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Geachte minister, 

 

Hierbij willen wij uw aandacht vragen voor de gevolgen van het – zonder wijziging – volgen van het 

advies van de Raad voor Cultuur over de van de subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-

2024 (BIS). Wij constateren dat de afgelopen decennia met zorg opgebouwde infrastructuur van het 

architectuur- en ruimtelijk beleid in toenemende mate erodeert, terwijl de urgentie en roep om 

ruimtelijke en architectonische kwaliteit navenant toeneemt. 

Als de adviezen van de Raad voor Cultuur zonder meer door u worden overgenomen, zal dit het 

halen van belangrijke maatschappelijke doelstellingen sterk bemoeilijken. Wij verzoeken u concreet 

om steun voor instellingen als Architectuur Lokaal te heroverwegen en hen een plek in de BIS te 

geven. En IABR te blijven ondersteunen. 

Vanuit de Koninklijke Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) constateren wij dat 

de samenwerking en solidariteit binnen en tussen de bouw- en architectuurwereld noodzakelijker is 

dan ooit. We staan voor grote vraagstukken op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit en 

leefbaarheid. Architectuur en ruimtelijk ontwerp spelen daarin een belangrijke rol. Het rapport Ruimte 

in Transitie, dat wij samen met Rijksbouwmeester en andere partijen hebben laten uitvoeren, 

onderstreept zowel de urgenties als de opgaven die er liggen, voor overheid en markt. 

Die samenwerking en solidariteit tussen partijen binnen en buiten de bouw en architectuur is gebaat 

bij een verdere ontwikkeling van zowel kennis als goed opdracht- en opdrachtnemer schap. Wij 

constateren dat de voorzieningen en infrastructuur die de kennisontwikkeling en het goede 

opdrachtgeverschap bevorderen – de kern ook van de reeks architectuurnota’s – nu verder dreigen 

te verschralen.  

Wij doen met het oog op de door ons dagelijks gevoelde maatschappelijke urgenties en de noodzaak 

tot betere ‘cultuur van samenwerken’ een klemmend beroep op u om het belangrijke 

voorwaardenscheppende werk van instellingen als Architectuur Lokaal te ondersteunen. Dat richt 

mailto:bna@bna.nl
http://www.bna.nl/


 

Onderwerp subsidieregeling culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS) 
Pagina 2 van 2 

 

zich zowel op de lokale architectuurfunctie als de cruciale bevordering van goed 

opdrachtgeverschap. Nieuw programma en nieuwe initiatieven zijn daar nodig. Wij denken daar 

graag over mee. 

Voor wat Het Nieuwe Instituut betreft zijn wij vooral benieuwd welke veranderingen op til zijn, op 

basis van de royale ondersteuning. De samenwerking met de BNA, als branchevereniging en 

vertegenwoordiger van het veld,  is de afgelopen jaren niet tot bloei gekomen. 

 

Met vriendelijke groet,    

  

Francesco Veenstra, voorzitter   Fred Schoorl, directeur. 


