
 

 

 
 
 
 
 
 

Provincie Flevoland 
t.a.v. dhr. L. Verbeek, Voorzitter van Provinciale Staten,  
 

Onderwerp: Schriftelijke vragen over ‘verzekeringen van alle 
landschapskunstwerken in de provincie Flevoland’ 

 
Datum: 14 mei 2021  
 

Geachte Voorzitter van Provinciale Staten, 
 

Overeenkomstig artikel 23, lid 1 en 2 van het Reglement van Orde stelt de fractie 
van JA21 de volgende schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde 
Staten over de ‘verzekeringen van alle landschapskunstwerken in de 
provincie Flevoland’ 
 
In de PS vergadering van 28 april 2021 hebben wij bij het onderwerp 'De Tong' 
vanuit JA21 onderstaande vraag gesteld aan gedeputeerde Rijsberman: 
 

'Het kwam voor ons als een verrassing dat de verzekering voor het kunstwerk de 
Tong in 2018 is gestopt in het kader van bezuinigingen. Kan de gedeputeerde 
aangeven wat de besparing is geweest van het opzeggen van de verzekering en 
indien de verzekering niet was opgezegd hoeveel van de schade van deze 
200.000 euro dan door de verzekering zou zijn vergoed?' 

 
De gedeputeerde heeft hierop aangegeven dat hij het antwoord niet direct kon geven 
maar dat hij de antwoorden binnen een week via de mail aan Provinciale Staten zou 
aanleveren. Omdat op wij op 12 mei nog steeds geen antwoord hadden ontvangen 
van de gedeputeerde hebben wij een herinnering gestuurd en dezelfde dag hebben 
we het volgende antwoord ontvangen: 
 

‘Met ingang van 01-01-2016 werd het kunstwerk de Tong verzekerd voor een 
waarde van € 200.000,-. De premie bedroeg € 201,80 per jaar. De dekking 
omvatte: brand, ontploffing, blikseminslag, storm (windkracht 9 of meer op de 
schaal van Beaufort). Per 01-01-2017 werd de verzekering verlengd onder 
dezelfde voorwaarden en tegen een premie van € 203,20. Over de beëindiging 
van de verzekering per 01-01-2018 bent u in de spoedmededeling (#2783306 
d.d. 23-4-2021) geïnformeerd. Informatie over de verzekering is ook te vinden in 
het eerder verstrekte informatiedocument over het kunstwerk (#2710099), p. 362 
t/m 374. 
  
Met betrekking tot uw vraag welke kosten vergoed zouden zijn als de verzekering 
niet was opgezegd: De Stormen Ciara en Dennis van februari 2020 waren 
volgens de media beiden rond kracht 9 toen zij aan land kwamen. Of deze ter 
plaatse van De Tong daadwerkelijk kracht 9 haalden is ons onbekend. Ook is op 
dit moment niet vast te stellen welk deel van de schade door deze stormen is 
veroorzaakt en of de schade eventueel geleidelijk door eerdere stormen is 
ontstaan. Verder is nu niet zonder meer vast te stellen welke van de kosten voor 
het herstel en terugplaatsing voor vergoeding in aanmerking zouden zijn 
gekomen (denk aan kosten die niet rechtsreeks aan het kunstwerk verbonden 



 

 

zijn, zoals voor expertise, begeleiding, transport en opslag). Een en ander maakt 
dat het zonder nader onderzoek en overleg met de verzekeraar niet mogelijk is 
die vraag te beantwoorden. Aangezien de verzekering is beëindigd ligt dat 
onderzoek en overleg niet in de rede.’ 

 
Naar aanleiding van deze antwoorden heeft de fractie van JA21 de volgende vragen: 

• De verzekering van De Tong van iets meer dan 200 euro per jaar is vanwege 
bezuinigingen opgezegd. De verzekerde waarde van het kunstwerk De Tong 
is 200.000 euro. Kan het College aangeven wat de rationale is voor het 
opzeggen van een verzekering van 200 euro per jaar voor een verzekerd 
object van 200.000 euro? Zo nee, waarom niet?  

• Om een verzekering van een object op te zeggen zal er een risico analyse 
plaatsgevonden moeten hebben omtrent de waarschijnlijkheid van het 
opnieuw optreden van beschadigingen versus de betaalde premie. 
Gezien het verleden van het kunstwerk zou de waarschijnlijkheid als ‘zeer 
hoog’ beoordeeld moeten zijn. Kan het College deze risico analyse delen? Zo 
nee, waarom niet? 

• Kan het College een lijst opstellen van alle landschapskunstwerken in de 
provincie Flevoland met daarbij de volgende items ingevuld per 
landschapskunstwerk: 

• Naam landschapskunstwerk 

• Premie voor verzekering per jaar 

• Verzekerd bedrag 

• Voorwaarden van de dekking van de verzekering 

• Einddatum van de verzekering 
Zo nee, waarom niet? 

 
Namens de fractie van JA21, 
 
Eric Raap 
 


