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Onderwerp

Een monument voor 100 jaar zuiderzeewet (Landschapskunstwerk)

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Dronten en het college van
Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland hebben de afgelopen maanden gesprekken gevoerd
over de realisatie van een monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet. Met deze brief bevestigt de
provincie Flevoland deze gesprekken en de afspraken die over het landschapskunstwerk zijn
gemaakt, onder voorbehoud van het beschikbaar stellen van de financiële middelen door Provinciale
Staten op 10 mei 2017.
Uit gesprekken blijkt dat er een wederzijdse bestuurlijke ambitie is om een landschapskunstwerk te
realiseren en onthullen als monument voor 100 Jaar Zuiderzeewet in juni 2018: de Zuiderzeewet is
op 14 juni 1918 van kracht geworden. De definitieve datum van de onthulling zal een beslispunt zijn
voor de te vormen gezamenlijke stuurgroep. Gegeven dit tijdspad is de tijd voor voorbereiding en
realisatie relatief beperkt. We hebben samen geconstateerd dat dit de mogelijkheden en
onmogelijkheden met betrekking tot het kunstwerk, kunstenaar en locatie mede kan bepalen.
Voor wat betreft de financiële aspecten van de realisatie van het kunstwerk zijn de volgende zaken,
onder voorbehoud van goedkeuring van Provinciale Staten, afgesproken:
De provincie Flevoland draagt zorg voor realisatie van het kunstwerk en de daarmee gemoeide
kosten.
De gemeente Dronten is na de oplevering en opening van het kunstwerk verantwoordelijk voor
beheer, onderhoud en exploitatie inclusief alle daarmee samenhangende kosten.
Wij stellen voor om de periode tot 10 mei 2017 te gebruiken om in gezamenlijkheid ambtelijke
voorbereidingen voor de start van de realisatie van het kunstwerk te treffen, zonder dat dit gegeven de besluitvorming in Provinciale Staten op 10 mei 2017 - leidt tot het aangaan van
(financiële) verplichtingen van de provincie of gemeente.
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Het college van Gedeputeerde Staten stelt er prijs op een bevestiging te ontvangen van dat voor dit
project sprake is van een gezamenlijke bestuurlijke ambitie van het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Dronten.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, dan kunt u contact opnemen met de
heer Mark Waaijenberg (0320 - 265633, mark.waaiienberg@flevoland.nl).
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Flevoland,
de secretaris,
de voorzitter.
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