H. gommers Winterswijks Belang ���. woensdrecht p. Meeuwisse CDA ��6. woerden j. Strik Progressief Woerden ���. wormerland H. Stuurman PvdA  

���. woudenberg E. Zandbergen ChristenUnie ��9. woudrichem B. de peuter Gemeentebelangen ��0. wûnseradiel R. Boersma CDA ��1. wymbritseradiel 

D. Attema CDA ��2. Zaanstad p. Keijzer SP ���. Zaltbommel A. Bragt ChristenUnie ���. Zandvoort M.Bierman Ouderen Partij Zandvoort ���. Zederik  

R. Krämer PvdA ��6. Zeevang D. van den Heuvel VVD ���. Zeewolde M. Schouten Leefbaar Zeewolde ���. Zeist D. gudde CDA ��9. Zevenaar j. van Norel 

Lokaal Belang �60. Zevenhuizen–Moerkapelle M. te Meij VVD �61. Zijpe p. Morsch Burger Kies Vereniging �62. Zoetermeer p. Smit D66 �6�. Zoeterwoude  

M. Ates CDA �6�. Zuidhorn j. Oomkes PvdA �6�. Zundert p. van de wiel VVD �66. Zutphen H. de Lange PvdA �6�. Zwartewaterland j. wiggers CDA  

�6�. Zwijndrecht p. van Steekelenburg CDA �69. Zwolle g. van Dooremolen CDA
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Begin 200� ging de Neprom-prijs voor locatieontwikkeling naar het  

Stadshart Almere. Uit het juryrapport spreekt bewondering voor de manier 

waarop de gemeente Almere en de private opdrachtgevers Bouwfonds MAB 

Ontwikkeling en Blauwhoed Eurowoningen jarenlang hebben samengewerkt. 

Dit samenwerken was een ingewikkeld proces waarover makkelijk mis

verstanden ontstaan. Er wordt wel gedacht, dat de ontwikkelaars het winkel

hart in opdracht van de gemeente Almere hebben gerealiseerd, maar zo lagen 

de verhoudingen niet.1 Ook was het publieke belang van de architectuur niet 

uitsluitend een zaak voor de gemeente. Bij de architectenselectie werd een 

beroep gedaan op de deskundigheid van marktpartijen. Om zicht te krijgen 

op de aanpak in Almere, volgen we het spoor terug.

Opdrachtgeverschap   
Stadshart Almere

Achtergrond
Almere is opgezet als een netwerk van ruimtelijk 

verspreide woonkernen, als een stadsgewest in 

het klein. De verschillende woonkernen hebben 

hun eigen voorzieningen, maar de stedelijke 

functies zouden op den duur in het stadshart  

komen. Almere Stad was, zoals de naam al jaren 

zegt, een belofte, een plan voor de lange termijn 

met ruimtelijke reserveringen voor toekomstige 

stedelijke functies. Het wachten was op het be-

nodigde draagvlak dat eerst op 250.000 inwoners 

was gesteld en later naar beneden werd bijgesteld 

tot 150.000 tot 200.000 inwoners. In het jaar 

2007, 30 jaar nadat de eerste bewoners naar  

Almere kwamen, is het stadshart zo goed als af. 

Met 180.000 inwoners (medio 2007) begint  

Almere de top vijf van Nederlandse steden te  

naderen. 

In vergelijking met andere steden is Almere goed 

bedeeld met gunstige voorwaarden voor het  

realiseren van architectonische kwaliteit.2  

Er bestaat door de enorme bouwproductie veel 

ervaring met het werk van Nederlandse en  

buitenlandse ontwerpers, ontwikkelaars en  

bouwers. De gemeente beschikt over een goed 

geoutilleerde stedenbouwkundige dienst, heeft 

alle grond in eigendom en komt dus ook niet 

voor onverwachte of ongewenste bouwclaims te 

staan. De gemeentelijke grondpositie geeft  

Almere naast locaties ook de financiële armslag 

om vernieuwend in architectuur en ontwikkeling 

te kunnen zijn. Almere benut haar kansen.  

De stad geldt als architectonische trekpleister 

dankzij bijvoorbeeld de bouwexposities in de  

Muziekwijk, de Filmwijk en de Eilandenbuurt.  

Het nieuwe stadshart als staalkaart van ‡ 

1.  Neprom-prijs voor locatieontwikkeling 2007, Neprom, Voorburg mei 2007, p. 15: “In 1997 werd de visie vertaald in een masterplan en in 1999 kregen Blauwhoed  

 en Bouwfonds MAB de opdracht om het te realiseren”. Dat is net niet helemaal nauwkeurig. Aanvankelijk was er inderdaad sprake van een opdrachtsituatie,  

 toen de ontwikkelaars werden ingeschakeld als adviseur. In dezelfde publicatie is te lezen, dat realisatie plaatsvond op basis van een samenwerkingsovereenkomst.  

 Een subtiel, maar veelzeggend verschil.

2.  Zie ook: De stad in uitersten: verkenningstocht naar Vinex-land, NAi Uitgevers, Rotterdam 1999.
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‡ hedendaagse architectuur zal die faam nog 

versterken. Het stadshart is als een expositie van 

hedendaagse vormgeving; een wereldtentoon-

stelling in functie als stadscentrum.

Van nota’s naar ruimtelijke visie
In 1992 is het Stadsplan Almere 2005 vastgesteld.3 

Dit plan behelsde versterking van de economie, 

een evenwichtiger bevolkingsprofiel, een  

attractiever centrum, een betere bereikbaarheid 

en een aantrekkelijke woonstad. Het centrum-

gebied van Almere is zo’n 100 hectare groot en 

strekt zich uit van het Centraal Station, waar het 

oudere gedeelte zich bevindt, naar het zuiden 

voorbij het Stadhuis tot het Weerwater.  

Het nieuwe deel is grotendeels ontwikkeld op het 

braakliggende terrein van zo’n 20 hectare tussen 

het Weerwater en het Stadhuisplein. In het gebied 

waren tijdelijke voorzieningen gevestigd, zoals 

een politiebureau en horeca. De busbaan en de 

Hospitaalweg doorkruisten het gebied en dat is 

na de komst van het stadshart nog steeds zo.

In vervolg op het Stadsplan werd de Nota van  

uitgangspunten opgesteld waarin, als toevoeging 

aan het al bestaande, de gewenste voorzieningen 

voor het nieuwe stadshart zijn opgesomd.  

Deze nota werd in 1994 het vertrekpunt voor een 

meervoudige opdracht om tot een stedenbouw-

kundig plan te komen. De gemeente nodigde 

Gert Urhahn, Atelier Quadrat, Teun Koolhaas en 

O.M.A. uit om een plan voor het nieuwe stads-

hart te ontwerpen. 

Het winnende plan van het bureau O.M.A. van 

Rem Koolhaas gaat uit van een gebogen maaiveld, 

vanaf de rand van het Weerwater tot zes meter 

boven de Hospitaalweg en dan weer aflopend tot 

aan het Stadhuisplein. Daardoor ontstaat een  

benedenwereld en een bovenwereld. In de  

benedenwereld bevinden zich de verkeers-

voorzieningen, de parkeerplaatsen en beheers-

functies. De bovenwereld vormt een voetgangers-

gebied met winkels en horeca. Naast de woon- 

en winkelvoorzieningen zijn er een theater, een 

megabioscoop en verschillende culturele voor-

zieningen gepland. Het uitgangspunt was een 

stadscentrum te realiseren waarin de verschillende 

functies zijn gemengd. Woningen bevinden zich 

in de blokken boven de winkels, waardoor een 

verticale schakeling van parkeren, winkelen en 

wonen is ontstaan. Deze opzet levert zowel  

logistieke als architectonische voordelen op.  

De belangrijkste winst is dat het centrum goed 

toegankelijk is voor personen- en vrachtverkeer. 

De winkels worden vanuit de benedenwereld  

bevoorraad waardoor er geen ontsierende laad- en 

losplekken naast of achter de winkels nodig zijn.

Deze verticale functionele verdeling zou een  

vervolg krijgen in de onderscheiden verantwoor-

delijkheden van de ontwikkelaars. De beneden-

wereld en het openbaar gebied behoorden tot 

het domein van de publieke ontwikkelaar, de  

gemeentelijke Dienst Stadscentrum. De ontwikke-

ling van het commerciële vastgoed in de boven-

wereld kwam voor rekening en risico van twee 

marktpartijen die verenigd waren in de ontwikkel-

combinatie Almere Hart CV. De winkels en  

horeca zijn ontwikkeld door Bouwfonds MAB 

Ontwikkeling en de woningen door Blauwhoed 

Eurowoningen. De functionele verwevenheid van 

de gebouwen maakt dat de partners sterk op  

elkaar zijn aangewezen. 

Van visie naar masterplan
De gemeente had in de conceptuele fase de 

touwtjes stevig in handen. Zij formuleerde de  

ambitie, schreef een prijsvraag uit voor het  

stedenbouwkundig plan en gaf de voorkeur aan 

het plan van O.M.A. In 1995 betrok de gemeente 

Blauwhoed Eurowoningen en Bouwfonds MAB 

Ontwikkeling bij de planvorming, twee markt-

partijen die ervaring hebben met grootschalige 

projecten in binnen- en buitenland en gewend 

zijn met befaamde architectenbureaus te werken. 

In dit stadium werden zij alleen als adviseurs  

3.  Een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis is te lezen op: www.stadshart-almere.nl.
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ingeschakeld, de gemeente wilde hun deskundig 

oordeel over de haalbaarheid van de visie van  

O.M.A. Daarbij ging het om zaken als de  

functionele opbouw van het plan en de financiële 

paragraaf, maar ook om de fasering en de  

organisatie van het proces. 

Deze werkwijze is vergelijkbaar met vorming van 

een bouwteam voor enkelvoudige traditionele 

bouwprocessen. Een aannemer wordt dan al 

voorafgaand aan de aanbesteding ingeschakeld 

om de bouwkundige en financiële haalbaarheid 

van de opgave te toetsen. 

De ontwikkeling van het stadshart van Almere 

was vele malen complexer, maar ook abstracter 

dan een standaard bouwproject. Er was geen  

expliciete huisvestingsvraag omdat niet alle  

gebruikers in dit stadium bekend waren. Om de 

risico’s te beperken werden haalbaarheidstudies 

verricht en is gekeken naar het functioneren van 

andere binnensteden. De studies en de ervarings-

kennis van de deelnemers leidden tot verschillende 

aanpassingen om het plan te verfijnen en te  

versterken. 

Ontwikkelaars (nog in hun rol van adviseurs),  

ontwerpers en gemeente werkten het steden-

bouwkundig ontwerp gezamenlijk uit tot een 

masterplan; dat kent uiteindelijk vele vaders.  

Floris Alkemade, stedenbouwkundige bij O.M.A. 

schetste de onderlinge verhoudingen als volgt: 

“Wij hebben geen politieke macht en ook geen 

commerciële macht. Het enige dat wij kunnen, is 

onze partners bestoken met nieuwe oplossingen 

en ideeën”.4

Formeel waren de suggesties van de ontwikke-

laars voor de organisatie en de uitwerking van 

het plan vrijblijvend. Zij waren immers ingehuurd 

als adviseurs. Maar omdat zij ook in staat waren 

om het stadshart daadwerkelijk te realiseren 

kreeg hun inbreng een bijzondere lading. 

Marktpartijen van adviseur tot 
ontwikkelaar
In oktober 1997 ging de gemeenteraad akkoord 

met het masterplan voor de ontwikkeling van het 

stadscentrum. Dat zou gaan bestaan uit diverse 

culturele voorzieningen (de popmuziekzaal, het 

theater, het centrum voor kunstzinnige vorming 

en de bibliotheek), een hotel en een mega-

bioscoop. De ruimtelijke kern van het plan werd 

gevormd door de winkels en horeca (circa  

80.000 m2), en 890 woningen met een onder-

grondse infrastructuur en een parkeergarage met 

2500 plaatsen. 

De gemeente richtte in 1997 de Dienst Stads-

centrum op, die verantwoordelijk werd voor de 

ontwikkeling van het publieke deel van het stads-

hart: het parkeren, de openbare ruimte en de  

culturele voorzieningen. In 1999 zette de  

gemeente de volgende stap en ging een samen-

werking aan met de ontwikkelcombinatie Almere 

Hart CV die Bouwfonds MAB Ontwikkeling en 

Blauwhoed Eurowoningen hadden opgericht.

De overgang van deze marktpartijen van adviseur 

naar ontwikkelaar, doet opnieuw denken aan de 

werkwijze bij een bouwteam. Ook dan is het  

gebruikelijk dat de aannemer die aanvankelijk als 

adviseur wordt ingeschakeld, later ook de bouw 

uitvoert. 

In een traditioneel bouwproces is de rol van  

opdrachtgever helder: in de programmafase, bij 

de ontwerpopdracht en bij het bouwen is er 

steeds dezelfde opdrachtgever. Dat was in  

Almere niet het geval. Er is noch sprake geweest 

van een consortium van private partijen dat het 

geheel inclusief de publieke voorzieningen heeft 

ontwikkeld (het concessiemodel), noch heeft de 

gemeente de rol van integrale ontwikkelaar op 

zich genomen. Dat laatste zou gezien de  

financiële risico’s niet goed mogelijk en boven-

dien onverstandig zijn geweest. De gemeente 

was dan ook geen spelbepaler, die ontwikkelaars 

in dienst heeft om het masterplan voor het ‡ 

4. Neprom-prijs voor locatieontwikkeling 2007, p. 17.
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houdingen spreken uit de geldstromen die met 

de ontwikkeling zijn gemoeid. Zowel markt als 

overheid investeerden honderden miljoenen 

 euro’s. Almere Hart CV in het commerciële deel 

van het stadshart; de gemeente in de culturele 

voorzieningen, de parkeergarages en de open-

bare ruimte. 

De organisatie van de  
samenwerking
Bij de ontwikkeling van het stadshart is er tussen 

de gemeente en de ontwikkelcombinatie geen 

opdrachtrelatie en, voor alle duidelijkheid, deze 

ontwikkelaars zijn ook geen bouwers. Het gaat 

om een opgave waarbij de partners gezamenlijk 

verantwoordelijk zijn en gelijkwaardig in hun rol 

als opdrachtgever. Na de stedenbouwkundige fase 

met een sturende en voorwaardenscheppende 

rol van de gemeente ontstaat een publiek-private 

samenwerking voor de uitvoering. De gemeente-

lijke Dienst Stadscentrum is, zoals gezegd,  

ontwikkelaar van het publieke deel en de beide 

marktpartijen ontwikkelden het private deel van 

het stadshart. De bouw van het stadshart bestaat 

uit 40 afzonderlijke ontwerp- en bouwopdrachten. 

De Dienst Stadscentrum nam deel aan alle project-

teams omdat bij iedere deelopgave een deel 

openbare ruimte hoort. Op die manier bewaakte 

de Dienst Stadscentrum de integratie van de  

verschillende deelplannen in het geheel. De 

openbare ruimte verbindt de verschillende deel-

plannen.

Het stadshart is dus gemaakt door een combina-

tie van opdrachtgevers. Er waren gezamenlijke 

uitgangspunten, maar de ontwikkelende partijen 

verzorgden elk hun eigen deelopgaven. Zij wa-

ren ieder bij hun eigen projecten opdrachtgever 

voor de betreffende ontwerpers en aannemers.  

De jury van de Neprom-prijs heeft waardering 

uitgesproken voor de manier waarop publieke en 

private partijen ‘elkaar hebben vastgehouden.’ 

Ook is verwezen naar ‘de dynamiek van de hel’ 

waarin partijen tot elkaar zijn veroordeeld omdat 

ze met ketens verbonden zijn. Twee metaforen 

voor een jarenlange samenwerking van privaat 

en publiek die ook heel prozaïsch hun wederzijd-

se rechten en plichten hadden vastgelegd in een  

uitvoerige samenwerkingsovereenkomst (SOK)  

en in een financiële overeenkomst (FOK).  

De financiële overeenkomst (FOK) tussen de  

gemeente en de ontwikkelcombinatie regelde de 

financiële relatie tussen de partners. Daarbij gaat 

het om de hoogte van de grondprijs die de  

gemeente ontvangt, de bepaling van meer- en 

minderkosten alsmede de bewaking van het 

taakstellend kader van 100 miljoen gulden voor 

gemeentelijke investeringen die niet uit de grond-

opbrengsten zijn te financieren. Het schema 

geeft een beeld van de samenwerking.

BLAUwHOED (ONTWIKKELAAR)

HERENBERAAD

MAB (ONTWIKKELAAR)

STRATEgIETEAM

gEMEENTE ALMERE

DIENST STADSCENTRUM ALMERE HART CV

STADSTEAM (COöRDINATIE BOUW)

pROjECTLEIDERS OVERLEg

ARCHITECT + pROjECTLEIDER BLOK ‘N’ARCHITECT + pROjECTLEIDER BLOK 2

qTEAM (COöRDINATIE ONTWERP)

ARCHITECT + pROjECTLEIDER BLOK 1

Schematische weergave 
van de samenwerking
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Voor de verschillende deelprojecten van het 

stadshart werden de programma’s afzonderlijk 

opgesteld. Het overkoepelende Stadsteam be-

oordeelde deze programma’s, bijvoorbeeld naar 

de verhouding tussen kosten en kwaliteit.  

Het Strategieteam van directeuren bracht uit-

komst als er knopen moesten worden door-

gehakt. In bijzondere gevallen kon het heren-

beraad met de wethouder stadscentrum en de 

algemene directeuren van Blauwhoed en Bouw-

fonds MAB de doorslag geven. Het opdracht-

geverschap is zo verdeeld over verschillende  

lagen. Op het hoogste niveau ging het om de 

voorwaarden tot uitvoering. In het verdere ver-

loop van het bouwproces probeerden de partijen 

zoveel mogelijk op eigen niveau tot overeen-

stemming te komen. Een gang naar een hoger 

echelon paste niet goed bij de positieve sfeer van 

de samenwerking.

De samenwerking is niet alleen globaal en  

procedureel vastgelegd, maar ook inhoudelijk  

gepreciseerd naar onderscheiden projecten.  

Over de ontwikkeling van de popmuziekzaal is 

bijvoorbeeld afgesproken dat Almere Hart CV dit 

project zal ontwikkelen en er een belegger en  

exploitant voor zal zoeken; de gemeente zal een 

bijdrage in de stichtingskosten leveren van c 6,8 

miljoen vanwege de gewenste aansprekende  

architectuur en om de onrendabele top weg te 

werken.5

De ontwikkelaars leenden voor hun investeringen 

van de gemeente Almere. Dit was voordelig,  

omdat de gemeente bij de Bank Nederlandse  

Gemeenten gunstiger voorwaarden kreeg dan 

het markttarief. Zo verwierf Almere ook inkomsten 

uit de financiering van het project en waren de 

private en publieke partners niet alleen naar de 

gestelde opgave maar ook in financieel opzicht 

nauw verbonden. De verbintenis moest  

contractueel goed geregeld zijn en wat betreft de 

financiën volledig transparant (bijvoorbeeld voor 

het vaststellen van de grondquote) om zo’n lang-

durig proces tot een goed einde te brengen. 

In het algemeen activeert een ontwikkelaar 

vastgoed in drie stappen: grondverwerving,  

ontwikkeling en verkoop. In dit geval verwierf 

Bouwfonds MAB de grond van de gemeente, 

ontwikkelde het vastgoed en verkocht de  

commerciële ruimten nog tijdens de ontwikkeling 

(in april 2002) aan de belegger Rodamco Europe 

voor circa c 225 miljoen. Blauwhoed volgde  

dezelfde procedure voor de woningbouw en  

probeerde de woningen zo snel mogelijk te  

verkopen. Omdat veel appartementen integraal 

onderdeel uitmaken van het stadshart kon met 

de ontwikkeling niet worden gewacht tot er  

voldoende woningen waren verkocht in de voor-

verkoop. Daardoor was het ontwikkelrisico groter, 

hetgeen tot uiting kwam in lagere biedingen voor 

de grondaankoop door de ontwikkelaars. De ver-

koop van appartementen bleek in eerste instantie 

niet al te voorspoedig te verlopen en een deel van 

de appartementen is daarom doorverkocht aan 

Ymere en Vesteda voor exploitatie in de huur-

sector.

De organisatie van het ontwerp
De ambitie was om de bewoners van Almere een 

stadshart te geven om trots op te zijn. Het zou 

een “icoon” voor de stad moeten worden,  

waarbij de architectuur aan het gebied een uniek 

en herkenbaar karakter geeft. Wethouder  

Van Bemmel slaagde erin de raad daartoe te  

enthousiasmeren en de financiële randvoor-

waarden zeker te stellen. Vanaf 2002 werkte zijn 

opvolger Smeeman, die zelf ervaring had in de 

detailhandel, met eenzelfde gedrevenheid aan de 

functionele uitwerking van het stadshart. 

Het ontwerp van O.M.A. gaf invulling aan de  

ambities van de gemeente. Voor de verdere  

kwaliteitsbewaking vormde de gemeente een  

Q-team onder voorzitterschap van Maarten 

Schmitt (stadsstedenbouwkundige van Den Haag). 

Het team bestond verder uit Rem Koolhaas ‡ 

5. Ook de ontwikkeling van de popmuziekzaal is onderwerp geweest van een raadsonderzoek. De gemeente werd noodgedwongen eigenaar van het gebouw  

 omdat Bouwfonds MAB Ontwikkeling geen belegger kon vinden. De door de gemeente gevonden exploitant ging na korte tijd failliet zodat er ook geen  

 huuropbrengsten meer binnenkwamen.
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‡ en Floris Alkemade (O.M.A.), Michael van 

Gessel (landschapsarchitect), Arnold Reijndorp 

(stadssocioloog) en Tania Concko (architect).  

Dit team zou de bouwinitiatieven ten behoeve 

van het stadshart begeleiden en beoordelen in 

de plaats van het gebruikelijke welstandstoezicht. 

Toen de tijd was gekomen om het masterplan 

verder in te vullen, vroeg de gemeente aan 

Bouwfonds MAB om een longlist samen te stellen 

van architecten die in aanmerking konden komen. 

Het Q-team droeg vervolgens op basis van deze 

lijst architecten voor die uiteindelijk door de  

publieke en private partijen gezamenlijk werden 

geselecteerd. Alle partijen zijn zonder uitzondering 

met de voorgedragen architecten in zee gegaan. 

Op deze manier zijn zo’n 20 architecten aan-

getrokken om diverse onderdelen van het stads-

centrum te ontwerpen. De betrokkenheid van  

O.M.A. heeft er ongetwijfeld aan bijgedragen 

om diverse toparchitecten naar Almere te halen. 

William Alsop ontwierp de popmuziekzaal en  

Hotel Almere Center, Kazuyo Sejima tekende 

voor de schouwburg en het kunstencentrum,  

Gigon & Guyer, Christian de Portzamparc en  

David Chipperfield namen de winkelvoor-

zieningen voor hun rekening. De Portzamparc is 

ook verantwoordelijk voor de kenmerkende  

bruine omlijsting van het centrale winkeldeel. 

Claus en Kaan Architecten ontwierpen voor het 

wooncomplex Silverline, Meyer en Van Schooten 

Architecten de bibliotheek. Floris Alkemade van 

O.M.A. ontwierp de megabioscoop Utopolis, dat 

met acht zalen plaats biedt aan 2400 bezoekers. 

Ook ontwierp O.M.A. de terminal voor het  

ondergrondse afvalsysteem, De Stofzuiger.  

Almere was de eerste stad in Nederland waar afval 

ondergronds wordt verzameld en afgevoerd. 

Naast architecten met internationale ervaring is 

ook plaats voor veelbelovende Nederlandse  

ontwerpers. Zo heeft René van Zuuk het woon-

complex The Wave en de ernaast gelegen brug 

ontworpen.

De rol van de architecten bleef vrijwel altijd  

beperkt tot de ontwerpfase. Dat was van tevoren 

vastgelegd en bij de architecten bekend. Alleen 

Kazuyo Sejima moest worden ingeschakeld bij de 

bouw van de schouwburg. Haar ontwerp bleek 

zo delicaat dat het voor Ballast Nedam moeilijk 

was om daar voldoende recht aan te doen. 

Verder zijn de architecten wel betrokken als er 

aanvullende eisen of veranderingen in het ontwerp 

aan de orde waren, zoals bijvoorbeeld bij de  

bibliotheek. 

Dingeman Lievense, directeur van de Dienst 

Stadscentrum, meent dat een meer traditionele 

rol voor de architect bij deze gecompliceerde  

opgave al snel zou leiden tot onbeheersbaarheid 

van de kosten en tot vertraging. Volgens hem 

moet na het definitief ontwerp niet verder aan 

het ontwerp worden gesleuteld. Sommige  

architecten hadden ook niet de ambitie om een 

meer omvattende rol te spelen; voor anderen was 

dat vanwege onbekendheid met de Nederlandse 

bouwpraktijk bij voorbaat uitgesloten.

De bouw van het stadshart duurde zo’n tien jaar 

en werd stap voor stap uitgevoerd. De oplevering 

van het centrale winkeldeel vormde het sluitstuk. 

De ontwerpactiviteiten gingen gelijk op met de 

planning van de bouw. Pas als er een blok aan de 

beurt was werd de architect ingeschakeld en 

startte het ontwerp. Bij vergelijkbare complexe 

bouwprocessen, zoals de ontwikkeling van woon-

wijken als Ypenburg of het stadsdeel De Resident 

in Den Haag, is een andere aanpak gevolgd.  

Hier kwamen de diverse ontwerpdelen gezamen-

lijk en van tevoren aan bod. Dat kan onder meer 

als nadeel hebben dat ontwerpen soms jaren op 

de plank blijven liggen.6 

Bij samengestelde opgaven met meer ontwerpers 

kan samenhang op verschillende manieren  

worden georganiseerd. Men kan kiezen voor een 

sociaal model met veel onderling overleg ‡ 

6.  Rizal Sebastian vergelijkt in zijn proefschrift Managing Collaborative Design, Eburon 2007, de organisatie van meervoudige ontwerpopgaven waaronder  

 De Resident in Den Haag en Stadshart Almere.
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‡ tussen deelnemende architecten of een  

individueel model waarbij afzonderlijke opgaven 

op een andere manier worden verbonden  

(in Almere gebeurde dat via het Q-team, zie 

schema p. 48). Door de ruimte die de afzonder-

lijke architecten in letterlijke en figuurlijke zin 

hebben gekregen, is de organisatie in Almere  

effectief gebleken. In zijn proefschrift over onder 

meer het stadshart Almere constateert Riza  

Sebastian dat de centrale, projectgewijze onder-

steuning van het ontwerpproces past in Almere 

omdat de architecten daar de vrijheid hadden tot 

improvisatie.  

Wat betreft vormgeving was inderdaad veel  

mogelijk, waardoor het niet nodig was om via 

groepssessies consensus te krijgen over een ge-

meenschappelijke vormentaal. Een masterclass 

zou met een dergelijk internationaal gezelschap 

van ontwerpers ook moeilijk te realiseren zijn.  

Bovendien was de betrokkenheid van architecten 

niet gelijktijdig maar opvolgend. De materialisatie 

van de ontwerpen was minder vrij. Uitgangspunt 

was een modern materiaalgebruik zonder bak-

steen. 

Het Q-team gebruikte het masterplan op een 

flexibele en soepele wijze. Er werd aan de deel-

plannen gesleuteld, en andersom leidde het  

werk aan de deelprojecten soms tot aanpassingen 

van het masterplan. Het team begeleidde als 

kwaliteitsbewaker alle nieuwbouwplannen en de 

inrichtingsplannen voor de openbare ruimte.  

Niet in alle gevallen kon men zich verenigen met 

de ontwerpvoorstellen. De voorgestelde uit-

breiding van het ziekenhuis werd door het  

Q-team afgewezen om redenen van welstand. 

Dit advies werd door B en W niet overgenomen 

omdat bij stagnatie van dit plan de zorg voor de 

burgers in het gedrang zou komen. 

De verschillende petten van de 
gemeente
De ontwikkeling van het stadhart laat zien hoe 

publieke en private partijen samenwerken.  

Maar de gemeente / Dienst Stadscentrum had als 

partner van Almere Hart CV een rol die ook door 

een private partij kan worden gespeeld. Zo bezien 

lijkt PPS sterk op samenwerking tussen private 

partijen. Als ontwikkelende partij trok de Dienst 

Stadscentrum gelijk op met de private ontwikke-

laars. Alle partners waren innig verbonden door 

het karakter van de opgave en door de financiële 

afspraken. Hun gezamenlijk doel was de opgave 

bijtijds en binnen de financiële kaders te voltooien.

Als medeontwikkelaar heeft de gemeente finan-

cieel belang bij de voortgang van het proces. 

Maar de gemeente is ook verantwoordelijk voor 

vergunningverlening en handhaving op basis van 

het bouwbesluit. Voor de ontwikkelende partijen 

zijn deze goedkeuringsprocedures een nood-

zakelijk kwaad en een risico voor de bouw-

planning en kostenbeheersing. Een voorbeeld 

kan dit verduidelijken. Wanneer de aanvraag voor 

een bouwvergunning wordt afgekeurd of moet 

worden ingetrokken, leidt dat tot vertragingen.  

In het stadshart was sprake van mogelijke  

vertragingen waarbij de extra kosten konden  

oplopen tot 4,5 ton.7 

De publiekrechtelijke taken van de gemeente,  

zoals de vergunningverlening en het toezicht op 

de bouw, berusten bij andere delen van de  

organisatie dan de Dienst Stadscentrum.  

De scheiding tussen het ‘private’ en publieke deel 

van de gemeente is echter niet absoluut. Tijdens 

het werk aan het stadshart ontstond er frictie 

tussen de gemeentelijke dienst voor de  

vergunningverlening en bouwtoezicht (VTH) aan 

de ene kant en de ontwikkelaars aan de andere 

kant. VTH had moeite om de vele en veelal  

ingewikkelde aanvragen te verwerken en werd 

door de ontwikkelaars onder druk gezet om ‡ 

7. Interview met de heer Dingeman Lievense, directeur Dienst Stadscentrum, gemeente Almere, september 2007.
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‡ op tijd met de vergunningen af te komen.  

De Dienst Stadscentrum bemiddelde tussen de 

collega dienst VTH en de collega ontwikkelaar 

Almere Hart CV om het proces van goedkeuring 

snel en soepel te laten verlopen. Opmerkelijk  

genoeg hebben de ontwikkelende partners  

middelen beschikbaar gesteld voor extra  

personeel om de capaciteitsproblemen bij de  

vergunningverlening en het toezicht op te vangen. 

Niet alleen binnen de PPS is de gelijkwaardigheid 

van de partners een belangrijke voorwaarde.  

De gemeente moet ook als toezichthouder en 

vergunningverlener toegerust zijn voor de  

complexiteit van de opgave en een expertise  

hebben die aansluit bij die van de aanvragers.  

In een raadsonderzoek naar de gang van zaken  

bij het stadshart werden hier kritische kant-

tekeningen bij geplaatst. De raadscommissie  

verbaasde zich over de verschillen in ambities bij 

de vervulling van publieke taken: “als publieke 

partij haal je de wereldtop binnen voor een  

masterplan. Je laat toparchitecten invliegen voor 

het ontwerp van verschillende gebouwen. 

Waarom verzeker je je er dan niet tegelijkertijd 

van dat je ook in vergunning en toezicht tot de 

beste van Nederland behoort?“.8 

Maar ook binnen de PPS is niet alles goed  

gegaan. De directievoerder namens Blauwhoed 

heeft kritiek op de publieke ontwikkelaar:  

“Ik was ook lid van het stadsteam en daarin  

hebben we het definitieve ontwerp van de grote 

garage goedgekeurd. Die herken ik nu niet. Is dat 

wat we hebben afgesproken als definitief  

ontwerp? Wat is uitgevoerd strookt niet met het  

ontwerp. Het afwerkingsniveau en de kwaliteit 

van uitvoering zijn slechter. We hadden dingen  

afgesproken die er niet zijn. Ik denk dat het ligt 

aan de kwaliteit van het opdrachtgeverschap“.9 

De Dienst Stadscentrum herkent het probleem, 

maar ziet dit als gemeenschappelijke verant-

woordelijkheid en uiting van de complexiteit van 

de opgave. Bij het ontwerp van de bovengelegen 

winkels werd de ruimte geboden om (bijvoorbeeld 

voor liften) door het plafond heen te gaan.  

De bovenwereld van de private ontwikkelaars 

kwam door het plafond in de publieke onder-

wereld. Zo was de garage oorspronkelijk niet 

getekend, maar toen dat ten tijde van de afbouw 

bleek was daar niet veel meer aan te doen zonder 

grote vertragingen.

Aanleiding voor het raadsonderzoek was de  

commotie die ontstond vlak voor de geplande 

oplevering van het winkelcentrum. Even leek het 

ernstig mis te gaan. Er ontstond bij de gemeente, 

in haar rol als toezichthouder, twijfel over de  

constructieve veiligheid van Het Kanteel en over 

de brandveiligheid van het nieuwe stadscentrum. 

De gemeente besloot geen risico te nemen en de 

opening te verdagen. Te elfder ure werd vast-

gesteld dat de opening op 1 april 2006 toch 

doorgang kon vinden.

Slotsom
De raadscommissie in Almere concludeerde dat 

het college door de oprichting van de Dienst 

Stadscentrum en door twee overeenkomsten te 

sluiten met de commerciële ontwikkelaars,  

adequate randvoorwaarden schiep voor een  

succesvolle ontwikkeling van het stadshart als 

bouwproject. Maar volgens de commissie waren 

deze randvoorwaarden minder optimaal voor het 

overkoepelende doel, de realisatie van het stads-

hart als succesvol winkelcentrum.10 Ook de  

winkeliers in het stadshart beklaagden zich een 

paar maanden na de opening over de geringe 

omzetten (‘wel genoeg kijkers, maar onvoldoende 

kopers’). 

Het is echter nog te vroeg om vast te stellen of 

het stadshart in zijn geheel al dan niet succesvol 

is. In het afgelopen jaar is er bijvoorbeeld slechts 

één winkel gesloten. Dat is lang niet slecht in  

vergelijking met het nieuwe stadscentrum van 

Amstelveen, dat in de startfase te maken kreeg 

met ettelijke faillissementen en winkelsluitingen. 

8. ‘En dat is drie …’ , Raadsonderzoek Stadshart, Gemeente Almere, april 2007, blz 21.

9. Uit verslag informatief gesprek met S.E. Ouwerkerk van Blauwhoed Eurowoningen in het kader van het Raadsonderzoek Stadshart op 6 februari 2007.

10. ‘En dat is drie …’, 2007, p. 5.
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Een ander punt van kritiek was, dat de private 

ontwikkelaars zich uitsluitend op de winkels en 

woningen richtten en de publieke ontwikkelaar 

alleen op de publieke functies, waardoor de  

integratie ontbrak. In feite participeerde de 

Dienst Stadscentrum echter in elk deelproject 

omdat de openbare ruimte overal de verbindende 

factor was. Beide ontwikkelaars hebben wel  

deelbelangen, maar ook een gezamenlijk belang 

en een wederzijdse afhankelijkheid bij een goed 

functionerend stadscentrum. Dat werkt door in de 

prijsvorming voor de grond en het gerealiseerde 

vastgoed. Een positief resultaat is ook goed voor 

de naamsbekendheid en reputatie van zowel de 

gemeente als de ontwikkelende bedrijven. 

Bouwen voor de markt is een hink-stap-sprong in 

het duister op basis van verwacht gebruik waarbij 

het succes sterk afhankelijk is van de conjunctuur. 

Bouwen in onzekerheid over het gebruik is geen 

gevolg van de PPS maar van de organisatie van 

het bouwproces. Het masterplan omvat diverse 

projecten maar is globaal in de gebruiksver-

wachtingen. Bouwen voor een anonieme markt 

betekent dat er geen expliciet programma is op 

basis van gebruikseisen. Niet van de woningen, 

niet van de popmuziekzaal, niet van het hotel en 

eigenlijk ook niet van de winkels en de horeca. 

Het opgeleverde hotel stond eerst drie jaar leeg 

en nu is de nieuwe eigenaar druk aan het ver-

bouwen om het hotel opnieuw in te richten.  

De popmuziekzaal moest noodgedwongen door 

de gemeente worden gekocht omdat er geen 

commerciële exploitant kon worden gevonden. 

De verkoop van de woningen stagneerde in de 

eerste twee jaar zodat een deel van de woningen 

in verhuur is genomen.  

Dat alles is echter niet specifiek voor Almere. 

Overal is het lastig om jaren voor oplevering de 

vraag juist in te schatten. 

De ontwikkeling van het stadshart is te vergelijken 

met een theaterproductie. Als mensen met een 

internationale ervaring en reputatie meespelen 

heeft dat invloed op het succes. Geen enkele  

producent laat samenstelling van de cast aan het 

toeval over. Zo is ook Almere niet over één nacht 

ijs gegaan om juiste de architecten en veeleisende 

opdrachtgevers bij elkaar te brengen. De kennis-

making met de ontwikkelaars als adviseurs, de  

inschakeling van een gezaghebbend Q-team, de 

borging van kwaliteit in de samenwerkingsvorm: 

het zijn allemaal stappen in het bouwproces die 

vooraf gaan aan de directe relaties tussen  

opdrachtgever en architect. 

Almere wilde en kreeg een stadshart met een 

aansprekende, bijzondere architectuur. Het beeld 

van de kleurloze stad zonder ziel behoort tot het 

verleden.11 
n

11. Al ziet Arjo Klamer dit anders in Ontwikkelaars belonen voor sociaal-cultureel succesvolle stedelijke voorzieningen, Buildingbusiness, nr. 6, juni/juli 2007.
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15 jaar geleden riep Architectuur Lokaal de lokale bestuurders in de Nederlandse gemeenten op tot het 
voeren van architectuurbeleid. Toen ging het vooral om de instrumenten die daarvoor ter beschikking 
staan. Er is sindsdien veel veranderd in de rol van gemeenten in het bouwproces. Opdrachtgeven is  
samenwerken geworden. Gemeentebestuurders die zich als volwaardig partner willen manifesteren 
hebben tegenwoordig niet genoeg aan instrumenten alleen. De toegenomen complexiteit van het bouw-
proces en toename van professionele opdrachtgevers vereisen inzet en vakmanschap van het lokale  
bestuur. Voor de gemeenten betekent dat in de eerste plaats versterking van bestuurskracht om de  
publieke verantwoordelijkheid te kunnen blijven nemen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders daarom op te investeren in kennis en deskundigheid, in  
hetontwikkelen van een brede, toekomstgerichte visie op de ruimtelijke ontwikkelingen waarbinnen 
specifieke bouwopgaven kunnen worden uitgevoerd. Zorg voor een onlosmakelijke verbinding tussen 
cultuur- en bouwbeleid. Zoek het succes niet in afzonderlijke projecten op de korte termijn. Haal kennis 
en deskundigheid in huis, maar weet wat u uitbesteedt en realiseert u zich dat externe deskundigheid 
nooit de publieke verantwoordelijkheid kan overnemen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op om te werken vanuit een samenhangende visie op de 
toekomst vanuit alle beleidssectoren. Zorg dat de gemeenteraad een constructieve schakel is in de dialoog 
tussen bevolking en bestuur. Betrek de bevolking, luister goed, maar beslis zelf. Neem het initiatief, zorg 
voor een architectuurbeleid dat andere opdrachtgevers motiveert en dat bewoners, maatschappelijke 
organisaties en ondernemers uitnodigt om bij te dragen aan het debat over ruimtelijke ontwikkelingen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op meer tijd en aandacht te geven aan de voorfase van het 
bouwproces, aan het formuleren van de opgaven, aan de architectenselectie en de keuze van project-
ontwikkelaars. Garandeer zorgvuldige beoordelingen, blijf bij de les bij veranderingen tijdens de ont-
werpfase en zorg voor de kwaliteitsbewaking tijdens de uitvoering. Maak gebruik van kennis en ervaring 
elders en vooral: van architecten, die uw partners zijn bij het vertalen van ambities in daadwerkelijke 
ontwerpen.

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op om de interne organisatie en taakverdelingen goed te 
regelen, om continuïteit te garanderen, om slagkracht te tonen en om ervaring binnen de gemeentelijke 
organisatie te verankeren. Neem de ambtelijke organisatie mee in uw ambities, zorg voor creativiteit binnen 
de procedures en regelgeving, en laat u niet bij voorbaat leiden door wetten en praktische bezwaren die 
in de weg kunnen staan. 

Architectuur Lokaal roept lokale bestuurders op om durf en ambitie te tonen die verder strekt dan een 
bestuursperiode, om zich persoonlijk in te zetten voor projecten en om plezier te scheppen in het werken 
aan een mooier Nederland.  

november 2007

OprOep  
aan de  Neder landse gemeenten

O P D R A C H T G E V E R S S C H A P  I N  D E  2 1 S T E  E E U W




