
 

 

Informatieve/technische schriftelijke vragen   

 

(al dan niet over agendapunten/raadsvoorstellen) 

 

 

Fractie: Politieke Unie 

Naam: Ellen van Elk 

Onderwerp: Beeldende Kunst 

Beantwoording  O Ja, kan verspreid via nieuwsbrief / website 

x Nee, alleen antwoord aan mij zelf 

 

Inleiding/aanleiding: 

Het gestolen beeld in Tollebeek, verplaatsing paarden beeld, plaatsing beeld Lange 

Nering, verplaatsing “Muze” beeld.  

 

 

Vragen: 

 

1. Ik heb de vragen en antwoorden gelezen die de fractie van het CDA over het 

gestolen beeld in Tollebeek had gesteld en wil daar nog een vraag aan toevoegen: 

Hoeveel beelden zijn er in de NOP die ook met grof geweld nog gestolen kunnen 

worden, omdat ze niet grondiger verankerd hadden kunnen worden?   

 

Antwoord:  

Er zijn vijf bronzen beelden die met een slanke punt rusten op een sokkel. 

Hierdoor is een zwaardere verankering niet mogelijk. Vijf hele kleine 

bronzen beelden hebben we niet kunnen versterken. Tegen grof geweld, 

zoals met auto los trekken, zijn de “smalle” bronzen beelden niet bestand, 

ondanks de verstevigingen.  

 

N.B. U zult begrijpen dat de informatie over de vijf kleine bronzen beelden 

geen info is voor externen in de zin van kwaadwillenden die koper willen 

stelen, dus gelieve met info delen daar op letten. 

 

2. Voor het verplaatsen van de paarden naar de Paardenmarkt, was een bedrag van 

€ 25.000,00 geraamd. Heeft het ook zoveel gekost of is er nog geld over? 

 

Antwoord: 

De kosten voor deze verplaatsing bedroegen in totaal € 10.314. Deze 

konden worden betaald uit de Grondexploitatie, dus zijn niet ten laste van 

de reserve BKC gekomen. De eerder genoemde raming bleek dus achteraf 

niet nodig. Daarmee is overigens nog niet voorzien in de kosten verplaatsing 

ander beeld naar de Zuidert. 

 

 

3. Voor het verplaatsen van de beelden van de Deel naar elders is € 100.000,00 

geraamd. Graag zou ik een overzicht willen zien van de gelden die reeds gebruikt 

zijn, voor de beelden die verplaatst zijn en welke beelden het betreft. (ik denk zelf in 

ieder geval het beeld van de Rabobank wat in de Lange Nering is neergezet.) 

 

Antwoord: 

Tot op heden is alleen het kunstwerk dat u noemt (Aarde en Water) 

verplaatst. Dit kostte € 2.575. Alleen het kunstwerk dat vóór de Residence 

staat zal op termijn nog een andere plek moeten krijgen.  

Voor alle helderheid: in de grondexploitatie van Emmeloord centrum is een 

bedrag van € 200.000 voor kunst geraamd. Dit is nagenoeg in zijn geheel 

uitgegeven aan de 2 kunstwerken op het Cultuurplein en Kettingplein van 

kunstenaar Herman Kuijer. Overigens ligt er nog steeds het advies om in het 



centrum denkbeeldige lijn van kunstwerken, waaronder ook de 2 

kunstwerken van Kuijer, te trekken d.m.v. kunstwerken, eindigend bij de 

Poldertoren. Ook bij de afwerking van het Stadsplein zal nog moeten 

worden nagedacht over verfaaiing met kunst  

 

4. Ik heb begrepen dat voor het plaatsen van nieuwe beelden en/of het verplaatsen van 

bestaande beelden advies gevraagd wordt aan de Sectie Beeldend van Culturele 

Zaken. Aan welke criteria moeten nieuwe beelden voldoen om voor plaatsing in de 

NOP in aanmerking te komen? 

 

Antwoord: 

Hierin wordt per geval gekeken of een verplaatsing of aankoop recht doet 

aan de zorgvuldig opgebouwde kunstcollectie van Noordoostpolder en of 

een nieuw te plaatsen (of te vervangen) kunstwerk past in de gehele 

context van de gemeentelijke kunstcollectie. 

Het nieuwe kunstwerk moet artistiek-inhoudelijk van goede kwaliteit zijn. 

Wat er in de Noordoostpolder aan monumentale kunst staat in de openbare 

ruimte, is een behoorlijke afspiegeling van wat je aan monumentale kunst in 

Nederland kunt vinden. Voor een gemeente met de omvang van 

Noordoostpolder is dit vrij uniek. 

 

5. Er is een vervanging nodig voor het gestolen beeld in Tollebeek en voor de sokkel bij 

de fietsbrug in de Zuidert. 

Er is ook een depot met kunstwerken uit de tijd van de BKR Regeling. Is het een 

optie om te kijken of daar niet twee mooie beelden bij staan? 

 

Antwoord: 

Het betreft hier geen kunstwerken die geschikt zijn voor plaatsing in de 

openbare ruimte, maar voor eventuele expositie ervan of permanente 

plaatsing in het gemeentehuis of een ander gemeentelijk gebouw. Het gaat 

om Nederlandse grafiek, schilderijen en klein plastiek en voor een deel een 

keramiek collectie. Geen buitenkunst, dus. 

 

6. De beeldengroep “de Muze” zijn destijds verplaatst van de voorkant van het heater 

naar de achterkant. Er is toen de belofte bijgedaan (door wethouder Leo Voorberg) 

dat, wanneer de verbouw van het theater en de bouw van de bioscoop klaar zou zijn, 

deze “Muze” weer terug geplaatst zouden worden naar de voorkant. 

Waarom is dat nog niet allang gedaan? En wanneer gaat dat gebeuren? 

 

Antwoord: 

Wat betreft “De drie muzen”: inmiddels is voor het theater nu het 

lichtkunstwerk van Herman Kuijer geplaatst. Het kunstwerk De Drie Muzen 

contrasteert te veel met het kunstwerk van Kuijer. We zijn overigens wel 

van mening dat dit kunstwerk wel een prominentere plaats verdient. 

We zijn onder meer aan het onderzoeken of een plek op de nieuw te 

realiseren rotonde Koopmansplein mogelijk een plek is voor dit kunstwerk. 

 

7. In de nota: Consequenties raadsbesluit beleid Beeldende Kunst in de openbare 

Ruimte, is een lijst opgenomen met wensen/moties, waarin staat dat er een bedrag 

van € 25.000,00 wenselijk is voor bijdrage herbestemmen kunstwerk ZONL 

Smede/Markehof. Is dit geld al besteed en zo niet, is het nog nodig? 

 

Antwoord: 

Deze mogelijke verplaatsing staat nog op de planning. 

 

TENSLOTTE 

Aan Dorpsbelang Tollebeek hebben we beloofd uit te zoeken wat de mogelijkheden zijn. 

We hebben geconstateerd dat er in de budgetten ruimte zit voor vervanging en gezien 

het gegeven dat Tollebeek zich profileert als een dorp dat speciale waarde hecht aan de 



aanwezigheid van kunst in de openbare ruimte, achten we van belang dat er bij de 

vervanging een kwalitatief vergelijkbaar kunstwerk komt. 

 

Dinsdag 15 oktober 2013 gaat er een brief uit van deze strekking aan Dorpsbelang 

Tollebeek. Hierin geven we aan dat wij een mogelijk zien om samen met het dorp te 

bespreken hoe verder. 

Mocht dat leiden tot een opdracht tot vervanging van Diana dan betekent dit dat we 

hiervoor later met een vraag naar de gemeenteraad zullen komen voor krediet. 

Inmiddels wordt een afspraak met dorpsbelang ingepland. 


