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Fractie: CDA 

Naam: Marian Uitdewilligen 

Onderwerp: Gemeentelijke kunstwerken in depot 

Datum indiening vragen: 09-04-2015 

 

 

Aanleiding: 

De gemeente Lelystad heeft zijn kunstkelders opgeruimd met het idee: als het ergens 

aan de muur hangt kunnen er meer mensen van genieten. 

Ik heb gehoord dat er in de Noordoostpolder meer dan 900 werken in depot staan. 

 

Vraag: 

1. Hoeveel kunstwerken heeft de gemeente Noordoostpolder in bezit? 

Antwoord: 

De gemeente Noordoostpolder heeft 925 kunstwerken in bezit. 

 

2. Hoeveel kunstwerken heeft de gemeente Noordoostpolder in depot staan.? 

Antwoord: 

De gemeente Noordoostpolder heeft 650 kunstwerken in depot staan. 

 

3. Hoe en of worden die depotstukken momenteel gebruikt, anders dan tentoongesteld 

in gemeentehuis?  

Antwoord: 

Ze worden tentoongesteld in museum Schokland, het Muzisch Centrum en op 

de gemeentewerf. Momenteel hangen er ook werken in de openbare 

expositieruimte van het gemeentehuis. 

 

4. Zijn er plannen om iets met deze collectie en depotstukken te doen?  

Antwoord: 

Ja, op dit moment wordt de collectie nagekeken/beoordeeld om te komen 

tot een kerncollectie op grond van de volgende criteria: 

 Kunst en/of cultuurhistorische waarde van de kunstwerken. 

 Historisch belang c.q. een relatie met de geschiedenis en aanleg van de 

Noordoostpolder, Schokland, Urk etc. hebben. 

 Kostbare kunstwerken 

 Lokaal waardevolle werken (kunstenaar woont of heeft gewoond in de 

Noordoostpolder e/o omgeving) 

 Artistieke redenen 

 

Een voorstel voor het ontzamelingsproces zal aan het college ter 

besluitvorming worden voor gelegd. Daarna zal het proces van ‘ontzamelen’ 

plaatsvinden. Dat betekent dat de BKR-stukken (beeldende kunstenaar 

regeling) conform de regelgeving zullen worden aangeboden aan de 

kunstenaars voor retour.  

 

Werken die niet retour worden genomen, zullen worden geveild of 

weggegeven. Voor wat daarna overblijft en niet tot de kerncollectie behoort, 

zal een passende oplossing worden gezocht. 
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Dit proces is nodig omdat er onvoldoende opslagcapaciteit is en we het 

beheer en behoud van de waardevolle stukken op een verantwoorde wijze 

willen waarborgen. Dat kan alleen als de collectie kleiner wordt. 

 

 

Datum beantwoording vragen: 20-04-2015 

Contactpersoon: Sigrid Bosman 

E-mail adres:  s.bosman@noordoostpolder.nl 

Tel: 06-51211629 

 


