MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG
Artikel 21.c van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland
Motie nr.: 6
(In te vullen door de griffier)

Onderwerp: Tong van Lucifer
Agendapunt: 10

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

Constaterende dat:

-

De kunstenaar in een schrijven van 5 mei 1991 heeft aangegeven dat het kunstwerk geen
onderhoud nodig heeft maar “rustig moet kunnen oxideren”;
Er sinds de onthulling van het kunstwerk naar schatting 300.000 euro onderhoud-,
restauratie-, en beveiligingskosten zijn gemaakt, wat nodig was doordat De Tong van
Lucifer meerdere malen is beschadigd door koperdieven en vandalen;
Het beveiligen van het beeld op zijn huidige plaats op de Knardijk moeilijk is gebleken;
Het kunstwerk onlangs op 28 februari 2020 is verwijderd nadat het door de harde wind van
februari dit jaar opnieuw was beschadigd.

Overwegende dat:

-

De financiële toekomst van het kunstwerk gezien zijn kwetsbare locatie ongewis is.

X Verzoeken het college
-

/

□

Dragen het college op /

□

Spreken uit

Het kunstwerk te herplaatsen op een plaats waar risico’s voor toekomstige grote uitgaven
t.b.v. herstel door weer en vandalisme geminimaliseerd zijn.
Provinciale Staten vooraf actief te consulteren over de te kiezen locatie en financiële
consequenties.

en gaan over tot de orde van de dag.

Naam initiatiefnemer: J.N. Simonse (SGP), Z.J.B. Heng (ChristenUnie), G.J.C. Ransijn (Forum voor
Democratie), I. Joosse (PVV), M.G.J.H. van Rooij (50PLUS), M. Müller (SP), C.H.W. van den Berg (GO), A.
Khedoe (DENK)

Handtekening initiatiefnemer:

De motie wordt ondersteund door:
PARTIJ

Stemverhouding

NAAM ONDERTEKENAAR

HANDTEKENING

Voor

Tegen

Totaal
FvD
VVD
PVV
GroenLinks
CDA
PvdA
ChristenUnie
SP
50PLUS
D66
PvdD
SGP
GO
DENK
Het amendement is:

Aangenomen

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

Voorzitter,

A. Kost

L. Verbeek

Verworpen

