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*2747034*
Provinciale Staten

Onderwerp

Restauratie en plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer).
Gedeputeerde Staten stellen voor
1.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van a. Informatiedocument. Over kunstwerk De Tong
(van Lucifer) van Rudi van de Wint op de Knardijk en b. Quick scan naar
plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer);
2. Om als naam voor dit kunstwerk aan te houden ‘De Tong’;
3. Op basis van de analyse in de quick scan over te gaan tot restauratie en
plaatsing van kunstwerk ‘De Tong’ op de locatie Knardijk – A6 en de bij
de Najaarsnota 2020 begrote middelen definitief hiervoor aan te wenden.
2.

Doelstelling programmabegroting

Het onderwerp Restauratie Tong van Lucifer valt onder de portefeuille cultuur. In
de programmabegroting 2021 gaat het om onderdeel 4.2 Cultuur en erfgoed.

28 april 2021
Agendapunt

Lelystad

16 maart 2021
Registratienummer

2747034
Afdeling/Bureau

SENB
Portefeuillehouder

Rijsberman, M.A.
----------------------------Routing

3.

Eerdere behandeling

Op 22 april 2020 hebben Provinciale Staten een motie aangenomen waarin PS aan
GS verzochten om een informatiedocument op te stellen met een overzicht van
de gemaakte kosten en afspraken en de feitelijke achtergrondinformatie over dit
kunstwerk.
Op 11 november 2020 is deze motie naar aanleiding van de bespreking van de Najaarsnota 2020 aangevuld met een motie waarin het college van GS verzocht
wordt een quick scan uit te voeren naar alle mogelijkheden en onmogelijkheden
tot plaatsing of verplaatsing van het kunstwerk binnen de provincie Flevoland en
een onderbouwing van het benodigde budget.
Op 26 november 2020 is middels een mededeling (#2709349) het informatiedocument (#2709842) aan PS verstrekt. Zowel het informatiedocument als de quick
scan (#2760275) zijn als bijlage toegevoegd aan dit statenvoorstel.
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4.

Bevoegdheden PS en doel behandeling

PS hebben GS verzocht om voor de inzet van de begrote middelen te komen
met een uitwerking van de motie en een onderbouwing van het budget. Middels dit statenvoorstel en bijgevoegd informatiedocument en quick scan komen GS tegemoet aan de motie.

5.

Verdere behandeling PS

PS worden op de hoogte gehouden van de voortgang van de restauratie en
plaatsing van het kunstwerk via mededelingen.

6.

Korte toelichting op voorstel

Aanleiding
In februari 2020 is het kunstwerk ‘De Tong van Lucifer’ van Rudi van de Wint
op de kruising A6 - Knardijk door aanhoudende storm beschadigd geraakt. Het
kunstwerk is in bezit van de Provincie Flevoland. Dit statenvoorstel geeft een
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antwoord op de vraag hoe de provincie met de restauratie en plaatsing van het kunstwerk moet
omgaan.
Restauratie en plaatsing
De analyse in de quick scan leidt tot de conclusie dat het aannemelijk is dat voor plaatsing van
het kunstwerk geen gunstiger locatie gevonden zal worden dan de oorspronkelijke locatie kruising A6 - Knardijk.
Voorgesteld wordt om het kunstwerk te laten restaureren onder advies en begeleiding van een
gekwalificeerd metaalrestaurator. Bij deze restauratie wordt de interne constructie zodanig
verstevigd dat het kunstwerk bestand is tegen de huidige en toekomstige stormverwachting.
Naamswijziging kunstwerk
Voorgesteld wordt om de naam van het kunstwerk van Rudi van de Wint te wijzigen van ‘De
Tong van Lucifer’ naar ‘De Tong’.

7.

Beoogd effect

Provincie Flevoland komt met dit voorstel als eigenaar van het kunstwerk de contractuele afspraken na die gemaakt zijn met de kunstenaar Rudi van de Wint (en diens erven). Daarnaast
komt Provincie Flevoland tegemoet aan de wens van de kunstenaar om de naam van het kunstwerk te wijzigen. Na restauratie wordt het ovalen kunstwerk van Rudi van de Wint herplaatst op
de Knardijk langs de A6.

8.

Argumenten

1.1 Informatiedocument is aan PS toegezonden op 26 november 2020
Het informatiedocument over kunstwerk De Tong (van Lucifer) is aan PS verstrekt via een mededeling op 26 november 2020.
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1.2 Quick scan naar plaatsing van het kunstwerk De Tong (van Lucifer) is als bijlage toegevoegd
De quick scan naar plaatsing van het kunstwerk De Tong (van Lucifer) is in de periode dec 2020 februari 2021 uitgevoerd. De rapportage is als bijlage aan dit statenvoorstel toegevoegd.
2.1 Naamswijziging is overeenkomstig bedoeling van kunstenaar
Zoals te lezen in het informatiedocument heeft de kunstenaar in 2002 aangegeven de naam te
willen wijzigen in ‘De Tong’ aangezien de naam ‘De Tong van Lucifer’ associaties opriep die hij
er zelf niet mee had bedoeld en deze associaties bovendien afleidden van de werkelijke betekenis van het beeld.
3.1 Provincie is contractueel verplicht tot beheer en onderhoud
Uit het informatiedocument blijkt dat de provincie als eigenaar van het kunstwerk de plicht
heeft om het kunstwerk te beheren en onderhouden. De provincie is tevens contractueel verplicht het kunstwerk in geval van beschadiging te restaureren, overeenkomstig de bedoeling van
de kunstenaar.
3.2 De Quick scan laat zien dat een alternatieve locatie niet gunstiger is dan de oorspronkelijke locatie op de Knardijk
De quick scan laat zien dat op basis van geformuleerde uitgangspunten en juridische -, uitvoeringstechnische - en financiële argumenten het aannemelijk is dat er geen gunstiger locatie voor
het kunstwerk is dan de oorspronkelijke locatie op de Knardijk.
3.3 De begrote middelen komen definitief beschikbaar na besluitvorming in PS
Bij de vaststelling van de Najaarsnota 2020 met de bijbehorende begrotingswijziging is
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€ 200.000 op de begroting gezet voor dit onderwerp. In motie 5 is GS verzocht niet tot besteding van deze middelen over te gaan voordat de quick scan en het informatiedocument zijn opgeleverd en er een onderbouwing is gegeven voor de gevraagde middelen. De kosten voor restauratie, deskundig advies, begeleiding en versteviging, de interne constructie van het kunstwerk en uitvoering van de quickscan passen binnen de beschikbare middelen. De resterende
middelen zullen bij de jaarrekening worden verantwoord. Met dit statenvoorstel wordt invulling
gegeven aan de motie en kunnen de middelen derhalve definitief worden aangewend.

9.

Kanttekeningen

N.v.t.

10. Bijlagen
Naam stuk:

eDocs

Openbaar (ja/nee)
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nummer:
Informatiedocument – Over kunstwerk De Tong (van Lucifer)

2709842

ja

Quick scan naar plaatsing kunstwerk De Tong (van Lucifer)

2760275 (wordt nog opgemaakt)

ja

