
 
 
Opdrachtgeverschap gemeente Zwolle bij kunst in de openbare ruimte. 
 
In 2019 waren er in Zwolle twee opdrachten met betrekking op kunst in de publieke ruimte. De 
gemeente zette zelf een opdracht uit voor het zichtbaar maken van artikel 1 in het stadskantoor, 
daarnaast was er de opdracht voor een kunstwerk van De Wilde Deerne, uitgezet door De Zwolse 
Stadsproductie in samenwerking met de gemeente. Wij zijn om verschillende redenen benaderd door 
enkele inschrijvers over de procedures. Omdat in het coalitieakkoord is uitgesproken dat kunst in de 
openbare ruimte wordt bevorderd, verwachten wij dat de gemeente vaker partij zal zijn bij een 
dergelijke opdracht.  
 
Professionele kunstenaars willen kwaliteit leveren, daarom bereiden zij een inschrijving goed voor. Dat 
verwachten wij ook van de gemeente. Gezien de strekking van de opmerkingen die ons bereikten, 
zien wij reden om het college vragen te stellen over de invulling van opdrachtgeverschap met 
betrekking tot kunst in de openbare ruimte.   
 
 
 
Voor inschrijvers is het van belang een goed beeld te krijgen bij wat de wens is voor het kunstwerk. 
Daar horen zaken als locatie en tijdspad (zowel voor inzending als realisatie) bij, maar ook 
duidelijkheid over eventueel bijkomende zaken, bijvoorbeeld of er een wens is om mensen te 
betrekken (community art) of het tijdspad dat gemoeid is met de procedure.  

1. Hoe komt de gemeente tot criteria voor een uit te vragen kunstwerk? 
2. Wat wordt gezien als een geschikte periode tussen uitvraag en deadline voor inzenden? 
3. Wordt daarbij rekening gehouden met de soort uitvraag die wordt gedaan?  

 
Bij heldere criteria hoort ook een goede beoordelingscommissie. Afhankelijk van de soort opdracht 
kan deze uit verschillende achtergronden worden samengesteld. Wat ons betreft is een mate van 
opgebouwde kennis over de stad en beleid met betrekking tot beeldende kunst als voorwaarde 
aanwezig in de commissie. 

4. Op welke manier wordt een beoordelingscommissie samengesteld? 
5. Hoe wordt geborgd dat zij op een goede manier hun werk kunnen doen (voldoende kennis 

aanwezig van kunst en / of de achtergronden bij de opdracht)?  
6. Is er bij uitvragen een vaste contactpersoon die eventuele vragen van inschrijvers kan 

beantwoorden?  
 
Wanneer het hele proces is afgerond hoort er een (advies voor) toekenning van de opdracht te liggen. 
Het kan voorkomen dat de beoordelingscommissie niet volgens de vooraf gestelde criteria (bijv: 
unanimiteit of 50% van de stemmen) tot een besluit komt.  

7. Is er in procedures rekening gehouden met dergelijke situaties? Zo ja, wie of welke 
organisatie geeft dan de doorslag? 

 
Nadat de commissie beeldende kunst is opgeheven, hanteert de gemeente een soort ‘kennispoule’ 
van mensen die actief zijn in het kunstenveld of daar in thuis zijn.  

8. Op welke manier wordt gebruik gemaakt van deze poule met betrekking tot opdrachten voor 
beeldende kunst in de openbare ruimte?  


