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Geachte mevrouw Van Engelshoven, 
 
Op 4 juni jl. heeft stichting Architectuur Lokaal vernomen dat de Raad voor Cultuur aan u heeft 
geadviseerd om haar aanvraag in het kader van de subsidieregeling culturele 
basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS) af te wijzen. Met deze brief zet de stichting haar bezwaren 
hiertegen uiteen. Zij verzoekt u om het advies van de Raad te heroverwegen en in afwijking van 
dit advies, positief te beschikken over haar aanvraag.  
 
Ruim dertig jaar geleden namen de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC), 
Elco Brinkman, en de minister van Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM), Ed Nijpels, het initiatief om te komen tot een samenhangend architectuurbeleid. Dit 
initiatief werd door hun opvolgers, de ministers Hedy d’Ancona (WVC) en Hans Alders (VROM), 
geconcretiseerd in de Nota Architectuurbeleid, Ruimte voor Architectuur (1991). 
Deze Nota, voorbereid door de commissie Schut, was gericht op het versterken van de 
samenhang tussen het bouw- en cultuurbeleid. “Het uitbrengen van deze eerste nota over het 
architectuurbeleid van de rijksoverheid ontleent zijn betekenis aan het publieke belang van een 
goede vormgeving van onze gebouwde omgeving. Met de ‘gebouwde cultuur’ heeft immers 
iedereen dagelijks te maken”, aldus de ministers. “Het bouwen is een creatief proces, waarbij 
vele belangen in het geding zijn. Dit geldt ook voor de inrichting van stedelijke en landelijke 
gebieden. Wil betekenisvolle architectuur en stedebouw kunnen ontstaan dan is een 
permanente inspanning nodig van een ieder die betrokken is bij het ontwerp- en bouwproces. 
Het spreekt vanzelf dat de rijksoverheid hierbij een rol kan spelen. Onder meer door het 
bevorderen van een gunstig architectuurklimaat en wanneer er sprake is van een rechtstreekse 
betrokkenheid bij bouwactiviteiten”.  
 
Mede vanuit de overtuiging dat de gebouwde omgeving voortdurende inspanning en zorg 
vraagt wilde de rijksoverheid tot een beleid komen met als doel: het scheppen van gunstige 
voorwaarden voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit. Deze doelstelling heeft 
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belangrijke wortels in de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening (1988) de Nota 
gecoördineerd bouwbeleid (1987) en de Notitie cultuurbeleid (1985). Hierbij werd het begrip  
architectonische kwaliteit beschreven in termen van samenhang tussen gebruikswaarde, 
culturele waarde en toekomstwaarde. 
Het bondgenootschap van de vier ministers van cultuur en ruimtelijke ordening bracht een 
traditie op gang. Zij bereikten fundamenteel draagvlak voor een breed architectuurbeleid 
waardoor architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, wonen en infrastructuur werden 
gevoed door de culturele dimensie waarop het beleid was gestoeld. En door het toevoegen van 
deze culturele dimensie namen zij samen verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving, de kwaliteit van het land. De Architectuurnota was een enorme 
doorbraak, die ook in andere landen veel belangstelling wekte en navolging vond. 
 
Eén van de resultaten van het beleid was de oprichting van het Nederlands 
Architectuurinstituut, een groot nationaal instituut, waar sindsdien onder meer een collectie 
van nationaal architectonisch erfgoed werd opgebouwd en ondergebracht. Naast deze 
vanzelfsprekende museale functie werd culturele verbreding gezocht in actuele zin, naar het 
erfgoed van de toekomst. Bijzondere aandacht van het beleid ging dan ook uit naar inbedding 
hiervan in de samenleving, van onderop. Beslissingen over architectuur en de gebouwde 
omgeving worden in belangrijke mate genomen op lokaal niveau. De nota voorzag daarom in 
de oprichting van Architectuur Lokaal, met als opdracht de kwaliteit van de gebouwde 
omgeving op gemeentelijk niveau en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van alle 
betrokken partijen te bevorderen. Hiermee werd naast productie van architectuur, permanente 
aandacht geborgd voor onderhoud van het belang van architectuur, stedenbouw, landschap en 
infrastructuur van ons land.  
Het beleid van het bondgenootschap tussen cultuur en ruimte is na de eerste Architectuurnota 
consistent verbreed voortgezet door vijf navolgende kabinetten. 
 
In 2011 publiceerde Architectuur Lokaal het onderzoek Bouwcultuur, investeren in 
opdrachtgeverschap, waarmee het architectuurbeleid over de jaren 1993-2011 werd 
geanalyseerd in de context van de economie. Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra vond 
de uitkomsten hiervan dusdanig belangwekkend dat hij in 2011 in een persoonlijke brief aan 
Architectuur Lokaal toezegde ‘de inzichten te betrekken bij de vormgeving van het nieuwe 
architectuurbeleid’. Echter per 2013 resteerden slechts bezuinigingen op het cultuurbeleid, met 
als gevolg een breuk in de verbinding van cultuur en bouw. 
 
In haar advies over de BIS-aanvraag 2021-2024 van Architectuur Lokaal erkent de Raad voor 
Cultuur het belang van het werk van Architectuur Lokaal als ondersteunende instelling voor de 
landelijke architectuursector, maar stelt ook dat de stichting slechts ‘in geringe mate in de 
context van de ontwikkeling van kunst en cultuur opereert, waarvoor deze regeling bedoeld is’. 
Het werk zou vooral gericht zijn op ‘dienstverlening aan partijen binnen de bouwcultuur’. 
Ofwel, wij werken binnen de traditionele doelstelling van het scheppen van gunstige 
voorwaarden voor de totstandkoming van architectonische kwaliteit. Een uiterst actuele en 
belangrijke opdracht in de context van de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan, 
en waaraan Architectuur Lokaal sinds de oprichting essentiële bijdragen levert.  
De rapportage Ruimte in transitie, Ruimtelijke ontwerpkracht inzetten voor de grote 
verbouwing van Nederland, waarmee het Atelier Rijksbouwmeester samen met de 
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ontwerpsector (BNA, BNSP, NVTL, BNI, Bureau Architectenregister en Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie) in februari dit jaar aanbevelingen heeft gedaan aan u en aan de ministers  
van BZK, EZK, LNV en IenW, wijst op de succesvolle prijsvraagcultuur die Architectuur Lokaal in 
Nederland op gang gebracht heeft. Het belang van de kennis die wij hiermee hebben opgedaan 
werd al in 2011 door de Topsector Creatieve Industrie onderstreept. Het Centraal Planbureau 
constateerde in 2016 dat het uitschrijven van prijsvragen hét middel is om tot kansrijk 
innovatiebeleid te komen. Dat zien wij terug in de vernieuwende manieren waarop wij samen 
met lokale opdrachtgevers ruimte weten te verwerven voor ontwerptalent - niet alleen bij 
fysieke opgaven, maar ook bij het komen tot lokaal gedragen ambities in de eerste 
gemeentelijke omgevingsvisies.  
 
Onze opdracht is om invulling te geven aan inbedding van het beleid in de samenleving, van 
onderop. We genereren en bereiken in alle activiteiten enorm veel participatie van bewoners, 
gebruikers en een zeer diverse groep aan professionals die zich sterk maken voor lokaal 
architectuurbeleid. Via de openbare ruimte fungeren we als cruciale verbinder in de 
samenleving. De openbare ruimte is immers van iedereen, het is een doorlopende voorstelling 
van ontwerp en cultuur; ook voor mensen die niet naar een museum of concert gaan. We 
betrekken iedereen, brengen groepen bij elkaar die elkaar niet vanzelf ontmoeten en we 
zorgen ervoor dat zij een positie krijgen bij besluitvorming. Bijvoorbeeld, bij de prijsvraag voor 
het openbaar gebied rond het AMC Amsterdam. 3.000 mensen, zoals patiënten, 
buurtbewoners, medisch personeel, bezoekers, ondernemers en wetenschappers bekeken de 
tentoonstelling van prijsvraaginzendingen; 500 van hen gaven hun mening hierover mee aan de 
jury, die deze adviezen betrok bij de selectie. Zo maken we cultuur op een vanzelfsprekende 
manier toegankelijk; laagdrempeliger kan bijna niet.  
 
We beperken ons werk niet tot beleid. We slagen in daadwerkelijke uitvoering van de 
resultaten van ontwerpend onderzoek, of het nu gaat om het UNESCO Werelderfgoed in 
Kinderdijk, het Pinetum Blijdenstein in Hilversum, de Kunstwerf in Groningen (nieuwe 
huisvesting van Club Guy en Roni), de Prins Clausbrug of het nieuwe Huis van Stad en Regio in 
Dordrecht - en altijd zonder klachten of faalkosten. In het wederopbouwdorp Nagele 
realiseerden we, op verzoek van bewoners en van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, een 
prijsvraag om het gehele dorp aardgasvrij te maken. Dit leidde tot de aanwijzing van Nagele als 
proeftuin aardgasvrije wijk door de minister van BZK. Ook de Rijksoverheid maakt gebruik van 
de kennis die wij ontwikkelen, bijvoorbeeld bij de vier prijsvragen van de Rijksbouwmeester, 
gericht op resp. tijdelijke huisvesting, zorg, plattelandsvernieuwing en stadsranden. We durven 
te stellen dat er geen andere partner is in Nederland die de benodigde ondersteuning had 
kunnen bieden. 
 
Het volgen van het advies van de Raad voor Cultuur impliceert dat het cultuurbeleid 2021-2024 
een breuk creëert in het klimaat waaraan een politiek strategische daad ten grondslag lag. 
Daardoor wordt de verbetering van het architectuurklimaat en de wederkerigheid tussen de 
cultuur- en bouwsector niet hersteld en versterkt, en is er geen sprake van herwaardering van 
beleid. Er is sprake van een breuk met de traditie.  
Die breuk wordt niet hersteld met het opvatten van het bouwen als cultuur in engere zin, zoals 
talentontwikkeling. Het creëren van een klimaat is iets anders dan vrij denken. Architectuur is 
geen vrije, maar een gebonden of toegepaste kunst, waarbij moet worden omgegaan met 
beperkingen. Precies daar zit de culturele dimensie.  
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Door het versmallen van het culturele klimaat worden architectuur en bouwen weer 
afhankelijk van de goodwill van belanghebbende partijen en wordt het bondgenootschap 
doorbroken. Door de verantwoordelijkheid bij andere departementen te houden gaat het 
cultuurbeleid verder in een traditie die dertig jaar geleden juist was verlaten.  
 
Het wegvallen van het belangrijke voorwaardenscheppende werk, waarvan wij hierboven 
enkele voorbeelden hebben aangereikt, zal schade brengen aan het zorgvuldig opgebouwde 
architectuurklimaat. Om dit te voorkomen zien wij natuurlijk graag onze BIS aanvraag 
gehonoreerd; tenminste om het werk te kunnen doen dat is gericht op overdracht en 
ontwikkeling van kennis en instrumenten. 
 
 
Het bestuur van Architectuur Lokaal, 
Yves de Boer, voorzitter  
 

 
Namens deze,  
Cilly Jansen, directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cc. 
K.H. Ollongren, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
M. van Hees, Voorzitter Raad voor Cultuur 
F.L.H. Alkemade, Rijksbouwmeester 


