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Over Stadscuratorium Amsterdam (SCA) 
SCA adviseert sinds 2019 het college van B&W gevraagd en ongevraagd 
over kunst in de openbare ruimte. Het stadscuratorium brengt advies uit 
over de kwaliteit en de toepassing van kunstwerken in de stad en de 
wenselijkheid ervan vanuit het bredere perspectief van het Amsterdamse 
kunstbeleid. In haar advies stimuleert het curatorium de verkenning van 
nieuwe vormen van opdrachtgeverschap, financiering, beheer en behoud 
en zet het aan tot nieuwe kansen en richtingen voor kunstuitingen. In 
haar rol als aanjager zorgt het actief voor verbindingen met en tussen 
kunstenaars, de gemeente en culturele instellingen. Het stadscuratorium 
maakt zich daarmee hard voor het publieke karakter en de integrale 
kwaliteit van de openbare ruimte van de stad. (Kijk voor meer info op 
www.stadscuratorium.nl) 
 
Aanvullend advies SCA 
Dit advies is een aanvulling op het Advies Culturele Investeringsrekening 
2022 van de Amsterdamse Kunstraad. Hiermee bracht de kunstraad op 
verkiezingsdag (16 maart) advies uit aan de nieuw te vormen coalitie met 
als doelstelling de onderhandelaars voor het nieuwe coalitieakkoord te 
informeren over het gewenste cultuurbeleid van de stad voor de jaren 
2022-2026, tevens bedoeld als richtlijn voor de jaren daarna. Kunst in de 
openbare ruimte vormt een van de tien speerpunten van deze Culturele 
Investeringsrekening. Dit advies is  tevens bedoeld ter inspiratie voor de 
Culturele Verkenning als opmaat naar het nieuwe Kunstenplan. 
 
In dit advies benadrukt SCA de kansen voor kunst in de openbare ruimte, 
zowel op de korte termijn als voor de langere termijn: hoe borg je het 
publieke karakter van de ruimte waarin we elkaar ontmoeten? Wat kan 
kunst betekenen voor de stad en haar bewoners en wat is daarvoor 
nodig? Hoe borg je verschillende gedeelde waarden, zoals de kwaliteit en 
de toegankelijkheid van de openbare ruimte? En wat is er nodig om de 
verhalen en informatie over de kunstwerken van de stad beter te 
ontsluiten en zichtbaar te maken?  
 
Kunst van betekenis ontvouwt zich vanuit een nieuwsgierige en 
experimentele houding. De beste kansen om het potentieel aan 
verbeeldingskracht van kunstenaars in te zetten worden juist voorafgaand 
aan het daadwerkelijke ontwerpproces gecreëerd. Met dit advies breekt 
SCA een lans voor het creëeren van inclusieve openbare ruimtes waarbij 
de kansen voor integraal ontwerpen ten volle kunnen worden benut.  
 
Aanleiding oprichting SCA 
Een van de onderliggende motivaties voor de oprichting van SCA is de 
enorme groei van de stad en de uitbreiding in de ontwikkelgebieden.  

In verschillende visiedocumenten (Kunstenplan 2021-2024 / Koers 2025 - 
Ruimte voor de stad / Inrichtingskader) wordt de bijdrage van kunst aan 
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het ontwerpproces benoemd. In het Inrichtingskader staat beschreven dat 
vanaf 2018 kunst in de openbare ruimte een vast onderdeel van het 
Plaberum wordt.  Het Plaberum (Plan- en Besluitvormingsproces 1

Ruimtelijke Maatregelen) is het instrument waarmee ruimtelijke 
ontwerpprocessen in Amsterdam worden beschreven.  
 
Op 30 september 2020 werd een percentageregeling vastgesteld in de 
raad, voor 0,5 % van de inrichtingskosten van de grondexploitatie (zie 
bijlage). Inmiddels zijn al verschillende projecten van start gegaan, die 
met middelen en vanuit de grondexploitatie (afdeling Grond en 
Ontwikkeling) tot stand zijn gekomen. Deze projecten fungeren als pilots 
en leveren al mooie kunstwerken en praktijken op, maar maken ook 
duidelijk wat er beter kan, waar SCA tegen aanloopt: zaken van 
praktische, organisatorische, financiële en plannings-technische aard en 
onbekendheid met de uitvoering van de percentageregeling. SCA 
constateert een grote noodzaak van verdere optimalisering van dit 
proces, ook in relatie tot het Plaberum. 

Advies Culturele Investeringsrekening 2022 / Amsterdamse 
Kunstraad 
Al in 2018 werd bij de vorige investeringsrekening van de AKR aandacht 
besteed aan kunst ‘als breekijzer’ voor de stad, zowel ruimtelijk als 
sociaal maatschappelijk, met meer aandacht voor de inzet van de 
expertise van kunstenaars, juist op het niveau van onderzoek, 
ontwikkeling en ontwerp. De stadscurator werd daarbij genoemd als 
mogelijk optie om dit aan te jagen. In het laatste coalitieakkoord van mei 
2018 is zowel de komst van stadscuratorium als die van een 
stadsbouwmeester vastgesteld. In het verlengde hiervan werd in mei 
2019 Stadscuratorium Amsterdam in het leven geroepen bestaande uit 
een team van experts uit het werkveld.  
 
De kunstraad roept in haar Advies Culturele Investeringsrekening 2022 
wederom op om te investeren in ruimte en adviseert bij de benoeming 
van het nieuwe college de portefeuille voor de wethouder Kunst en 
Cultuur te koppelen aan die van Ruimtelijke Ordening en Grondzaken: 
wethouder Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Kunst en Cultuur. Hoe 
de investering in (meer) ruimte het beste kan gebeuren wordt in tien 
speerpunten benoemd.  

"Aan het einde van elke fase het planproces, zal in een besluit aangegeven moeten worden of 1

èn hoe kunst geïntegreerd gaat worden in het desbetreffende gebied. Het zal een vast 
onderdeel uitmaken van het model voor maatschappelijke voorzieningen. De afweging moet 
beredeneerd worden (bijvoorbeeld op basis van de omvang en toekomstig gebruik van het 
gebied). In de volgorde van de fasen zal die beschrijving steeds concreter worden. Opname in 
de besluiten die na elke fase van de planvorming worden genomen (Principebesluit, 
Projectbesluit, Investeringsbesluit), zorgt er voor dat de realisatie van kunst ook meegenomen 
kan worden in de financiële dekking van de gebiedsontwikkeling (via de grondexploitatie)
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Een ervan is aandacht voor Kunst in de Openbare Ruimte:  
“Nederland kent een traditie van kunst in de openbare ruimte die uniek is. 
Kunst in de openbare ruimte versterkt de identiteit van de omgeving en 
de draagt bij aan de leefbaarheid in de stad. Het budget voor kunst in de 
openbare ruimte is in Amsterdam beperkt. Betrokkenheid, mankracht en 
middelen voor kunst in de openbare ruimte zijn per stadsdeel anders 
geregeld. De huidige percentageregeling kunst in de openbare ruimte die 
in 2020 is vastgesteld – 0,5 procent van de inrichtingskosten van 
openbare ruimte – is marginaal. De regeling geldt alleen voor nog te 
ontwikkelen gebieden en werkt nu niet naar behoren.  
• Percentageregeling: breng een differentiatie aan in de hoogte van de 
percentages voor kunst in de openbare ruimte, met bij lagere 
investering(en) in gebiedsontwikkeling een hoger percentage (tot drie 
procent), en hanteer daarbij een ondergrens van 50.000 euro.  
• Stadsdeelbudget: alloceer per stadsdeel een ruim budget voor kunst in 
de openbare ruimte en werf per stadsdeel een curator als bemiddelaar 
om dit geld, samen met het Stadscuratorium te besteden.”  2

Voorstel  
SCA stelt voor om in het verlengde van dit advies van de AKR, groots te 
denken! Immers er vinden mega stadsuitbreidingen aan de randen van 
de stad plaats, die alleen al de metropool Amsterdam betreffen: 
opschalen, verdichten en hoogbouw. De vraag hoe de toegankelijkheid 
van die openbare ruimte en de kwaliteit van dit domein op het maaiveld te 
borgen en de leefbaarheid te versterken, is zeer relevant en baart zorgen. 
SCA pleit er voor om met goede voorbeelden (best practices) experiment 
en onderzoek aan te jagen in de ontwikkelgebieden (Sloterdijk, 
Havenstad, Sluisbuurt, IJburg fase 2, Weesperstrekvaart, Amstelkwartier, 
Zuid As, Schinkelkwartier, Riekerpolder, Hamerkwartier aan het IJ, Noord, 
Brasapark, e.a.) en met kunst en kunstenaars een integrale impuls te 
geven aan nieuwe openbare ruimtes van de stad! 

SCA wil hiermee het belang om in vroeg stadium betrokken te zijn onder 
de aandacht brengen, zodat er meer ruimte komt voor experiment en 
verbeelding en een integrale aanpak. Niet als invuloefening maar juist in 
de fase van 'placemaking' liggen kansen om vanuit artistiek perspectief 
betekenis te geven aan een openbare ruimte die gastvrij en inclusief is. 
Daar ligt een grote opgave. SCA pleit daarom voor het beter inbedden, 
van kunst in zowel het ontwikkel- als ontwerpproces. Belangrijk daarbij is 
een efficiënte afstemming met Grond en Ontwikkeling en Kunst en 
Cultuur om het tijdig vrij maken van middelen voor ontwikkel- en 
onderzoeksfase, voorafgaand aan de opdracht, te bewerkstelligen.!

 Culturele Investeringsrekening 2022 2



Aandachtspunten Kunst in de openbare ruimte / Culturele 
Investeringsrekening en Verkenning 
Om deze afstemming te bereiken, het doel van integraal ontwerpen te 
optimaliseren en kunst een rol van betekenis te bieden, binnen het 
Plaberum vraagt SCA aandacht voor de volgende complementaire 
punten: 

betrokken en integraal opdrachtgeverschap Grond en Ontwikkeling 
SCA benadrukt het belang van het integreren van kunst in een vroeg 
stadium in het ontwerpproces zodat er meer ruimte komt voor 
uitwisseling, experiment en verbeelding. Juist in de fase van het 
verzamelen van wensen, schetsen en dialoog liggen kansen om vanuit 
artistiek perspectief invulling te geven aan een inclusieve openbare 
ruimte en deze betekenisvol te ontwerpen. Dit is een opgave waarbij 
heldere communicatie en interdisciplinaire bemiddeling vanaf het begin 
van essentieel belang zijn. Al voorafgaand aan het ontwerpproces– dus al 
in de ontwikkel- en schetsfase van een gebied- moeten middelen worden 
gealloceerd, die zich later in het proces vertalen naar gelaagde artistieke 
toepassingen en een meerstemmige, inclusieve en kwalitatieve openbare 
ruimte.    
SCA pleit er voor om met best practices in de ontwikkelgebieden, het 
experiment en onderzoek aan te jagen. (Denk aan : Sloterdijk, 
Havenstad, Sluisbuurt, Weesperstrekvaart, Amstelkwartier, Zuid As, 
Schinkelkwartier, Riekerpolder, Hamerkwartier aan het IJ, Noord e.a.). 
SCA stelt voor om nadrukkelijk vanuit G&O en Kunst en cultuur te sturen 
op een integratie van kunst en kunstenaars in het ontwikkelproces en zo 
een impuls te geven aan nieuwe openbare ruimtes van de stad en 
onderzoek en experiment te laten plaatsvinden in deze gebieden die de 
artistieke toepassingen en de openbare ruimte op de korte en de lange 
termijn ten goede komt.  

differentiatie percentageregeling en bestemmingsfonds  
De percentageregeling kan worden ingezet als vliegwiel met 
aanjaagfunctie. Echter het betreft slechts 0,5 % van de inrichtingskosten 
openbare ruimte vanuit de grondexploitatie. Dat biedt lang niet voldoende 
middelen om de vaak grote ambities te realiseren. Hoewel de regeling 
een belangrijke stap is om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te 
maken tussen Kunst en Cultuur en Grond en Ontwikkeling, is het nodig 
om de afstemming te optimaliseren. Meer uitwisseling en communicatie 
m.b.t. de technische aspecten rondom de grondexploitatie en gedeelde 
verantwoordelijkheid is nodig om een duurzaam effect te bewerkstelligen. 
Zowel optimalisering van de percentageregeling (zie hiervoor ook het 
Advies Raadsvoordracht percentageregeling Kunst Openbare Ruimte van 
SCA uit 2020) als structurele bemiddeling tussen de verschillende 
afdelingen is nodig om kunst in de openbare ruimte als volwaardige 
ontwerp discipline aan tafel te krijgen. SCA schreef in 2020 al een 
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aanvullend advies met kanttekeningen  bij de percentageregeling, dat niet 
werd overgenomen. De gesignaleerde knelpunten zijn nog steeds actueel 
met aandacht voor: 

- Differentiatie in opbouw van de percentageregeling waarbij de bouwopgave 
en het toegepaste percentage voor kunst zich zinnig tot elkaar verhouden;  

- De instelling van een ontwikkelfonds/bestemmingsfonds voor KiOR vanuit 
middelen openbare ruimte grondexploitatie; 

- Fair practice- fair chain en fair pay: hoe komen selecties tot stand, hoe wordt 
honorarium bepaald (honorarium tabellen). 
Lees hier het advies van Stadscuratorium Amsterdam over de 
percentageregeling. 

pro-actieve rol stadsdelen en budget 
De mogelijke pro-actieve rol van de stadsdelen waar het de 
ontwikkelgebieden betreft en het actief inzetten van kunst en kunstenaars 
wordt nu nog onvoldoende benut, terwijl hier heel veel kansen liggen. Het 
ontbreekt de stadsdelen aan capaciteit en middelen. De rol van de 
stadsdelen moet explicieter worden. Nu zijn betrokkenheid, mankracht en 
middelen voor kunst in de openbare ruimte per stadsdeel anders 
geregeld. Voor borging ervan pleit SCA voor betere en helderdere 
organisatie van processen en procedures. Dit geldt ook voor particuliere 
initiatieven; het gaat SCA niet om het per se strak stroomlijnen, maar om 
helderheid en kwaliteit in wat nu ad hoc beleid is, te krijgen. Nu wordt 
vaak per stadsdeel het wiel opnieuw (of niet) uitgevonden; tijd, expertise 
en kansen gaan daarmee verloren. SCA vraagt al enige tijd aandacht 
voor een organogram, hoe ziet dat er idealiter per stadsdeel uit, 
bijvoorbeeld met een expert/adviseur die verbonden is aan een 
stadsdeel. Of zoals geformuleerd in het Advies Culturele 
Investeringsrekening: “alloceer per stadsdeel een ruim budget voor kunst 
in de openbare ruimte en werf per stadsdeel een curator als bemiddelaar 
om dit geld, samen met het Stadscuratorium te besteden.” 
 
kunst in openbare ruimte in Strategisch Huisvestingsplan Cultuur 
Om te voorkomen dat bij ontwikkelgebieden de prioriteit eenzijdig bij 
woningbouw productie ligt, en pas later verschillende maatschappelijke 
en culturele voorzieningen worden gemist; is er een verdeelsleutel 
ontwikkeld met de referentienorm, die er voor zorgt dat naar rato in 
ontwikkelgebieden ook culturele en maatschappelijke voorzieningen in de 
planvorming worden meegenomen. Er is vanzelfsprekend veel druk op 
bijbehorende budgetten (cultuur, sport, maatschappelijk etc.).  
Samen met de afdeling maatschappelijke voorzieningen werkt de afdeling 
Kunst en Cultuur, in het kader van het investeringsbudget aan het 
Strategisch Huisvestingsplan Culturele Voorzieningen. Sterven is om de 
verschillende functies als ontmoetingsclusters te ontwikkelen waarbinnen 
ruimtes flexibel zijn en kunnen worden gedeeld en er een sterkere 

https://stadscuratorium.nl/advies/%25252523adviezen


verbinding wordt gemaakt tussen binnen en buiten. Ook kunst in de 
Openbare Ruimte maakt hier idealiter onderdeel van uit. Immers KiOR 
draagt bij uitstek bij aan het creëren van plekken voor ontmoeting en 
verblijf. KiOR is onderdeel van cultuur en wordt niet expliciet als 
referentienorm benoemd. In combinatie met de referentienorm kan de 
toepassing van de percentageregeling hier wel als vliegwiel fungeren om 
van deze clusters toegankelijke en betekenisvolle ruimtes in de stad te 
maken.  

andere financieringsbronnen en constructie: consortium  
SCA stelt voor om consortia op te zetten om interdisciplinaire teams, 
nieuwe werkwijzen en financiering te bevorderen. En waar mogelijk 
placemakingsbudgetten in te zetten voor kunst in plaats van (kunst en) 
marketing. Ook is het van belang om de optie van matching van middelen 
met budgetten van andere sectoren die belang hebben bij de kwaliteit 
van de openbare ruimte in dit kader te onderzoeken. Denk daarbij aan de 
portefeuilles economie, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, zorg 
jeugdzorg en sport. 
 
meer middelen voor kunst in de openbare ruimte bij AFK 
Met de realisatie van kunstwerken in de stad gaan grote budgetten 
gepaard. Variërend van kleine interventies tot grote monumentale 
kunstwerken, met een gemiddelde bandbreedte tussen de 50.000 en 
1.000.000 euro. Het jaarlijkse budget dat het AFK beschikbaar heet voor 
KiOR is max. 600.000,- . Dat is voor de ambitie van de stad een druppel 
op de gloeiende plaat. SCA pleit voor het ter beschikking stellen van een 
groter geoormerkt bedrag voor KiOR.  
 
instellen ontwikkelfonds voor aanjaagfunctie  
Er zijn geen mogelijkheden bij het AFK of bij de stadsdelen om 
experiment en onderzoek rondom KiOR gefinancierd te krijgen. Om bij 
het AFK in aanmerking te komen voor financiering van een kunstwerk in 
de openbare ruimte moet er inzage zijn in alle aspecten van het ontwerp 
(artistiek, technisch, financieel, procedureel). Dat is begrijpelijk en nodig. 
Toch pleit SCA ook voor meer ruimte voor onderzoek en experiment, en 
ontwikkeling voorafgaand aan de reguliere ontwerpfase in 
ontwikkelgebieden. Om dit mogelijk te maken is een ontwikkelfonds 
nodig, van waaruit onderzoeksopdrachten verstrekt kunnen worden aan 
kunstenaars voorafgaand aan de reguliere ontwerpfase. Immers de beste 
kansen om het potentieel aan verbeeldingskracht van kunstenaars in te 
zetten worden juist voorafgaand aan het daadwerkelijke ontwerpproces 
gecreëerd: de vraag naar wat we samen willen bereiken op een 
specifieke plek in de stad kan dan op voorhand worden beantwoord, 
ontwikkeld en ingevuld.  
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advies Collectie zichtbaarheid en communicatie opnieuw onder de 
aandacht 
De communicatie en zichtbaarheid van kunstwerken maken deel uit van 
een volwaardig collectie beheer. Om structureel meer aandacht te 
besteden aan de inventarisatie en communicatie van alle kunstwerken 
dan nu gebeurt was onderdeel van het uitvoeringskader/kunstenplan 
2018-2022. De huidige website Buitenkunst, die wordt gefaciliteerd door 
Kunstwacht is onvolledig en niet toegerust op gebruik ervan door de 
inwoners van de stad en geïnteresseerden. SCA pleit al lang voor een 
grondige aanpak rondom het zichtbaar maken van beelden in de stad en 
de bijbehorende verhalen en geschiedenissen. De website is hiervoor 
een belangrijk ondersteunend middel, zoals dat ook wordt ingezet in 
andere steden als Rotterdam en Den Haag functioneert. Zonder 
structurele verandering van de huidige website (vormgeving, 
naamgeving, beeldredactie, tekstredactie, inventarisatie, actualiseren) 
blijft de website een gebruiksonvriendelijke façade. Bij de stadsdelen in 
onvoldoende capaciteit om dit op te pakken. SCA vraagt aandacht voor 
het Collectie advies waarin dit al in 2021 met een advies aan de 
wethouder werd geagendeerd.   
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	differentiatie percentageregeling en bestemmingsfonds  De percentageregeling kan worden ingezet als vliegwiel met aanjaagfunctie. Echter het betreft slechts 0,5 % van de inrichtingskosten openbare ruimte vanuit de grondexploitatie. Dat biedt lang niet voldoende middelen om de vaak grote ambities te realiseren. Hoewel de regeling een belangrijke stap is om interdisciplinaire samenwerking mogelijk te maken tussen Kunst en Cultuur en Grond en Ontwikkeling, is het nodig om de afstemming te optimaliseren. Meer uitwisseling en communicatie m.b.t. de technische aspecten rondom de grondexploitatie en gedeelde verantwoordelijkheid is nodig om een duurzaam effect te bewerkstelligen. Zowel optimalisering van de percentageregeling (zie hiervoor ook het Advies Raadsvoordracht percentageregeling Kunst Openbare Ruimte van SCA uit 2020) als structurele bemiddeling tussen de verschillende afdelingen is nodig om kunst in de openbare ruimte als volwaardige ontwerp discipline aan tafel te krijgen. SCA schreef in 2020 al een aanvullend advies met kanttekeningen  bij de percentageregeling, dat niet werd overgenomen. De gesignaleerde knelpunten zijn nog steeds actueel met aandacht voor:
	Differentiatie in opbouw van de percentageregeling waarbij de bouwopgave en het toegepaste percentage voor kunst zich zinnig tot elkaar verhouden;
	De instelling van een ontwikkelfonds/bestemmingsfonds voor KiOR vanuit middelen openbare ruimte grondexploitatie;
	Fair practice- fair chain en fair pay: hoe komen selecties tot stand, hoe wordt honorarium bepaald (honorarium tabellen). Lees hier het advies van Stadscuratorium Amsterdam over de percentageregeling.
	pro-actieve rol stadsdelen en budget De mogelijke pro-actieve rol van de stadsdelen waar het de ontwikkelgebieden betreft en het actief inzetten van kunst en kunstenaars wordt nu nog onvoldoende benut, terwijl hier heel veel kansen liggen. Het ontbreekt de stadsdelen aan capaciteit en middelen. De rol van de stadsdelen moet explicieter worden. Nu zijn betrokkenheid, mankracht en middelen voor kunst in de openbare ruimte per stadsdeel anders geregeld. Voor borging ervan pleit SCA voor betere en helderdere organisatie van processen en procedures. Dit geldt ook voor particuliere initiatieven; het gaat SCA niet om het per se strak stroomlijnen, maar om helderheid en kwaliteit in wat nu ad hoc beleid is, te krijgen. Nu wordt vaak per stadsdeel het wiel opnieuw (of niet) uitgevonden; tijd, expertise en kansen gaan daarmee verloren. SCA vraagt al enige tijd aandacht voor een organogram, hoe ziet dat er idealiter per stadsdeel uit, bijvoorbeeld met een expert/adviseur die verbonden is aan een stadsdeel. Of zoals geformuleerd in het Advies Culturele Investeringsrekening: “alloceer per stadsdeel een ruim budget voor kunst in de openbare ruimte en werf per stadsdeel een curator als bemiddelaar om dit geld, samen met het Stadscuratorium te besteden.” kunst in openbare ruimte in Strategisch Huisvestingsplan Cultuur Om te voorkomen dat bij ontwikkelgebieden de prioriteit eenzijdig bij woningbouw productie ligt, en pas later verschillende maatschappelijke en culturele voorzieningen worden gemist; is er een verdeelsleutel ontwikkeld met de referentienorm, die er voor zorgt dat naar rato in ontwikkelgebieden ook culturele en maatschappelijke voorzieningen in de planvorming worden meegenomen. Er is vanzelfsprekend veel druk op bijbehorende budgetten (cultuur, sport, maatschappelijk etc.).  Samen met de afdeling maatschappelijke voorzieningen werkt de afdeling Kunst en Cultuur, in het kader van het investeringsbudget aan het Strategisch Huisvestingsplan Culturele Voorzieningen. Sterven is om de verschillende functies als ontmoetingsclusters te ontwikkelen waarbinnen ruimtes flexibel zijn en kunnen worden gedeeld en er een sterkere verbinding wordt gemaakt tussen binnen en buiten. Ook kunst in de Openbare Ruimte maakt hier idealiter onderdeel van uit. Immers KiOR draagt bij uitstek bij aan het creëren van plekken voor ontmoeting en verblijf. KiOR is onderdeel van cultuur en wordt niet expliciet als referentienorm benoemd. In combinatie met de referentienorm kan de toepassing van de percentageregeling hier wel als vliegwiel fungeren om van deze clusters toegankelijke en betekenisvolle ruimtes in de stad te maken.
	andere financieringsbronnen en constructie: consortium  SCA stelt voor om consortia op te zetten om interdisciplinaire teams, nieuwe werkwijzen en financiering te bevorderen. En waar mogelijk placemakingsbudgetten in te zetten voor kunst in plaats van (kunst en) marketing. Ook is het van belang om de optie van matching van middelen met budgetten van andere sectoren die belang hebben bij de kwaliteit van de openbare ruimte in dit kader te onderzoeken. Denk daarbij aan de portefeuilles economie, ruimtelijke ordening, bouwen en wonen, zorg jeugdzorg en sport. meer middelen voor kunst in de openbare ruimte bij AFK Met de realisatie van kunstwerken in de stad gaan grote budgetten gepaard. Variërend van kleine interventies tot grote monumentale kunstwerken, met een gemiddelde bandbreedte tussen de 50.000 en 1.000.000 euro. Het jaarlijkse budget dat het AFK beschikbaar heet voor KiOR is max. 600.000,- . Dat is voor de ambitie van de stad een druppel op de gloeiende plaat. SCA pleit voor het ter beschikking stellen van een groter geoormerkt bedrag voor KiOR.  instellen ontwikkelfonds voor aanjaagfunctie  Er zijn geen mogelijkheden bij het AFK of bij de stadsdelen om experiment en onderzoek rondom KiOR gefinancierd te krijgen. Om bij het AFK in aanmerking te komen voor financiering van een kunstwerk in de openbare ruimte moet er inzage zijn in alle aspecten van het ontwerp (artistiek, technisch, financieel, procedureel). Dat is begrijpelijk en nodig. Toch pleit SCA ook voor meer ruimte voor onderzoek en experiment, en ontwikkeling voorafgaand aan de reguliere ontwerpfase in ontwikkelgebieden. Om dit mogelijk te maken is een ontwikkelfonds nodig, van waaruit onderzoeksopdrachten verstrekt kunnen worden aan kunstenaars voorafgaand aan de reguliere ontwerpfase. Immers de beste kansen om het potentieel aan verbeeldingskracht van kunstenaars in te zetten worden juist voorafgaand aan het daadwerkelijke ontwerpproces gecreëerd: de vraag naar wat we samen willen bereiken op een specifieke plek in de stad kan dan op voorhand worden beantwoord, ontwikkeld en ingevuld.
	advies Collectie zichtbaarheid en communicatie opnieuw onder de aandacht De communicatie en zichtbaarheid van kunstwerken maken deel uit van een volwaardig collectie beheer. Om structureel meer aandacht te besteden aan de inventarisatie en communicatie van alle kunstwerken dan nu gebeurt was onderdeel van het uitvoeringskader/kunstenplan 2018-2022. De huidige website Buitenkunst, die wordt gefaciliteerd door Kunstwacht is onvolledig en niet toegerust op gebruik ervan door de inwoners van de stad en geïnteresseerden. SCA pleit al lang voor een grondige aanpak rondom het zichtbaar maken van beelden in de stad en de bijbehorende verhalen en geschiedenissen. De website is hiervoor een belangrijk ondersteunend middel, zoals dat ook wordt ingezet in andere steden als Rotterdam en Den Haag functioneert. Zonder structurele verandering van de huidige website (vormgeving, naamgeving, beeldredactie, tekstredactie, inventarisatie, actualiseren) blijft de website een gebruiksonvriendelijke façade. Bij de stadsdelen in onvoldoende capaciteit om dit op te pakken. SCA vraagt aandacht voor het Collectie advies waarin dit al in 2021 met een advies aan de wethouder werd geagendeerd.

