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Verslag van de vergadering van de Commissie Samenleving van woensdag 12 december 
2007 
 
  
Aanwezig zijn: 

De heer M. Bogerd (voorzitter), dames A. van Stenus-van Basten (VVD) en M. Luijer(CDA), heer R.T. 

Oost (CDA),  dames L.B.M. Venselaar (PvdA) en N. van Herwaarde-van Ravenzwaaij (SP), heren H. 

van Ravenzwaaj (SP) en F. Brouwer ( ChristenUnie), mevrouw A.S.M. Roda (GroenLinks), heren R. 

de Wit (SGP) en heer S. Jokhan (commissiegriffier)  

 

Ook aanwezig zijn:  

Leden van Gedeputeerde Staten: de heer H. Dijksma 

 

Afwezig zijn:  

Dames M. Jonker-Waterlander (VVD) en T. Zeilstra-van der Meulen (PvdA), heer R.J. Siepel 

(ChristenUnie) en mevrouw J. Kievit (PvdD) 

 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. 

 

2. Vaststellen agenda 

De voorzitter vraagt of de agenda vastgesteld kan worden zoals hij voorligt. De agenda wordt conform 

vastgesteld. 

 

3. Mededelingen voorzitter/presidium/Statengriffie 

- Bericht van verhindering ontvangen van de dames M. Jonker-Waterlander (VVD), T. Zeilstra-van der 

Meulen (PvdA) en J. Kievit (PvdD), heer R.J. Siepel (ChristenUnie). De heer R.T. Oost heeft 

aangegeven dat hij wat later zal komen.  

De voorzitter vertelt dat hij met de dames van Stenus, Luijer en de commissiegriffier heeft overlegd 

hoe er vorm en inhoud gegeven kan worden aan de komende ‘Statenmiddagen’. Op het programma 

staan werkbezoeken, voorlichtingsbijeenkomsten vanuit de provincie over een aantal belangrijke 

thema’s, nieuwe nota’s en nota’s die opnieuw vastgesteld moeten worden voor de komende 4 jaar. Zij 

zijn overeengekomen dat de griffie samen met de betreffende afdelingen een lijst maakt van de nota’s 

die de komende tijd aan de orde zullen komen. De commissie kan daar dan kennis van dragen en zich 

tijdens de Statenmiddagen voorbereiden op de komende nota’s. Wat betreft de werkbezoeken is het 

belangrijk dat de besluitvormingsagenda bekend is zodat de werkbezoeken geënt kunnen zijn op 

hetgeen op de commissie afkomt. De werkbezoeken moeten een goede invulling hebben. Tijdens 

vergaderingen kan de commissie tot de conclusie komen dat zij over een bepaald belangrijk 

onderwerp over te weinig informatie beschikt. Zij kan dan informatie inwinnen uit ‘eigen huis’ of 

informatie van elders benutten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van presentaties gebeuren. Door het 

maken van deze drieslag is het nog niet zover dat er iets aan de commissie gepresenteerd kan 

worden hierover. Eerst moet bekend zijn wat er voor de komende jaren ‘op de rol’ staat. De taak is 

nog niet volbracht en aan de commissie wordt instemming gevraagd om in de volgende 

commissievergadering met een voorstel te komen hoe het ingevuld zou kunnen worden en wat de 

ideeën zijn. De commissieleden kunnen dan hun mening geven over dat ‘praatstuk’. Het CDA vult dit 

aan met de mededeling dat er ook gesproken is over een motie die indertijd is aangenomen om een 

conferentie te organiseren rondom het thema Preventieve Jeugdzorg. De combinatie Speciaal 

Onderwijs en Jeugdzorg. Zij stelt voor om dit onderwerp hierin mee te nemen en nog een keer met 

elkaar te bespreken welke onderwerpen er geagendeerd moeten worden. Op die manier is de motie 

dan afgehandeld.  
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De voorzitter zegt dat met de instemming van de commissie deze kleine werkgroep nog even aan de 

slag gaat en dit laatste punt daarin meeneemt. De lijst van mogelijke werkbezoeken en presentaties 

zal ook meegenomen worden in de kleine werkgroep om zo met een gedegen voorstel te komen. 

- De heer F.N.E.M. van Schoot (burgercommissielid GroenLinks) wordt plaatsvervangend lid van de 

commissie i.p.v. de heer C. Meijer. 

- Memo 619072 d.d. 28 november 2007 over werkbezoek commissie Samenleving (2x). De griffie stelt 

voor om op 17 januari tussen 12.00 uur en 14.30 als thema Erfgoed en Podiumkunst te nemen en een 

bezoek af te leggen aan het NieuwLandErfgoedcentrum. De commissie krijgt daar dan informatie en 

een korte rondleiding door het museum. Mochten er voor 17 januari gerichte vragen zijn i.v.m. dit 

thema dan kunnen die aan de griffie worden doorgegeven. Zij kan de vragen dan bundelen en er is 

dan duidelijkheid over de thema’s die de commissieleden belangrijk vinden. 

- De commissie wordt gevraagd duidelijkheid te geven op een aantal punten over het 

werkbezoek/excursie archeologie. Het was in de vorige Statenperiode de bedoeling om een keer naar 

België en Frankrijk te gaan op werkbezoek, om te kijken hoe het daar gaat met de educatie m.b.t. 

archeologie. Die toezegging ligt er nog. De vraag is of er nog behoefte is aan dit bezoek.  

De PvdA zegt dat men in de laatste vergadering van de commissie in de ‘oude’ samenstelling 

geëindigd is met de conclusie dat deze excursie nog gemaakt zou worden in aanwezigheid van de 

vorige gedeputeerde en de ‘oude’ commissieleden. Volgens deze fractie was er wel belangstelling van 

de leden. De reden van niet doorgaan is niet bekend. Om nu direct nee te zeggen vindt zij te 

gemakkelijk. 

 

De heer Oost (CDA) arriveert. 

 

De VVD lijkt het vreemd om nu nog op werkbezoek te gaan met ex-Statenleden. Vanuit de fractie van 

de VVD is er geen behoefte om op excursie te gaan naar België of Frankrijk. Zij gaat liever op 

excursie in Flevoland.  

Het CDA memoreert dat er tijdens de vorige periode geen voorbeelden hiervan in Nederland 

aanwezig waren. Daarom is er een goed voorbeeld gezocht in de nabijheid van Nederland. Dat was in 

België. Door agendaproblemen van een aantal leden en de toenmalige gedeputeerde is het bezoek 

toen niet doorgegaan. Flevoland is een groot archeologisch gebied. Zeker wat de scheepsarcheologie 

betreft is het belangrijk om zich in dit onderwerp te verdiepen. Het is een belangrijk onderwerp voor 

Flevoland omdat het Nationaal archeologisch centrum hier ook gevestigd is. Daarnaast heeft 

Flevoland ook Belvedère gebieden en zelfs Unesco gebieden – Schokland – waar veel archeologie is. 

Deze fractie vindt het dan ook belangrijk om dit werkbezoek door te laten gaan en heeft er veel 

belangstelling voor.  

GroenLinks wil het onderwerp op de agenda houden. Of dat naar het buitenland moet is wel een 

vraag . Als er in Nederland voorbeelden zijn lijkt dat meer voor de hand liggend. 

De voorzitter stelt voor om dit thema in de kleine werkgroep mee te nemen.  

Ter kennisname aan u gemaild: 

- Mail d.d. 5 december 2007 over uitnodiging Debat rol Migranten & Os en prijsuitreiking 

ideeënwedstrijd migranten en ontwikkelingssamenwerking. 

De mededelingen worden voor kennisgeving aangenomen. 

 

4. Verslag van de vergadering van 14 november 2007 (612212) 

Er zijn geen schriftelijke wijzigingen ontvangen. Tijdens de vergaderingen zijn er geen op- of 

aanmerkingen. Het verslag wordt conform vastgesteld. 

 

a. Lijst van toezeggingen (612207) 

- Punten 1 en 8; archeologie en werkbezoeken. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met het 

voorstel (memo 619072) werkbezoek NLE op donderdag 17 januari 2008. Ook wordt de commissie 

gevraagd duidelijkheid te geven op een aantal in de memo genoemde punten over 

werkbezoek/excursie archeologie, zie ook agendapunt 3. Toegezegd is dat er later een voorstel over 

het werkbezoek archeologie een voorstel zal komen. 

- Punt 2; afsluiting Leef met Stijl. Wordt in maart afgedaan. 

- Punt 3; sociale agenda. Deze zal in januari of februari worden afgedaan, afhankelijk van het moment 

waarop het presidium het stuk krijgt.  

- Punt 5; jeugdzorg. Zie memo 618579, agendapunt 6.a.1.. Dit zal in januari worden afgedaan. 

- Punt 6; klanttevredenheidsmeting. Wordt meegenomen in de jaarplanning.  

- Punt 7; samenwerking tussen zorgfunctie in het speciaal onderwijs en preventief jeugdzorgbeleid. Dit 

komt in januari aan de orde.  



Prov inc i e  F levo land  Verslag  
  

 

 Bladnummer 

 3 

 

- Punt 8; werkbezoeken. Hiervoor komt in januari een voorstel.  

De mutaties zullen worden doorgevoerd en de lijst wordt conform aangepast. 

  

b. Lijst van moties (612208) 

Nr. O.563308 Ouderenbeleid in Sociale agenda. Komt volgend jaar aan de orde. 

 

5. Lijst ter kennisneming stukken van 12 december 2007 

De lijst wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

6. Portefeuillehouder J.M. Bos 

a. Mededelingen 

Ter kennisname in uw bakje gelegd: 

- Memo 613166 d.d. 20 november 2007 over vertrouwelijke informatie. 

Tijdens de vergadering uitgereikt: 

- Memo 624102 d.d. 11 december 2007 over mededeling rond situatie tienermoeder uit Almere. 

 

1. Jeugdzorg 

Ter kennisname in uw bakje gelegd en/of aan u gemaild: 

- Memo 618579 d.d. 28 november 2007 over behandeling plan van aanpak sturing Jeugdzorg. 

- Mail d.d. 28 november 2007 over toezegging plan van aanpak Jeugdzorg, follow-up Rapport 

Randstedelijke Rekenkamer Jeugdzorg. 

Het CDA vraagt naar aanleiding van de memo wat zij kan verwachten in januari. Zij stelt voor dat aan 

de commissie wordt voorgelegd wat dit plan van aanpak gaat behelzen. Zij wil ook weten op welk 

moment er in het komend jaar gerapporteerd zal worden en waarover. Om goed met elkaar vast te 

stellen welke aanbevelingen worden uitgewerkt. Zij denkt dat er consequent gesproken moet worden 

over Plan van aanpak uitvoering aanbevelingen rapport van de Randstedelijke Rekenkamer. Het gaat 

er niet om dat er verwacht wordt dat er in januari een heel dik rapport komt maar dat er een voorzet 

wordt gegeven hoe hier mee omgegaan moet worden. 

De voorzitter vraagt aan gedeputeerde Dijksma, die gedeputeerde Bos vervangt, wat er onder het 

Plan van aanpak wordt verstaan en wat men kan verwachten.  

Gedeputeerde Dijksma antwoordt dat het gaat om inhoudelijk kader en de stappen die in het komend 

jaar gezet zullen worden. Dat krijgt de commissie voorgelegd en zij zal er verder in het jaar bij 

betrokken blijven worden. 

 

7. Portefeuillehouder H. Dijksma 

a. Mededelingen 

Ter kennisname in uw bakje gelegd: 

- Mededeling commissie Samenleving HB 619282 over evaluatieonderzoek Servicecentrum 

Flevolandse Bibliotheken 

- Memo 619732 d.d. 12 december 2007 over restauratie Tong van Lucifer, stand van zaken december 

2007. 

 

b. Statenvoorstel 

1. Restauratie Tong van Lucifer 

De voorzitter stelt voor om naar aanleiding van de notities die men ontvangen heeft een vragenronde 

te houden. Omdat het onderwerp al eerder aan de orde is geweest wil hij ervoor waken, niet in 

herhaling te vervallen.  

 

1
e
 termijn 

 

GroenLinks vindt dat het gaat om een markant kunstwerk dat zonder meer terug moet komen op de 

plek waar het stond. Het wordt door veel mensen gemist. Op 2 dingen uit de notitie wil zij reageren. 

Het ene gaat over het feit dat er geen provinciaal onderhoudsbudget is voor kunstwerken. Zij is er 

nieuwsgierig naar of er een indicatie is voor de termijn waarop kunstwerken toe zijn aan 

opknapbeurten, schoonmaakbeurten e.d.. Er zou dan misschien een financiële planning voor gemaakt 

kan worden. Het tweede punt gaat over de beveiliging van de Tong van Lucifer. De suggestie wordt 

gedaan om bijvoorbeeld palen op de fietspaden te plaatsen. Deze fractie vreest dat er gevaarlijke 

situaties ontstaan wanneer dit plan wordt uitgevoerd. Zij is daar dan ook geen voorstander van. 

De ChristenUnie zegt dat zij haar standpunt niet zal wijzigen. Zij vraagt hoe ‘hard’ een contract is 

wanneer de kunstenaar zijn visie op het kunstwerk bij vervulling van de opdracht wijzigt. Moet men 
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zich houden aan de overeenkomst over het onderhoud nu uit de stukken blijkt dat de door de 

kunstenaar gebruikte materialen in relatie tot de constructie niet geschikt zijn voor de condities die in 

en rondom het beeld heersen. (dossier ICN) M.a.w. moet de burger opdraaien voor de fouten van de 

kunstenaar. Bovendien had, volgens de kunstenaar, het kunstwerk geen onderhoud nodig. Het moest 

kunnen oxideren. Waarom er dan zoveel geld aan verspillen. Uit de stukken blijkt dat het college er 

ook aan getwijfeld heeft gezien de duurzaamheid- en het veiligheidsrisico’s. De VVD heeft in de vorige 

vergadering hierover, volgens deze fractie, terecht gevraagd hoe vaak dit nog zou kunnen gebeuren 

en hoe vaak er dan nog gerestaureerd zou moeten worden. Zij wil ook weten hoe het met de 

verzekering zit. Er is een nieuw financieel plaatje gemaakt. Restauratie kost € 195.000 en dat moet 

gewoon betaald worden. Over de naamgeving wordt nu gezegd dat de betekenis toch anders zou zijn. 

Deze fractie denkt dat, dat niet zo is en dat de kunstenaar er wel degelijk een bepaalde opvatting over 

had die haaks staat op de Christelijke identiteit van deze fractie. Zij zal daar zeker nog op terugkomen.  

Het CDA zegt dat het voor sommige mensen een ding is maar door anderen ook gemist wordt. Zij las 

in een enquête in de Telegraaf van 11 oktober 2007, de stelling van de dag ’Kunst mag duur zijn’. 

17% is het daarmee eens en 81% is het daar niet mee eens. Men vindt € 195.000 een te groot bedrag 

voor restauratie. Het is dus financieel een discussiepunt. De gedeputeerde heeft uitgelegd dat de 

provincie er contractueel aan vast zit. Zij is benieuwd naar de uitkering van de verzekering. Dat kan 

van het bedrag afgetrokken worden. In het Statenvoorstel staat dat de geschatte kosten voor herstel € 

120.000 zijn. Het is echter € 195.000. De dekking is opgesplitst. Het moet wel goed en helder in het 

Statenvoorstel gezet worden. Op 4 oktober heeft de commissie een stuk ontvangen van de 

gedeputeerde over het onderhoud van de landschapskunst in Flevoland. Daar staat een lijstje op met 

de kunstwerken die daaronder vallen. De Tong van Lucifer stond daar niet bij. Het is geen 

landschapskunstwerk heeft de gedeputeerde gezegd. De restauratie wordt wel gedekt uit de post 

landschapskunst. Dat vindt deze fractie niet rechtmatig. Het voor de NoordOostpolder geplande 

kunstwerk komt daarmee verder weg te liggen. Deze fractie zou graag zien dat niet uit deze post 

wordt geput maar dat gewoon het hele bedrag uit de algemene reserve wordt gehaald. Het plan is om 

de verzekering op te zeggen en voor hetzelfde bedrag onderhoud te gaan plegen. Dat juicht deze 

fractie toe. Zij heeft uit de stukken begrepen dat er elektrolyse heeft plaatsgevonden en dat daardoor 

het beeld uiteen is gevallen. Dat zou door de restauratie worden opgelost. Zij vraagt de gedeputeerde 

om daar wat meer duidelijkheid over te geven. Wat de beveiliging betreft zou zij graag zien dat de € 

25.000 die daarvoor nodig zijn een integraal onderdeel uitmaken van het voorstel. 

De SGP is er al eerder, inhoudelijk, diep op ingegaan maar het kunstwerk blijft omstreden. Zij vindt dat 

het accent daarbij ligt op het verderfelijke gedachtegoed achter de naam. De kunstenaar heeft zijn 

bedoeling van tevoren verzwegen. Toen de subsidie was veilig gesteld en het beeld was opgericht 

kwam hij pas met de intentie op de proppen. Bij die gelegenheid verzuchtte Pieter Loos: “Als ik dat 

geweten had, was er geen subsidie verstrekt.” Zij is blij dat er in het vervolg rekening gehouden zal 

worden dat de naam en intentie bij sommige groepen gevoelig kan liggen. De provincie is wettelijk 

eigenaar en vindt dat het beeld moet worden opgeknapt. Zij las in de memo: ‘door blikseminslag is het 

kunstwerk voltooid, volgens de kunstenaar. Het herstel van het beeld is dan niet nodig’. Zij vindt het 

ongelooflijk om nu een beeld te herstellen voor in totaal ongeveer € 220.000 en dan te wachten tot de 

bliksem inslaat. Wat moet men ervan denken als men een hoop verwrongen staal ziet. Is dat dan het 

beeld dat de Flevolanders zo aanspreekt en meewerkt aan de naamsbekendheid van Flevoland. 

Herstellen met de hoop dat het kapot gaat is niet uit te leggen. Zij vindt het ‘van de zotten’ om hier 

geld aan uit te geven. Zij geeft de gedeputeerde vervolgens het advies om op www. tijdschrift-km.eu 

te kijken en dan klikken op uitgave nr.; 30. Daar staat hoe TNO hetzelfde probleem aan een ander 

kunstwerk, voortreffelijk heeft opgelost. Zij geeft dit mee maar blijft ‘mordicus’ tegen het voorstel. 

De PvdA zegt dat het voor het eerst is dat zij is aangesproken over een onderwerp dat hier aan de 

orde is. Zij heeft een goed gesprek gehad met een van de ‘buren’ van de Tong van Lucifer die zich er 

erg gekwetst door voelde. Zij is er zelf niet door gekwetst en zal voor restauratie stemmen. Het is 

echter een onderwerp dat leeft in de provincie. Zij vond op internet een definitie van kunst n.l.: ‘als je 

niet meer mag beledigen is er geen kunst meer. Kunst is anders denken. Kunst is een uitdaging. Er is 

goede en er is slechte kunst. Goede kunst zoekt de grenzen op’ Er is dus bij de Tong van Lucifer – in 

deze definitie - sprake van goede kunst. Dit is echter een subjectief begrip. De PvdA fractie zal in de 

vergadering van PS over de restauratie, vóór stemmen. Zij keek tijdens het lezen van de memo raar 

op toen zij las dat er in de toekomst op gelet zou worden dat er naamgeving gekozen zal worden die 

niet kwetsend is voor welke bevolkingsgroep dan ook. Zij zou het niet op haar geweten willen hebben 

dat goede kunst niet geplaatst wordt omdat het haar zou kwetsen. 

De VVD heeft in de vorige vergadering al heel veel vragen gesteld. Zij zegt dat het beeld veel tongen 

heeft losgemaakt. Zowel toen het aan de Knardijk stond als toen het werd verwijderd. Het is een 

kunstwerk dat Flevoland op de kaart zet. Het is een begrip. De kunstenaar heeft aangegeven dat het 
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mooi zou zijn als het kunstwerk door de bliksem werd getroffen en daardoor in een ander beeld zou 

transformeren. Het is anders gelopen. Door een constructiefout hebben koperdieven hun slag kunnen 

slaan en heeft de erosie toegeslagen. De schade is aanzienlijk. Hoewel er een groot bedrag mee 

gemoeid is, is restauratie contractueel verplicht. Het staat als zodanig niet ter discussie. De VVD is 

van mening dat herhaling van dit soort voorvallen zo goed mogelijk voorkomen dient te worden. Zij 

verzoekt het college dan ook om bij restauratie van het object de verbetering van de duurzaamheid 

nadrukkelijk in de opdracht op te nemen en zorg te dragen voor een regulier onderhoudsschema. Bij 

herhaling van diefstal of vandalisme de contractuele verplichtingen tot instandhouding, juridisch te 

toetsen in verband met de eventuele veranderende maatschappelijke normen. Bij nieuwe 

investeringen in kunstobjecten terdege rekening  te houden met dit soort verstrekkende gevolgen en 

de periode voor instandhoudingverplichting, aanzienlijk te verkorten. Met inachtnemening van deze 

genoemde aandachtspunten stemt de VVD wel in met het voorstel tot herstel. 

De SP ziet graag een lijst van kunstwerken die op de nominatie staan voor restauratie. Zij vraagt zich 

af of de verzekering alleen het koperdraad vergoed indien het hele beeld gestolen wordt.  

 

Gedeputeerde Dijksma is het eens met GroenLinks dat het een markant kunstwerk is. Hij is het met de 

PvdA eens dat er nog nooit zoveel reacties op iets zijn geweest als op dit beeld. Deze reacties waren 

allemaal positief. Men wil het beeld graag terug. Het wordt als markeringspunt positief ervaren. De 

naam leeft niet zo bij de mensen. De cipresachtige vorm die er altijd staat en steeds anders van kleur 

is, waardeert men. Er is geen provinciaal onderhoudsbudget. Het is onderdeel van de risicoparagraaf. 

Er kunnen een aantal tegenvallers zijn en daarvoor heeft de provincie een Algemene reserve. Deze 

wordt op peil gehouden volgens bepaalde normen. Toch vraagt gedeputeerde zich af of er geen 

Provinciaal Onderhoudsbudget in het leven geroepen moet worden. Het aantal kunstwerken dat 

onderhouden moet worden – de landschapskunst telt daarbij niet mee omdat deze werken eigendom 

zijn van de eigenaren van de grond waarop zij staan – zoals o.a. de ‘Blauwe Dromer’ en het beeld dat 

voor het provinciehuis komt te staan en de Tong van Lucifer. Hij stelt voor om in de begroting van 

2009 een reëel bedrag op te nemen voor onderhoud. Met dat onderhoud ontstaat ook een verlenging 

van de levensduur. Hij zal de suggestie van de SGP om op internet te kijken of er nog suggesties zijn 

die kunnen helpen, opvolgen. Mochten er majeure wijzigingen ontstaan dan zal hij dat laten weten. Er 

is echter al intensief naar gekeken en de oplossing die hier voorligt, lijkt een hele goede te zijn. 

€200.000 is een groot bedrag. Daarom moet er goed gekeken worden of het verantwoord is. 

Uiteindelijk is het college tot de overweging gekomen dat zij het, het wel waard vindt. De 

gedeputeerde zegt toe dat het college de beveiliging op de schouders neemt. Zij zal ervoor zorgen dat 

het goed gebeurt. Zij zal ook zorgen voor goede bewaking. Er wordt nog onderzocht of het werk 

verzekerd zal worden. Wellicht is het goedkoper om samen met een verzekering te beveiligen 

waardoor het goedkoper, efficiënter en beter gebeurt dan wanneer de provincie dat zelf regelt. Die 

bedragen kunnen binnen de begroting gevonden worden. Gedeputeerde is het eens met het CDA dat 

het noemen van € 120.000 een verkeerde indruk kan wekken. Het zal in het Statenvoorstel nog 

duidelijker moeten komen te staan. In alle toelichtingen wordt gesproken over € 195.000. Het college 

mag binnenslijns een verschuiving doen en daarom heeft zij – zij denkt dat dit rechtmatig is – dit zo 

gedaan. Het college kan niets meer doen ten laste van de post onvoorzien. Het zou ten laste van de 

Algemene reserve kunnen gaan. Als de Statenleden vinden dat, dat moet, kunnen zij daartoe een 

amendement indienen. De gedeputeerde hoort daarover graag de mening van de commissie. Als de 

meerderheid daarvoor is zou het voorstel er al op aangepast kunnen worden. Over de naamgeving 

zegt de gedeputeerde dat het niet de bedoeling van de kunstenaar geweest is om kwetsend te zijn. 

Het kan wel als kwetsend ervaren worden. Het is echter niet de door ChristenUnie en SGP ervaren 

bedoeling geweest. Wat betreft de opmerking van de PvdA dat naamgeving niet kwetsend zou mogen 

zijn zegt de gedeputeerde dat opdrachten zo vertrekt zullen worden dat er niet moedwillig uitgelokt 

wordt tot kwetsen. Het college vindt een bepaalde vorm van vrijheid in kunst een belangrijk 

uitgangspunt. Gedeputeerde leest een stukje dat hij op internet heeft gevonden voor. Een uitspraak 

van Ruud v.d. Wint zelf: “Alleen in de westerse cultuur is de ontwikkeling van abstracte schilder- en 

beeldhouwkunst mogelijk geweest. Het is niet voor niets dat totalitaire systemen alle vormen van 

moderne kunst hebben willen vernietigen.”  Wat betreft de duurzaamheid van het gerepareerde beeld 

kan hij zeggen dat daarbij lering wordt getrokken uit hetgeen heeft plaatsgevonden. Men zegt dat het 

dan voor 20 tot 50 jaar goed blijft wat nog te verlengen is bij een goed onderhoud. De verzekering 

heeft € 3500 vergoed. Dat is de waarde van het koperdraad dat ontvreemd is.  

GroenLinks zegt geen antwoord te hebben gekregen over de vraag over het belemmeren van de 

toegankelijkheid. 
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Gedeputeerde Dijksma antwoordt dat hij dat in ieder geval meeneemt. Er zal zeker naar worden 

gekeken. Er moet wel op een af ander manier worden geregeld dat auto’s er niet kunnen komen. Het 

moet wel veilig en verlicht zijn. 

 

2
e
 termijn 

De voorzitter neemt ook even de opmerking mee die door het CDA is gemaakt over de dekking. Het 

gaat erom of het totale bedrag uit de Algemene reserve moet komen. 

Het CDA zegt dat een goede democratie ook rekening houdt met minderheden. Zij doelt daarbij op het 

kwetsen. De gedeputeerde heeft toegezegd om in het vervolg daar aandacht aan te schenken. Vooraf 

moet duidelijk zijn wat de intenties van de kunstenaar zijn en niet zoals nu achteraf. Wat de dekking 

betreft is de mening van het CDA bekend. Zij is blij met de toezegging van de gedeputeerde. Zij heeft 

niet gehoord of de uitvoering van een nieuw landschapskunstwerk in de NoordOostpolder onder druk 

komt te staan indien de dekking anders zou komen. Dat is waarom het CDA kiest voor een ander 

dekkingsvoorstel. Zij wil van de gedeputeerde graag horen hoe dit zit. 

GroenLinks interrumpeert met de opmerking dat zij dit niet zo had opgevat omdat zij had gelezen dat 

die € 75.000 een onderbesteding betreft die naar de Algemene middelen zou gaan. En dus niet 

gereserveerd zou worden voor een nieuw kunstwerk. 

De ChristenUnie heeft ook veel reacties gehad, maar dan juist van mensen die er bezorgd over zijn. 

De PvdA vindt dat kunst kwetsend en shockerend moet kunnen zijn. Dat is een opvatting binnen de 

kunstwereld. Vanuit totalitaire regimes zijn er juist voorbeelden te noemen waarin men juist heel 

kwetsend is naar ras en religie. Dat is dus niet altijd een goed voorbeeld, vindt deze fractie. Zij 

constateert dat een aantal vragen betreffende onderhoud open blijven. Daar is waarschijnlijk ook geen 

antwoord op te geven. Zij vraagt of de gedeputeerde iets kan zeggen over de vorm waarin de 

bewaking straks zal plaatsvinden. Over de naamgeving zal zij in de Statenvergadering waarschijnlijk 

nog citeren wat de kunstenaar er zelf over gezegd heeft. Over de dekking kan zij op dit moment geen 

antwoord geven. Zij wil dit eerst in de fractie bespreken. 

De VVD heeft nog een opmerking over opdrachten aan toekomstige kunstenaars. Zij vraagt zich af of 

al deze ‘leermomenten’ meegnomen worden in toekomstige opdrachten. Zoals duurzaamheid, 

diefstal, contractuele verplichtingen en onderhoudsbudget.  Zij noemt een kunstenaar die beelden 

schijnt te leveren die hij zelf komt poetsen. 

 

Mevrouw Luijer (CDA) verlaat om 16.30 uur de vergadering. 

 

Gedeputeerde Dijksma zegt dat het hem goed lijkt om het vooraf over eventuele kwetsendheid te 

hebben. Daar kunnen kaders voor gesteld worden. Een kunstenaar moet echter niet teveel beperkt 

worden. Bewust kwetsen is een heel slechte zaak. GroenLinks heeft de uitgangspunten van financiën 

zeer goed begrepen. Defacto betekent het dat als er geld overblijft dit in de Algemene reserve komt. 

Indien nodig halen we het via een omweg daar weer uit. Naar landschapskunst in de NoordOostpolder 

wordt nog steeds gezocht. Dit komt hierdoor niet in het gedrang. Mocht daar niet voldoende geld voor 

zijn dan komen wij daarvoor bij u terug om uit de Algemene reserve te putten. De gedeputeerde zal de 

commissie op de hoogte houden van de beveiliging. Dit zal wel vertrouwelijk gebeuren, via het 

bekende kastje. Gedeputeerde zegt bij toekomstige zaken lering te trekken uit het gebeurde. 

 

De voorzitter zegt dat de breedte en de lengte die kunst biedt aan de orde zijn geweest. Hij 

constateert dat het een bespreekpunt gaat worden in de Statenvergadering.  

 

c. Vragenronde 

Van de vragenronde wordt geen gebruik gemaakt. 

 

8. Rondvraag 

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

9. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering om 16.35 uur. 

 

 

 

Vastgesteld in de vergadering van 17 januari 2008, 

de commissiegriffier,                              de voorzitter, 


