Waarom een
Politieke beleidscontinuïteit met betrekking tot ruimtelijke kwaliteit in
een gemeente komt onder druk te staan. Wethouders met ontwerpkennis
die jarenlang op hun post blijven, worden zeldzaam. Ontwerpers in
gemeentelijke dienst nemen steeds verder in aantal af.
De impact van ruimtelijke beslissingen is groot en langdurig. Een bestuurder
heeft behoefte aan een adviseur die kritisch kan reflecteren op (incidentele)
ingrepen op lange termijn. Commerciële adviseurs blijven korte tijd waardoor de samenhang tussen verschillende ruimtelijke plannen onbelicht
blijft. Zij zijn bovendien niet onafhankelijk en niet actief aangesteld door
het gemeentebestuur.
Een gemeentebestuurder heeft geen tijd om langdurig te focussen op een
ruimtelijk vraagstuk, maar wil wel dat daar veel aandacht aan wordt
besteed, zodat hij gefundeerd beslissingen kan nemen op het gebied van
landschap, stedenbouw of architectuur.
Een bestuurder heeft behoefte aan een onafhankelijk adviseur die proactief ruimtelijke vraagstukken kan agenderen.
Een bestuurder zoekt een onafhankelijke persoon als aanspreekpunt voor
alle betrokken partijen (burgers en professionals) bij complexe bouwprojecten, die het proces kan stroomlijnen, het draagvlak kan verhogen en
vertrouwen kan winnen.
In die behoeften kan een stadsbouwmeester voorzien.
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Wat doet/kan een
Een stadsbouwmeester heeft zicht op de actuele en toekomstige dynamiek
in stad en regio, en vertaalt die in relevante en betekenisvolle ruimtelijke
strategieën voor verschillende typen opgaven.
Een stadsbouwmeester kan inhoudelijk, vakkundig en onafhankelijk advies
geven op terreinen, waar het gemeentebestuur niet meer vanzelfsprekend
over eigen ontwerpexpertise beschikt, of waar die expertise is versnipperd
over verschillende portefeuilles en dienstonderdelen.
Een stadsbouwmeester kan tussen verschillende betrokken partijen en op
verschillende schaalniveaus (lokaal, regionaal en op projectniveau) samenhang creëren. Dat kan leiden tot beleidscontinuïteit met betrekking tot
ruimtelijke ordening en architectuurbeleid.
Een stadsbouwmeester stimuleert communicatie tussen verschillende gemeentelijke diensten Dat kan leiden tot evenwichtige vertegenwoordiging
van verschillende disciplines in actuele ontwerpopgaven en beleidsthema’s
en dus tot integrale beleids- en planvorming.
Een stadsbouwmeester adviseert over kansen om projecten aan te passen
ten behoeve van een hoog niveau van ruimtelijke kwaliteit. Daarbij heeft
hij inzicht in de politiek-bestuurlijke en maatschappelijke mechanismen die
op projecten van invloed zijn en hij kan daarin positieve en negatieve trends
signaleren en agenderen.
Een stadsbouwmeester adviseert de Commissie voor Welstand en Monumenten (c.q. Advies commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit) en kan als onafhankelijk adviseur deelnemen aan de beraadslagingen van deze commissie.
Een stadsbouwmeester kan in overleg met wethouders en het gemeentebestuur een rol spelen bij publieke debatten, symposia en expertmeetings.
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