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Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller: 
Maatschappelijke Ontwikkeling  0  januari 2021 RGI Hafkamp 

 
Portefeuille: W.C. Haagsma 
 
Onderwerp: Reparatie lichtkunstwerk  
 
Voorgesteld besluit 
1. Kennis nemen van de noodzakelijke reparatie aan het lichtkunstwerk op de Deel nabij het theater 
en de bioscoop te Emmeloord;  
2. De raad via het eerstvolgende tweemaandelijkse begrotingswijzigingsvoorstel voor te stellen een 
budget van € 25.000 beschikbaar te stellen voor de reparatie van dit lichtkunstwerk;  
3. De raad informeren. 
 
Beleidsreferentie: 

- Raadsbesluit ‘nieuwe werkwijze Beeldende Kunst en herbestemming middelen Beeldende 
Kunst’ van november 2011; 

- Contract opdracht uitvoering en oplevering twee kunstobjecten d.d. 30 maart 2010; 
- Cultuuragenda 2020 gemeente Noordoostpolder. 

 
Inleiding 
In 2010 heeft de gemeente opdracht gegeven aan kunstenaar Herman Kuijer tot uitvoering en 
oplevering van twee kunstwerken, waaronder het hier bedoelde lichtkunstwerk (zonder titel) op het 
‘Cultuurplein’. In 2011 is het kunstwerk gerealiseerd. 
Het licht van het lichtkunstwerk op de Deel is al een tijdje stuk. Voorlopig lossen we het probleem op 
door zowel links als rechts een strook licht uit te zetten, maar dat is geen structurele oplossing 
gebleken. Het is wenselijk om het kunstwerk te repareren.  

 

Doelstelling 
Het lichtkunstwerk op De Deel repareren en daarmee weer in goede staat brengen. 
 
Argumenten 
 
1.1. De gemeente heeft de verplichting om het lichtkunstwerk te onderhouden 
 
Dit blijkt uit het contract voor oplevering van het kunstwerk. Hierin staat dat de gemeente verplicht is 
het kunstwerk zorgvuldig te beheren en het in oorspronkelijke staat te behouden. Ook is vastgelegd 
dat het risico van schade aan het kunstwerk twee jaar na eindoplevering overgaat op de 
opdrachtgever: de gemeente. Daarom adviseren we u om het kunstwerk te repareren. 
 
1.2. Reparatie van het lichtkunstwerk draagt bij aan de doelstelling in ons cultuurbeleid 
 
In ons vastgestelde cultuurbeleid staat dat we onze kunstwerken in de openbare ruimte goed willen 
onderhouden, tonen en promoten (doelstelling 10). Reparatie van het lichtkunstwerk draagt bij aan 
deze doelstelling.  
 
1.3. De kunstenaar is akkoord met de voorgenomen wijze van repareren 
 
Contractueel is vastgelegd dat reparatie in afstemming met de kunstenaar wordt uitgevoerd. Er is 
contact geweest met de kunstenaar. Omdat de led-modules van het lichtkunstwerk niet meer 
leverbaar zijn, is er een andere, structurele, oplossing gevonden. 
De enige oplossing is om alle led modules te vervangen door compleet nieuwe en daar de besturing 
op aan te passen. Hiervoor zijn, in afstemming met de kunstenaar, offertes aangevraagd bij bedrijven 



die hierin expertise hebben. In november 2020 is een offerte van € 22.000 excl. btw ontvangen, die 
onze instemming heeft en akkoord is bevonden door de kunstenaar. 
 
1.4. Voor financiële dekking van onvoorzien en niet-structureel onderhoud aan kunst in de 

openbare ruimte is een bestemmingsreserve ingesteld 
 
De bestemmingsreserve Beeldende Kunst en Cultuurbeleid (BKC) is bedoeld voor “onvoorziene 
incidentele uitgaven die vastgestelde doelstellingen uit het cultuurbeleid bevorderen. Het kan daarbij 
alleen gaan om uitgaven ten behoeve van het cultuurbeleid die niet al op een andere wijze worden 
gedekt.” Dit is hier het geval. De reparatie kunnen we niet dekken uit de reguliere 
onderhoudsbudgetten voor beeldende kunst. Deze zijn bedoeld voor structureel, planmatig onderhoud 
en ontoereikend om reparaties van deze omvang te kunnen opvangen 
 
2.1 De gemeenteraad beslist over aanwending van (bestemmings)reserves 
 
Aanwending van (bestemmings)reserves raakt het budgetrecht van de raad. Daarom adviseren we u 
om de raad via het eerstvolgende tweemaandelijkse begrotingswijzigingsvoorstel voor te stellen een 
budget van € 25.000 beschikbaar te stellen ten behoeve van de reparatie van dit lichtkunstwerk. 
Het gevraagde budget ligt iets hoger dan het bedrag dat is geoffreerd. De offerte bedraagt thans  
€ 22.000 exclusief btw. Voor onvoorziene zaken (risico’s) wordt een budget van € 3.000 
aangehouden. 
 
2.2. De omvang van de reserve BKC is groot genoeg om de € 25.000 aan te onttrekken. 
 
Naar verwachting is de stand van de reserve BKC aan het eind van 2021 en na besluitvorming over dit 
budget circa € 222.000.  
 
3.1 De raad direct informeren is wenselijk 
 
We adviseren u de raad alvast te informeren over het voornemen om via het eerstvolgende 
tweemaandelijkse begrotingsvoorstel een budget van € 25.000 te vragen, zodat zij weten dat dit 
onderwerp speelt  en u eerst nu wacht op besluitvorming in de raad.  
 
Kanttekeningen 
 
3. De raad kan anders besluiten  
 
Het voorstel in lijn is met het door de raad vastgestelde beleid Bovendien zijn we contractueel 
verpllicht deze reparatie aan het lichtkunstwerk uit te voeren. 
 
Planning/Uitvoering 
Na besluitvorming: 
- de raad vooraf informeren door dit collegevoorstel te versturen aan de raad; 
- de begrotingswijziging meenemen in het eerstvolgende tweemaandelijkse 
begrotingswijzigingsvoorstel. 
- na positieve besluitvorming van de raad overgaan tot uitvoering geven aan het besluit van de raad 
 
Bijlagen 
Geen. 


