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Geachte mevrouw Van Engelshoven,

Met interesse hebben wij het advies gelezen van de Raad voor Cultuur in het kader
van de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024. Een opvallend
punt hierin betreft het advies om de aanvraag van Architectuur Lokaal af te wijzen.
Middels deze brief willen wij u graag toelichten hoe het College van Rijkadviseurs
dit advies beschouwt.

De Raad voor Cultuur erkent in zijn advies 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’.

Wij zijn van mening dat architectuur is als een toegepaste kunstvorm die
functioneert in opdracht van en onderdeel is van een omvangrijke bouwketen.
Anders dan bij de disciplines dans, beeldende kunst en bijvoorbeeld theater, wordt
in de architectuur talentontwikkeling breder gedefinieerd. Individuele
zelfontplooiing en expressie is een van de vele facetten waarop ontwerpers hun
kunde en vaardigheden moeten laten zien. Omgang met opdrachtgevers,
communicatieve vaardigheden, visie op actuele maatschappelijke vraagstukken zijn
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naast creatieve vaardigheden onmisbaar. Ontwerpers moeten op al deze punten
hun talenten laten zien.

Juist in Nederland heeft in het rijksachitectuurbeleid een versmelting
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plaatsgevonden van het bouwbeleid en het cultuurbeleid. Van meet af aan wordt
het architectuurbeleid gedragen door meerdere departementen. Architectuur
Lokaal positioneert zich precies op het punt waar deze invalshoeken samenkomen.
In mijn beeld vormt Architectuur Lokaal met haar activiteiten een onmisbare rol om
de hoge Nederlandse architectuurstandaard in de toekomst te continueren.

Architectuur Lokaal is een onafhankelijke stichting die zich richt op het bieden van
oplossingen voor ruimtelijke vraagstukken in Nederland. Dit doen ze in
samenwerking met overheden, instellingen, stichtingen, verenigingen, particuliere
initiatiefnemers en andere relevante partijen - en altijd met ontwerpers. Doel van
de stichting is om het lokale architectuurbeleid, de kwaliteit van de gebouwde
omgeving op gemeentelijk niveau en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap van
alle betrokken partijen te bevorderen.

Dit doel kunnen wij alleen maar onderstrepen. Eerder dit jaar heeft het College van
Rijkadviseurs aan uw ministerie een advies aangeboden naar aanleiding de
Verklaring van Davos. Hierin pleiten we onder andere voor meer kennis, capaciteit
en ervaring bij provinciale en gemeentelijke overheden van ruimtelijk beleid. Dit is sinds de decentralisatie - bij de ene gemeente of provincie goed en bij de andere
gemeente matig of niet aanwezig. Dit is een risico voor de ruimtelijke kwaliteit van
Nederland. Omdat besluiten bij het bouwen aan en inrichten van dorpen, steden en
landschappen normaliter door gemeenten genomen worden, vraagt
omgevingskwaliteit op lokaal niveau, van opdrachtverlening tot en met uitvoering,
continue aandacht.

Ook hebben wij u begin dit jaar - samen met het Stimuleringsfonds Creatieve
Industrie en het Bureau Architectenregister - een jaarrapportage over de ruimtelijk
ontwerpsector aangeboden. Hierin staat benoemd hoe de rol van de architect
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verder onder druk staat. Dit terwijl de samenleving de creatieve kracht van
ruimtelijk ontwerpers juist nu heel hard nodig heeft bij de toekomstige opgaven
voor de ruimtelijke inrichting van Nederland.
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Afgelopen jaren heeft Architectuur Lokaal met veel succes tal van
architectuurprijsvragen georganiseerd. De methodiek die Architectuur Lokaal
hiervoor heeft ontwikkeld, biedt juist jonge ontwerpers de mogelijkheid hun kunde
en ontwerpvaardigheden te tonen. Bovendien creëren deze prijsvragen een gunstig
klimaat voor publieke opdrachtgevers en marktpartijen om talentvolle ontwerpers
in te schakelen. Architectuur Lokaal heeft ook een belangrijke rol gespeeld bij de
prijsvragen die het College van Rijksadviseurs organiseert.

Wij hopen dat deze brief u aanknopingspunten biedt om de activiteiten van
Architectuur Lokaal toch te steunen op een manier die recht doet aan hun
activiteiten. Uiteraard ben zijn wij graag bereid deze brief toe te lichten en samen
met u te werken aan een stimulerend architectuurbeleid waarin Nederlandse
topontwerpers de mogelijkheid krijgen hun talenten te tonen.

Met vriendelijke groet,

Het College van Rijkadviseurs

Floris Alkemade

Berno

Daan Zandbelt

Strootman
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