MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 7
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Besluit aanvullend onderzoek reparatie kunstwerk Tong van Lucifer
Agendapunt: 10

Aan de voorzitter van Provinciale Staten
Provinciale Staten van Flevoland
in vergadering bijeen op: 22 april 2020

Constaterende dat:

-

-

Er een motie vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend om het kunstwerk de Tong
van Lucifer te ver(her)plaatsen zonder gedegen doorrekening van de financiële gevolgen en
zonder dat er een dekkingsvoorstel ligt.
Er na aanleiding van de technische vragen door GroenLinks over de financiële dekking
bevestigt is dat er (nog) geen financiële dekking is voor herplaatsen van dit kunstwerk;
Er een petitie ligt waarin ondertekenaars aangeven aanstoot te nemen aan de naamstelling
van het kunstwerk;
Er onduidelijkheid is over wat nou de oorspronkelijke naam van dit kunstwerk is;
Sinds de aankoop van dit kunstwerk in 1991 meerdere onderhoud-, restauratie- en
beveiligingskosten zijn gemaakt.
We als Provincie Flevoland in een (financieel) onzekere periode zitten;

Overwegende dat:

-

Er eerst een financiële doorrekening nodig is waaruit blijkt welke kosten er zijn voor
reparatie en herplaatsen.
De Gedeputeerde in de beantwoording van de technische vragen heeft aangegeven dat de
Provincie Flevoland in gesprek wil gaan met de erfgenamen van het kunstwerk;

□ Verzoeken het college
-

Te komen met een voorstel voor her- of verplaatsen van het kunstwerk inclusief een
dekkingsvoorstel waarin tevens is opgenomen de kosten voor reparatie.
Een informatiedocument op te maken met een overzicht van de gemaakte kosten en
afspraken t.a.v. dit kunstwerk en de feitelijke achtergrondinformatie over dit kunstwerk.
Beide documenten ter besluitvorming resp. ter informatie voor te leggen aan Provinciale
Staten.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: Hicham Ismaili Alaoui (GroenLinks) en Hennie Bogaards (CDA)
Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

Stemverhouding
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GO
DENK
Het amendement is:

Aangenomen

Verworpen

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van
Statengriffier,

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

