Amsterdam, 10 februari 2010
Aan het College van Burgemeester en Wethouders
In het complexe veld van lokale en regionale ruimtelijke ordening en architectuur moeten
wethouders ruimtelijke ordening, cultuur, economische zaken, grondbeleid en/of
volkshuisvesting dagelijks veel beslissingen nemen, terwijl de aanwezigheid van een permanent
aanspreekbare en gezaghebbende adviseur op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en ontwerp
steeds minder vanzelfsprekend is.
Herkent u dit?

Dan kunt u overwegen
een stadsarchitect* te benoemen!
* De titel stadsarchitect wordt ook wel aangeduid als stadsbouwmeester. Van belang is dat zij onafhankelijke adviseurs
zijn van het gemeentebestuur, met een aanstelling voor langere tijd en een brede opdracht.

Een stadsarchitect:
-

is een onafhankelijk adviseur die, in overleg met het gemeentebestuur, ruimtelijke
beleidsthema’s agendeert en daarin samenhang en continuïteit waarborgt

-

heeft een goed zicht op de actuele en toekomstige dynamiek in stad en regio, en vertaalt
die in relevante en betekenisvolle ruimtelijke strategieën voor verschillende typen
opgaven

-

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

-

kan in overleg met het gemeentebestuur bij marktpartijen en externe specialisten op
projectniveau en bij aanbestedingen ruimtelijke en architectonische kwaliteit initiëren,
organiseren, coördineren en waarborgen

-

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

-

kan communicatie tussen de verschillende gemeentelijke diensten bewerkstelligen. Dat
leidt tot evenwichtige vertegenwoordiging van verschillende disciplines en dus tot
integrale beleids- en planvorming

-

kan analyses maken en visies ontwikkelen voor allerlei actuele opgaven in stad en regio,
die een plaats kunnen krijgen in structuurvisies

-

kan kritisch reflecteren op ruimtelijke ontwikkelingen op lange termijn en op
verschillende schaalniveaus. Het gaat dan vooral om het signaleren van kansen en
bedreigingen voor ruimtelijke kwaliteit
-

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

-

adviseert de commissie welstand en monumenten/adviescommissie ruimtelijke kwaliteit
en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college

-

kan bestuurders en gemeenten vertegenwoordigen bij symposia en vakdebatten

Een stadsarchitect is een door het gemeentebestuur benoemde, onafhankelijke adviseur die,
verbonden met het ambtelijk apparaat zonder daar deel van uit te maken, gevraagd en
ongevraagd, ruimtelijke opgaven agendeert en daarover adviseert, ruimtelijke kwaliteit borgt,
architectuurbeleid initieert en stimuleert, samenhang brengt in het ruimtelijk beleid binnen de
ambtelijke dienst en op verschillende bestuursniveaus, en de uitvoering daarvan op de juiste
plekken aan de orde stelt.
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