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Nr. 34  BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 6 september 2013 

Uw vaste commissie voor Economische Zaken heeft mij bij brief van 
27 juni jl. verzocht om een reactie op een brief van Architectuur Lokaal 
van 5 juni jl. betreffende «Eenvoudige, beproefde mogelijkheden voor 
beter aanbesteden». Met deze brief geef ik gevolg aan dit verzoek. 

In de brief vraagt Architectuur Lokaal de aandacht voor de verbetering van 
de aanbestedingsmethodiek in de bouwsector en de werkwijze van 
Architectuur Lokaal hierbij. Volgens Architectuur Lokaal staat de verdere 
voortgang hiervan onder druk, nu een jaarlijkse bijdrage van € 150.000 
van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap door bezuini-
gingen op het cultuurbeleid is weggevallen. Zij verzoekt om een financiële 
bijdrage om het vervallen van deze jaarlijkse bijdrage mee op te vangen. 

Architectuur Lokaal is een onafhankelijk landelijk kenniscentrum voor 
opdrachtgeverschap in de bouwsector. Zij stuurt dagelijks van elke nieuwe 
opdracht voor architectendiensten aanbevelingsbrieven aan aanbeste-
dende diensten. Ook zoekt Architectuur Lokaal dagelijks handmatig alle 
Nederlandse architectuuropdrachten van de Europese aanbestedingska-
lender (TED) en organiseert zij debatten, cursussen en workshops. 
Hiernaast heeft Architectuur Lokaal in de afgelopen jaren een systeem van 
digitale producten en diensten opgebouwd ter verbetering van de 
aansluiting van opdrachten van aanbestedende diensten op de praktijk 
van de architectenbranche bij traditionele en geïntegreerde aanbeste-
dingen voor architectuur. Hiermee heeft Architectuur Lokaal goed werk 
verricht voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de gehele 
bouwsector. 

De rijksoverheid draagt het werk van Architectuur Lokaal een warm hart 
toe. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Ministerie 
van Infrastructuur en Milieu en het Ministerie van Economische Zaken 
hebben door middel van een gezamenlijke projectsubsidie van € 423.000,- 
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in de periode van 2010, 2011 en 2012 bijgedragen aan de vervolmaking 
van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden en de 
ontwikkeling van de software van Kompas light. Beide projecten zijn 
succesvol afgerond, waarmee de toepassing van de aanbestedingsregels 
bij het aanbesteden van architectenopdrachten verbeterd is. Ook op dit 
moment steunt de rijksoverheid de activiteiten van Architectuur Lokaal 
met subsidies voor specifieke programma’s. Het Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap (met steun van het Ministerie van Economische 
Zaken in het kader van de topsectorenaanpak voor de creatieve industrie) 
verstrekt een bijdrage aan Architectuur Lokaal via het Stimuleringsfonds 
voor Creatieve Industrie en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
steunt twee programma’s die door Architectuur Lokaal worden 
uitgevoerd. 

Ik zie geen aanleiding om in aanvulling hierop een generieke- of instel-
lingssubsidie te verstrekken aan een kenniscentrum voor aanbesteden 
waarvan de werkzaamheden vooral zijn gericht op een specifieke branche. 
Het Ministerie van Economische Zaken heeft, om de naleving van de 
aanbestedingsregels te verbeteren en de aanbestedingspraktijk van 
aanbestedende diensten te professionaliseren, in 2005 het expertise-
centrum aanbesteden PIANOo ingesteld. PIANOo biedt informatie, advies, 
instrumenten en praktische tips aan iedereen die zich in de publieke sector 
bezighoudt met het inkopen en aanbesteden van werken, leveringen en 
diensten. 

Ik hoop van harte dat Architectuur Lokaal via andere wegen de gezochte 
financiële bijdrage kan vinden. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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