
 

 

 

 

 

 

Fractie: ONS Noordoostpolder 

Naam: Berthoo Lammers 

Onderwerp: Vragen beveiliging kunst in Openbare ruimte 

Datum indiening vragen: 19 juni 2015 

 

Vragen: 

 

De fractie van ONS Noordoostpolder heeft enkele vragen over kunst in de openbare 

ruimte, 

 

Naar aanleiding van de aangenomen motie om Kunst in de openbare ruimte te beveiligen 

de volgende vragen. 

 

1 Wanneer is men begonnen met uitvoering te geven aan de motie? 

Antwoord: 

Hiermee is, in voorbereidende zin, begonnen direct na indienen van uw motie, 

vanuit de gedachte: hoe eerder de kunstwerken zijn beveiligd, des te beter. 

Toch hebben de voorbereidingen nog aardig wat tijd gekost. 

Er is geïnventariseerd om welke kunstwerken het zou gaan. Vervolgens is voor 

de jaarlijkse structurele lasten (abonnementskosten) gezocht naar budget.  

Pas daarna werd het mogelijk om potentiële aanbieders te spreken over 

mogelijke uitvoering van de motie. Vervolgens zijn we een offertetraject 

ingegaan. Daarmee is begonnen in maart 2015. Er zijn vier bedrijven benaderd 

om op basis van prijs-kwaliteit beoordeling een offerte te maken. Drie van de 

vier bedrijven hebben afgezien van het maken van een offerte. Het aanbrengen 

van de beveiligingsapparatuur op locatie is zeer delicaat en de vraag om 

alarmopvolging zeer specifiek. Met het vierde bedrijf zijn kort geleden 

voorbesprekingen geweest voor de uitvoering.  

Vervolgens moest het budget nog worden vrijgespeeld. De raad heeft bij motie 

besloten de dekking van de eenmalige kosten te halen uit de reserve BKC.  

 

Het college besloot op 23 juni 2015 over de volgende punten: 

1. De motie 2014-11-X ‘Beveiliging kunstwerken in  de openbare ruimte 

overnemen en uitvoeren’. 

2. De hiervoor benodigde incidentele middelen (€ 25.000) en structureel 

benodigde middelen (€ 3.895 per jaar) voor het jaar 2015 verwerken in 

de najaarsrapportage 2015 en voor de jaren 2016 en verder verwerken in 

de primitieve programmabegroting 2016 (-2019). 

3. De clustermanager Ingenieursbureau machtigen verplichtingen aan te 

gaan inzake het beveiligen van kunstwerken in de openbare ruimte. 

 

Na besluitvorming zal nog deze maand opdracht worden verleend aan het 

bedrijf met de beste offerte op basis van prijs-kwaliteit verhouding. 

In augustus zijn dan de bedoelde kunstwerken voorzien van dit 

beveiligingssysteem. 

 

2 Hoeveel kunstwerken zijn tot nu toe beveiligd? 

Antwoord: 

Als het gaat om de beveiliging zoals bedoeld in uw motie op dit moment nog 

geen. 

 



3 Hoeveel kunstwerken moet u nog beveiligen. 

Antwoord: 

10. 

 

4 Welke kunstwerken zijn inmiddels beveiligd? 

Antwoord: 

Geen.  

Wel zijn de beelden vorig jaar al extra verankerd. 

 

5 Hoeveel budget is er gebruikt voor de beveiliging van de kunst in de openbare 

ruimte? 

Antwoord: 

Nog geen budget. 

 

6 Hoeveel budget is er nog beschikbaar? 

Antwoord: 

Tot nu toe alles. Dus het incidentlee budget van € 25.000 inclusief het 

structurele budget van € 3.895. 

Er is immers nog geen opdracht verleend. 

Bij eventuele lagere kosten bij de uitvoering van de motie vloeit het resterend 

budget eenmalige investering terug in de reserve BKC. 

 

 

 
 

Datum beantwoording vragen: 24 juni 2015 

Contactpersoon: Radboud Hafkamp 

E-mail adres:  r.hafkamp@noordoostpolder.nl 

Tel: 0527-633257 

 

 


