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Inleiding 

Na het afscheid van Wytze Patijn, december 2017, is de tijd genomen voor een zorgvuldig proces om 

te komen tot een nieuwe stadsbouwmeester. De gemeenteraad heeft de rol van stadsbouwmeester 

geëvalueerd en geactualiseerd op basis van de opgaven waar Delft nu voor staat. Ook is, 

vooruitlopend op definitieve werving, in december 2018 een vakinhoudelijke sessie georganiseerd 

met vakgenoten, corporaties, raadsleden en ontwikkelaars om de rol van stadsbouwmeester verder 

in te vullen. Dit pakket is, voorafgaand aan start werving, gedeeld en besproken in de gemeenteraad 

(februari 2019). 

 

Wervingstraject  

De gemeenteraad is opdrachtgever van de stadsbouwmeester. De werkgroep Omgevingswet is 

vanuit de raad naar voren geschoven om het wervingstraject te begeleiden. De uitvraag voor een 

nieuwe stadsbouwmeester heeft tot eind mei open gestaan. Er was veel animo en uit een mooie lijst 

met namen is een selectie gemaakt voor de eerste ronde. Vanuit de werkgroep Omgevingswet 

hebben Rinske Wessels en Sybren van der Velde plaatsgenomen in de selectiecommissie. De 

selectiecommissie bestond verder uit de directeur Ruimte & Economie, een stedenbouwkundige en 

een gebiedsmanager. De selectiecommissie heeft een achttal kandidaten gesproken en op basis van 

deze gesprekken drie kandidaten geselecteerd voor de tweede ronde. In deze tweede ronde is 

uitvoerig gesproken over een specifieke casus. In deze ronde maakte ook de voorzitter van de 

Adviescommissie Omgevingskwaliteit onderdeel uit van de commissie. Op basis van de casus is een 

tweetal kandidaten doorgegaan naar de derde ronde. Deze laatste ronde was in bijzijn van raadslid 

Goriska van Cooten, wethouder Huijsmans en de directeur Ruimte & Economie. Deze gesprekken 

hebben geleid tot een unanieme voordracht voor een kandidaat.  

 

Voordracht Stadsbouwmeester 

Na een intensief, interessant en vooral heel leuk wervingstraject kunnen we concluderen dat de 

juiste kandidaat er tussen zat: Tako Postma wordt voorgedragen om zich de komende jaren als 

stadsbouwmeester in te zetten voor de stad Delft. In hem ziet de selectiecommissie een man van 

statuur, met kennis van zaken, passie voor het vak en de kwaliteiten om verbinding te leggen. Met 

Tako denkt de selectiecommissie een kandidaat te hebben die vernieuwend is en die op eigen wijze 

contacten en verbindingen kan leggen in de stad, op verschillende thema’s en onderwerpen, maar 

ook tussen mensen. 

 

Profiel 

Afgelopen februari heeft de raad het profiel voor een nieuwe stadsbouwmeester besproken. We 

zochten iemand die een onafhankelijke positie in kan nemen en in staat is te verbinden, zowel 

binnen de organisatie als in de stad. Een persoon die een kei is in samenwerken, in het bouwen van 

goede relaties met allerhande partijen en gemakkelijk kan schakelen tussen verschillende personen. 

Met Tako Postma zien we een persoon die dit kan. Met zijn jarenlange ervaring als partner en laatste 

10 jaar directeur van Inbo, een grootschalig architectenbureau, en zijn lidmaatschap in de Commissie 

Ruimtelijke Kwaliteit voor de gemeente Amsterdam neemt hij relevante kennis en ervaring mee.  

 

Kennismaken  

Tako Postma zal in augustus kennismakingsgesprekken voeren. Er wordt een inwerkingsprogramma 

voor hem gemaakt, met onder andere gesprekken met raadsleden, kennismaking met de organisatie 

en feeling krijgen met de lopende projecten en opgaven. In september zal een 

kennismakingsmoment met de werkgroep omgevingswet ingepland worden en samen gekeken 

worden hoe verdere kennismaking met de raad zal plaatsvinden. 

 


