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Geacht bestuur, 
 
Op 2 juli 2020 ontving stichting Architectuur Lokaal een negatieve beschikking van het 
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie (SCI) op de aanvraag die de stichting heeft gedaan voor 
een Vierjarige Instellingssubsidie Creatieve Industrie 2021-2024 (aanvraagnummer 977292). 
Hierbij maakt het bestuur van Architectuur Lokaal bezwaar tegen deze beschikking omdat 
zowel de stichting zelf, als de ontwikkeling van de bouwcultuur in Nederland, onterecht in hun 
belang worden geraakt. 
 
Voordat we ons bezwaar uiteenzetten willen we graag nader ingaan op het belang van de 
bouwcultuur. Daartoe refereren we aan de Jaarrapportage 2020 over de ruimtelijke 
ontwerpsector, Ruimte in transitie, Ruimtelijke ontwerpkracht inzetten voor de grote 
verbouwing van Nederland waarmee u in februari jl. samen met het Atelier Rijksbouwmeester 
en een aantal partijen uit de ontwerpsector (BNA, BNSP, NVTL, BNI, Bureau 
Architectenregister) de ministers van OCW, BZK en EZK heeft opgeroepen tot “een 
hoogwaardige bouwcultuur”. U noemt ontwerpend onderzoek “mét alle relevante 
stakeholders” een van de kernvaardigheden die ruimtelijk ontwerpers kunnen inzetten en 
schrijft dat ontwerpers onderdeel zijn van de keten “en daarin ontwikkelen zij met 
opdrachtgevers, overheden, bouwbedrijven, leveranciers, inwoners en andere betrokkenen 
oplossingen voor urgente maatschappelijke vraagstukken.” U wijst op de belangrijke trend van 
de impact van de aanbestedingsregels op de concurrentie binnen de sector die doorstroming 
bemoeilijken: “Voor jonge bureaus is het moeilijker geworden om door te groeien waardoor 
hun positie op langere termijn zwakker wordt.” Tevens, zo stelt u, “is de rol van andere 
partijen zoals bouwbedrijven, bouwmanagementbureaus en projectontwikkelaars in het 
ontwerpproces en de uitvoering van belang”. “De onderscheidende kracht van ontwerpers – 
het bijdragen aan verbeelding, vernieuwing en verbinding - moet echter veel beter worden 
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vermarkt en landen in concrete opdrachten met goed opdrachtgeverschap.” U beveelt aan om 
Architectuur Lokaal “in aansluiting op het goed werkende Steunpunt Ontwerpwedstrijden” te 
betrekken bij verdere verbetering van de prijsvraagcultuur.  
 
Met het werk dat Architectuur Lokaal verricht, behalen wij succesvolle resultaten; hiervoor 
verwijs ik u naar de bijlage met reacties uit de praktijk. Juist in deze context is het verheugend 
dat de adviescommissie die onze aanvraag voor een instellingssubsidie heeft beoordeeld, het 
belang van wat het SCI bepleit goed herkent in onze aanvraag. De commissie gebruikt daartoe 
de termen professioneel, lovend, waarderend en noemt onze aanvraag gedegen. “De 
adviescommissie spreekt van een zeer professionele organisatie die landelijk een belangrijke 
rol en taak vervult. Ze onderschrijft het belang van de doelstelling en waardeert de inzet voor 
het culturele belang van bouwcultuur door Architectuur Lokaal. De commissie erkent dat de 
organisatie een onderscheidende positie inneemt. Er zijn weinig partijen die zich, als 
onafhankelijke stichting, richten op het lokale architectuurbeleid, de kwaliteit van de 
gebouwde omgeving op gemeentelijk niveau en de kwaliteit van het opdrachtgeverschap.” 
Ook erkent de commissie “het belang van Architectuur Lokaal voor het leggen van een 
verbinding tussen beleidsmakers en het architectuurveld.” Voorts stelt de commissie: “De 
aanvrager heeft een voldoende solide financiële positie. Het vermogen om op korte en lange 
termijn aan verplichtingen te voldoen, alsook het vermogen om financiële tegenvallers op te 
vangen, zijn momenteel op orde.”  
 
Toch komt de commissie tot de conclusie dat het stimuleren van de bouwcultuur, wat onze 
stichting doet, “gelet op haar taak, vorm en functie” niet past binnen de regeling van het SCI, 
die als doel heeft “het bevorderen van hoogwaardige kwaliteit, ontwikkeling en 
professionalisering van de hedendaagse architectuur”. Wij tekenen hiertegen bezwaar aan, 
want dat is exact wat Architectuur Lokaal al decennia doet door met behulp van participatie 
van alle belanghebbenden in het veld (openbaar bestuur, ontwerpers, ontwikkelaars, 
initiatiefnemers en vooral ook door middel van burgerparticipatie en inspraak) te werken aan 
een inclusieve openbare ruimte voor iedereen en door iedereen. We richten ons daarmee op 
allen die deelnemen in het ontwerpproces om voor elkaar te krijgen dat de uiteindelijke 
doelgroep - de burger, de scholier, de patiënt, de gebruiker - optimaal profiteert van een 
bouwcultuur die ook de culturele dimensie centraal stelt. Wij zien dat in een reeks van 
voorbeelden zoals bij de gebruikers van de resultaten van onze werkzaamheden, de burgers 
die dag in dag uit mogen genieten van het entreegebied van het AMC, de bezoekers van het 
UNESCO Werelderfgoed Kinderdijk en alle inwoners van Dordrecht die straks dagelijks gebruik 
kunnen maken van het nieuwe Huis van Stad en Regio, of die vanuit het nieuwe woongebied 
De Staart voortaan de historische binnenstad kunnen bereiken via de Prins Clausbrug, 
waarmee wereldwijd een nieuwe brugtypologie tot stand komt. Of alle inwoners van Nagele, 
met wie we samen de basis hebben gelegd om het gehele dorp daadwerkelijk energieneutraal 
te maken. Met dergelijke, uitermate vernieuwende resultaten kunnen we ons niet herkennen 
in de opmerkingen van de commissie, dat wij “te kleine stappen [zetten] om het draagvlak te 
verbreden en aan te sluiten bij een meer diverse, bredere doelgroep” en dat onze “rol in het 
culturele veld te beperkt” zou zijn. De doelgroep zijn zij die in het ontwerpproces een rol 
stellen. De burgers hebben daar profijt van. 
 
Hiernaast motiveert de commissie haar afwijzing erop dat zij “een artistieke visie op het 
vakgebied [mist], waardoor ze de kwaliteit van de programma’s niet overtuigend vindt.” Ook 
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hiervoor missen wij iedere onderbouwing. De artistieke visie op het vakgebied is een resultaat 
van onze werkwijze. Wij schrijven niet voor, wij bepalen niet maar wij creëren een klimaat 
waarbinnen de deelnemers komen tot een artistieke visie op hun ontwerpopgave. We leveren 
een artistieke visie door het scheppen van voorwaarden waardoor anderen kunnen excelleren. 
De visie die ontstaat is een resultaat van een werkwijze. Die is niet van te voren verengt 
gedefinieerd; dat zou ook geen recht doen aan het samenspel van de actoren die het product 
moeten dragen en exploiteren.   
Met het kwalificeren van onze activiteiten tot “het maken van instrumenten, de juiste 
reglementen, handleidingen en procedures” en het minimaliseren van het leggen van een 
verbindingen tussen slechts “beleidsmakers en het architectuurveld” doet de adviescommissie 
ons werk en met name de culturele impact ervan, tekort. In de afgelopen vier jaar hebben wij 
tal van programma’s geïnitieerd en projecten begeleid waarbij wij niet alleen hebben zorg 
gedragen voor de ontwikkeling en bloei van jong talent met een uitermate diverse 
achtergrond. Daarvan gaven we hierboven al enkele voorbeelden, en verwijzen we naar de 
eerder genoemde bijlage. Ons werk dwingt kansen af voor jonge ontwerpers en beïnvloedt de 
rol van andere partijen in het ontwerp- en uitvoeringsproces positief. Dat belangrijke 
voorwaardenscheppende werk ligt aan de basis van de bouwcultuur, en op deze kernwaarden 
gaat de commissie niet in.  
 
Ter illustratie van dit belang, een reactie van de gemeente Dordrecht op onze samenwerking 
bij de ontwikkeling van het ontwerp voor het Huis voor Stad en Regio: “De professionaliteit en 
deskundigheid van AL heeft ervoor gezorgd dat het er geen makkelijke voor de hand liggende 
keuzes werden gemaakt maar er ook ruimte was voor jong talent, diversiteit en diepgaande 
beoordeling van visies en ontwerpen op alle relevante aspecten. Kwaliteit als gevolg van een 
goed en zorgvuldig ingericht proces en dat is waarom ik ook andere opdrachtgevers van harte 
gun dat Architectuur Lokaal in staat wordt gesteld om nog vele van hen te ondersteunen. Het 
culturele klimaat van de gebouwde omgeving zou er zeer wel bij varen!”.  
 
Dat onze stichting een onderscheidende positie inneemt wordt niet alleen geconstateerd door 
uw adviescommissie, maar ook door de Rijksbouwmeester. Op 3 juli schreef hij namens het 
CRa aan de minister van OCW: “Juist in Nederland heeft in het architectuurbeleid een 
versmelting 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.” 
 
Des te meer verbaast het ons dat de adviescommissie van het SCI “niet overtuigd [is] van de 
mate waarin de instelling toonaangevend is binnen de Nederlandse ontwerpsector.” Juist de 
betekenis van Architectuur Lokaal ligt in het feit dat zij onafhankelijk is, dat zij niet afhankelijk 
is van de markt en dus dienstbaar moet zijn aan de opdrachtgever. Zij kan tussen alle partijen 
in de rol van intermediair, inspirator en procesbegeleider vervullen en daarbinnen de wegen 
openen voor een aanpak waarin de artistieke betekenis van de bouwcultuur geborgd wordt. 
Dat vereist de nodige ondersteuning aan de basis, waarvoor wij nu juist de instellingssubsidie 
hebben aangevraagd, maar daarvoor zou uw regeling niet openstaan.  
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Met dit bezwaar verzoekt het bestuur van Architectuur Lokaal u dan ook om uw beslissing over 
het advies over onze aanvraag in heroverweging te nemen. Juist omdat wij naadloos passen in 
de doelstelling van de subsidieregeling en met ons werk inhoud geven aan een bouwcultuur 
zoals ook het SCI beoogt. Het uitsluiten van Architectuur Lokaal maakt dat de opgedane 
kennis, ervaring, de netwerken, de in gang gezette - nog jonge en fragiele - prijsvraagcultuur 
die in de afgelopen decennia tot stand gebracht is en waarmee aantoonbaar concrete 
resultaten worden bereikt, op losse schroeven komt te staan. Zonder een structurele basis is 
de toekomst van Architectuur Lokaal onzeker geworden en zal dus ook de door u in de 
Jaarrapportage 2020 over de ruimtelijke ontwerpsector, Ruimte in transitie, Ruimtelijke 
ontwerpkracht inzetten voor de grote verbouwing van Nederland bepleitte bouwcultuur 
fundamenteel worden aangetast.  
  
 

Het bestuur van Architectuur Lokaal,  
Yves de Boer, voorzitter  
 
 

 
 
Namens deze,  
Cilly Jansen, directeur 

 
 
Bijlage: Citaten uit reacties op het werk van Architectuur Lokaal vanuit de praktijk (juni 2020) 
 
 


