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Architectenkeuze als instrument voor gemeentelijk opdrachtgeverschap 

Vakdebat van Architectuur Lokaal over het belang van goede procedures voor de selectie van 
ontwerpers. Deelnemers waren onder andere afkomstig van de BNA, de Federatie Welstand, het NAi, 
NIROV, SFA en de Ministeries van VROM en WVC. 

Aan de orde kwamen de vragen naar 
- architectenkeuze als onderdeel van een samenhangend architectuurbeleid (met inbegrip van 
stedenbouwkundig en landschapsbeleid);  
- het belang van een eigen visie van gemeenten, die vooral is gebaseerd op eigen dan wel 
georganiseerde kennis van de markt;  
- de criteria die een gemeente zou moeten stellen voor haar keuzen voor ontwerpers wanneer zij zelf 
opdrachtgever is;  
- de mogelijkheid om geslaagde projecten als voorbeeld te stellen als stimulans voor verdere, 
positieve ontwikkelingen, en tenslotte  
- de gedachte om soelaas te bieden voor de gesignaleerde problematiek door nieuwe instrumenten te 
ontwikkelen zoals bijvoorbeeld de instelling van een bouwmeester voor gemeenten en oprichting van 
een Adviesteam Architectuur Lokaal.  

De opgave: openbaar of particulier  
De aard van de opdracht kan van belang zijn bij de architectenkeuze. Bij openbare opdrachten 
kunnen bestuurlijke, culturele en technische aspecten worden onderscheiden. In de particuliere sector 
kunnen opdrachten die betrekking hebben op de openbare ruimte (dus met publieke betekenis) en 
particuliere projecten (met weinig publieke betekenis) worden onderscheiden. Uit alle reacties wordt 
een continue kwaliteitsbevordering van stedenbouw naar architectuur geproefd. Er had eerst een Nota 
Stedenbouw moeten zijn, was de meest extreme formulering. Niemand heeft het omgekeerde 
geconstateerd, dus daarover stemt men overeen. Er kan nog wel verder worden gesproken over 
soorten stedenbouw in relatie tot het karakter van de opgave. 

Criteria voor architectenkeuze 
Genoemd werden: in hoeverre is sprake van continuïteit / inpassing in stedelijke context / de 
deskundigheid van de architect / de culturele aspecten van architectenkeuze / de vraag in hoeverre de 
'degelijkheid' van de architect als criterium geldt (technisch en in de procesgang). Criteria zijn 
afhankelijk van aard en doelstellingen van de opgave. Het is aan architecten om te interpreteren en 
zelfs om te weigeren. Maar er gaat iets aan vooraf, voordat de architect er is. Iedereen heeft 
problemen met het te makkelijk inschakelen van een architect, of het nu om beunhazen, 
huisarchitecten of grote namen gaat. Gepleit wordt voor zorgvuldigheid en betrokkenheid. 

Methodes voor architectenkeuze 
Genoemd werden: beschikbare deskundigheid / beschikbare informatie- en documentatie / welk 
proces wordt gevolgd bij het inwinnen van deskundigheid? De openbare ruimte is weer een 
verantwoordelijkheid. 
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Partijen die een rol spelen 
Als partijen, die een rol spelen bij architectenkeuze kan een onderscheid worden gemaakt tussen 
overheid en particulieren / binnen de overheid kunnen rijk en gemeente worden onderscheiden / 
binnen de gemeente kan bouwen voor zichzelf of voor particulieren worden onderscheiden /  de 
particulieren bouwen ofwel voor de markt, ofwel met privé- of zakelijk belang. Kennis van de markt is 
nogal instrumenteel. 

Overige discussiepunten 
• In hoeverre heeft de gemeente als algemeen behoedster een taak in het behoeden van de kwaliteit 
van de openbare ruimte, en in hoeverre speelt de architectenkeuze daarbij een rol? Er is soms sprake 
van een spanningsveld tussen een gemotiveerde gemeente en een ongemotiveerde particuliere 
projectontwikkelaar.  
• Wat kan de gemeente dan doen? De overheid heeft een specifieke taak bij de bewaking van de 
kwaliteit van de openbare ruimte. Ze moet daarbij stuurmiddelen gebruiken. Het gaat nu niet om de 
gemeente zelf als opdrachtgever, maar om de invloed die de gemeente moet willen uitoefenen als ze 
zelf geen opdrachtgever is. Welke middelen zijn er dan? Dat moet je wel bekijken in de taakstelling: 
toetsing aan stedenbouwkundige uitgangspunten, en toetsing aan de welstandsvoorwaarden. En: je 
kunt voorwaarden aan de gronduitgiften verbinden. 
• Hoe kun je de taken van de gemeente liëren, en welke middelen zijn er om invloed op de 
architectenselectie positief te laten verlopen? Intenties van de gemeenten kunnen worden ingebouwd 
wanneer toetsing door de welstand eerder wordt ingebouwd. 
• De architect is gekozen. 80% is de architectenkeuze. Als die goed is, en de architect heeft de 
opdracht aanvaard, wat dan? Hoe kan de gemeente architectenselectie zodanig beïnvloeden dat een 
‘smeerolie-effect’ wordt bereikt? Er zijn drie instrumenten en adviezen in te brengen: welstandsbeleid, 
stedenbouwkundig plan, onafhankelijke instelling (vgl Praktijkburo of Architectuur Lokaal). 

Deelnemers aan het beraad: 
Voorzitter Piet Zelissen, burgemeester van Grave / Gespreksleiders prof. ir. Tjeerd Dijkstra, Ypke 
Gietema, Yap Hong Seng / Archiprix Henk van der Veen / Architectuur Lokaal Cilly Jansen, José van 
Campen, Kees de Graaf / BNA Hans Biemans, Agnes Evers, Jan van Rijn, Dirk van der Veer / BNS 
Max Bom, Piet van Galen, Jan Vogelij / FW Kees van Esch, Thijs Asselbergs, Riet Steenaart / NAi 
Ton Idsinga / NIROV Jaap Modder / NVTL Rob van der Ham, Harm Post, Anthony Marcelis / RDMZ 
Peter van Dun / SBA Hans Groeneveld / SfA Noud de Vreeze, Alma Ploeger / VNG Rob Stiekema, 
Theo Strijers, Cor Wijn / Ministerie VROM Guus Enning, Wim de Visser / Ministerie OCW Marcel van 
Heck. 

 


