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Geachte fractie, 
 
U heeft op 12 oktober 2016 vragen gesteld over kunstwerken in de openbare ruimte. 
In deze brief beantwoorden wij uw vragen. Wij hopen en verwachten uw urgente zorgen over 
de huidige situatie daarmee weg te nemen. Wat betreft een aanscherping en (eventueel 
financiële) uitbreiding van het beleid op Kunst in de Openbare ruimte komen wij in 2017 
graag met een voorstel bij uw raad. 
 
1. Is uw college op de hoogte van de alarmerende toestand, waarin de beelden, die 

rond Elkshove stonden, zich bevinden? 
Met de portefeuillehouder is destijds besproken dat de beelden die mogelijk gevaar 
liepen in verband met de sloop van Elkshove en de nieuwbouw aldaar, zijn verwijderd 
en opgeslagen. Wat de toestand betreft, verwijzen wij graag naar de beantwoording 
van vragen 2 t/m 6. 
 
Als achtergrond bij de verdere beantwoording:  
Onderhoud aan de collectie in de openbare ruimte is een bevoegdheid van team 
vastgoed, vergelijkbaar met ander beheer en onderhoud aan gemeente-
eigendommen. Er wordt, naast jaarlijks regulier onderhoud, eveneens jaarlijks 
geïnspecteerd welke beelden extra onderhoud behoeven. Indien nodig wordt hier 
uitvoering aan gegeven. Hiervoor wordt een extern bureau ingeschakeld. 
 

2. Kan uw college het bericht bevestigen dat eerder vermeld beeld Start bij de sloop van 
het gemeentehuis zwaar is beschadigd en dat het beeld Plastiek van Nel van Lith in 
brokken weer aan de kunstenares is aangeboden? 
Neen. Tijdens inspectie door een gerenommeerd bureau, voorafgaand aan de sloop, 
kwam al naar voren dat dit beeld Start helaas onherstelbaar in verval geraakt was. 
Een zogenaamde “total-loss verklaring” is afgegeven. Tevens werd gesteld dat door 
het gekozen materiaal, dat een beperkte levensduur heeft, restauratie niet realistisch 
was. De restanten staan nog opgeslagen. De kunstcommissie, destijds betrokken bij 
het verplaatsingsproces, kon zich in deze conclusie vinden.  
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Het beeld Plastiek is door een gespecialiseerd bureau geïnspecteerd, vakkundig 
gedemonteerd en opgeborgen. De kunstcommissie heeft geadviseerd om dit te zijner 
tijd weer te plaatsen. Het beeld zal dan eerst vakkundig in oude luister worden 
hersteld. 
 

3. Kan het college meedelen waar bovengenoemde twee beelden zich op dit moment 
bevinden? 
In een opslagruimte (binnen) van de gemeente. Zie ook vraag 2. 
 

4. Kan het college zeggen wie voor de schade verantwoordelijk is, of nog kan worden 
gesteld? 
Dit is niet relevant, zie het verloop zoals geschetst in vraag 2. 
 

5. Waren de beelden verzekerd, dan wel kan de schade op de daders worden 
verhaald?  
Dit is niet relevant, zie het verloop zoals geschetst in vraag 2. 
 
Overigens zijn alle beelden in de openbare ruimte verzekerd. Wanneer er schade 
door derden wordt toegebracht, kunnen de restauratiekosten worden verhaald. Dit is 
bijvoorbeeld in het verleden gebeurd bij het beeld De Jeruzalemvaarders en recent bij 
De Strandvonder. 
 

6. Is uw college bekend met de toestand van het beeld Twee Rijzende Delen en van de 
uiterst kwetsbare opslag van de 13 delen van Louk van Meurs op de gemeentewerf 
Schoorl? 
Het beeld Twee Rijzende Delen behoeft vanwege het materiaal en de locatie (onder 
bomen) veel onderhoud. Op dit moment vindt er voor het merendeel van de beelden 
onderhoud plaats, uitgevoerd door een extern bureau. Ook dit beeld hoort daarbij. Wij 
zullen het bureau extra attenderen op dit werk. 
 
De 13 delen van Louk van Meurs is (zijn) geen gemeente-eigendom. Er zal nader 
worden onderzocht wie ze heeft ondergebracht op de gemeentewerf Schoorl, en 
waarom. Tevens wordt er binnenkort contact gezocht met dorpsvereniging De Parel, 
die als eigenaar verantwoordelijk is voor de verwijdering en herplaatsing van de delen 
die zich thans in de tuin van de Prins Hendrik Stichting bevinden.  
 

7. Wat denkt het college te kunnen doen om zo snel mogelijk verbetering in deze 
situatie te brengen, ofwel: “te redden wat er nog te redden valt”?  
Voorgaande beantwoording stelt wellicht gerust aangaande de ernst van de situatie 
op dit moment. Er wordt jaarlijks onderhoud gepleegd, er wordt geïnspecteerd welke 
werken extra onderhoud behoeven. Op dit moment is er weer een dergelijke 
onderhoudsronde gaande. De door u genoemde voorbeelden in vraag 2 en 6 worden, 
zoals u heeft kunnen lezen, niet door de gemeente verwaarloosd. Uiteraard is het erg 
prettig als wij met elkaar alert zijn op alles wat Kunst in de openbare ruimte betreft. 
Daarom zijn wij blij met uw inspanning en aandacht hiervoor. 
 
Hieronder treft u een tweetal punten met extra informatie over het onderhoud van de 
(kunst)werken. 
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1. Onderhoud niet-gemeentelijke werken: 
Er bestaan werken die niet van de gemeente zijn en helaas wellicht niet altijd even 
goed behandeld worden en/of in goede staat zijn. Dit is een lastige kwestie. Het 
budget voor beheer en onderhoud is bedoeld voor gemeentelijke eigendommen. 
Andermans eigendommen vallen daarbuiten, maar zijn wel zichtbaar in de openbare 
ruimte. Daar wordt momenteel zo pragmatisch mogelijk mee om gegaan. 
Bijvoorbeeld het beeld van Apollo en Diana in het Merelhof; de gemeente neemt dit 
beeld toch mee in haar onderhoudsrondes. In het voorstel dat in 2017 volgt, hebben 
wij graag aandacht voor een inventarisatie van en eventuele acties voor de groep 
kunstwerken die niet in gemeentelijk bezit zijn. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het 
achterhalen en aanspreken van eigenaren, of uit verruiming van de 
onderhoudsronde. 
 
2. Onderhoud gedenktekens/monumenten: 
U refereert in uw inleiding naar bijvoorbeeld het slordig dichtsmeren van barsten en 
gleuven van het keramisch teksttableau van Dick Hubers in de poort naar het Oude 
Hof. Dit tableau is onderdeel van het Rijksmonument Oude Hof. Er zijn meer van dit 
soort ‘gedenktekens’ die onderdeel uitmaken van monumenten en geen onderdeel 
uitmaken van het bestand “kunstwerken in de openbare ruimte”. Deze monumentale 
elementen worden ieder jaar door de Monumentenwacht NH beoordeeld (in opdracht 
van dezelfde afdeling Beheer) en waar nodig wordt door een gespecialiseerd bureau 
restauratiewerk uitgevoerd. De staat van specifiek deze gedenkplaat is het afgelopen 
jaar door de Monumentenwacht als “goed” beoordeeld. Naar aanleiding van uw vraag 
zal de gemeente hier nog zelf een beoordeling van maken. 
 
In het voorstel dat in 2017 volgt, hebben wij graag aandacht voor een inventarisatie 
en onderhoudsplan voor specifiek deze groep gedenktekens en voor de te nemen 
acties naar aanleiding van de rapporten van de Monumentenwacht. 
 

8. Is het college bereid om zo snel mogelijk een overzicht te maken van de overige 
beelden in gemeentelijk bezit en, waar nodig, handelend op te treden? Inclusief de 
beelden die (nog) in de opslag liggen? 
Een overzicht van de collectie Kunst in openbare ruimte kan uiteraard gemaakt 
worden, inclusief het aantal in opslag/onderhoud. Wij zullen dit spoedig doen en u dit 
ter informatie toesturen. Wat betreft uw opmerking over handelend optreden, zie 
vraag 1, 2 en 7. 
 

9. Bent u met ons van mening dat Beelden niet bij Vastgoed thuishoren maar bij 
mensen die bekend zijn met ‘Kunst en Cultuur’ en die het op hun beurt weer kunnen 
onderbrengen bijvoorbeeld bij de conservator van Kranenburgh of een andere 
kunsthistorisch geschoolde (interne) medewerker? 
Het collectiebeheer van ‘werken-niet-in-de-openbare-ruimte’ ligt officieel bij museum 
Kranenburgh. Het beheer en onderhoud van beelden in de openbare ruimte is primair 
een taak van de gemeente. Team vastgoed is hier verantwoordelijk, maar huurt 
hierbij de expertise in van een hiertoe gespecialiseerd bedrijf. Ook de uitvoering van 
het onderhoud aan kunstwerken is hier belegd. Daarnaast kan men intern te allen 
tijde overleggen met de beleidsadviseur Kunst en Cultuur, die op haar beurt advies 
kan vragen aan de kunstcommissie.  
  
Wij zijn van mening dat bovenstaande goed voldoet maar zullen dit, wanneer wij in 
2017 met een voorstel komen, nogmaals onder de loep nemen. 
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10. Wat is de rol van de adviescommissie Beeldende Kunst in dezen? 
De commissie wordt om advies gevraagd wanneer gemeentelijke werken worden 
geplaatst (nieuwe werken ) en wanneer bestaande werken verplaatst of verwijderd 
worden. 
 

11. Kan uw college aangeven hoeveel er nog in het (onderhouds)budget zit en waar geld 
voor is uitgegeven? 
Het totaalbudget voor alles rond kunstbezit is € 10.000,- per jaar. 
Tot dusver is uitgegeven in 2016: 
- Adlib software onderhoud/licenties gemeente en Kranenburgh €    500,- 
- Onderhoud binnencollectie        €    600,- 
- Onderhoud buitencollectie                € 8.000,- 
Nog te verwachten in 2016: 
extra onderhoud bepaalde werken buitencollectie; extra schoonmaken De Poort 
(Bergen). 

 

12. Kan uw college aangeven hoe de stand van zaken is betreffende de 1%-regeling 
Beeldende Kunst? 
Deze regeling bestaat niet meer. Hierover is in de nota Kunst in ’t hart, vastgesteld in 
november 2015, het volgende gezegd: “De komende periode wordt onderzocht of de 
1%-regeling, of een vergelijkbare regeling, bij nieuwbouw kan worden ingezet om 
gelden vrij te maken voor realisatie van routes of solitaire kunst in de openbare 
ruimte.  
 
Daarnaast zal er aandacht uitgaan naar goede bewegwijzering van het bestaande 
aanbod in de verschillende kernen en het (letterlijk) meer zichtbaar maken van het 
cultuurhistorisch aanbod.” In de uitvoeringsagenda van de nota is dit punt in 2017 
geplaatst. 

 
Wij hopen u met deze beantwoording voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, 

  
M.J. Pothast drs. H. Hafkamp 
secretaris burgemeester 
1  
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Fractie :     Gemeentebelangen BES 
 

Verzoek Aan de voorzitter van de Raad, 
 

Datum 12 oktober 2016 
 

Onderwerp Kunst10Daagse 2016, Beelden in de Openbare Ruimte 

 
Toelichting 

  
Tijdens een inspectietocht op 28 september j.l. hebben 
ondergetekenden Frits David Zeiler en Hans Haring geprobeerd er 
achter te komen waar de beelden zijn gebleven, die rond het 
gesloopte gemeentehuis, Elkshove, hebben gestaan. Dit initiatief is 
genomen na een melding dat één van deze beelden in stukken was 
gevallen en terug gestuurd zou worden naar de betreffende 
kunstenares. Twee van de originele beelden bleken er nog te staan, 
waarvan één *A 2845 van Geer Roobeek) nog onbeschadigd. Het 
tweede (Twee Rijzende Delen, van Sander Jansen) bleek in 
zorgelijke staat en stond helemaal onbeschermd binnen de 
bouwhekken op de hoek van de Prins Hendriklaan. De rest was 
onvindbaar, ondanks de goede hulp van personeel van de 
gemeentewerf. Wel bleken op de werf in Schoorl nog 13 delen te 
liggen van het kunstwerk van Louk van Meurs, waarvan de overige 
delen in de tuin van de Prins Hendrikstichting in Egmond aan Zee 
staan. Ze lagen onbeschermd in de open lucht tussen 
bouwmaterialen en straatmeubilair. 
Eerder al zijn er beelden verdwenen, zoals het stalen Wandreliëf van 
Otto Heuvelink (muur Bakemaflat) en Ruimteobject I en II van Nico 
van Stralen (Plein bij het v/m KCB). 
Eerder nog zijn er grote fouten gemaakt bij onderhoud en 
schoonmaken. Zoals een hogedrukspuit op beelden van zachte 
steensoorten of slordig dichtsmeren van barsten en gleuven. Dit 
laatste onder andere bij het keramisch teksttableau van Dick Hubers 
in de poort naar het Oude Hof. 
 
De gemeente Bergen pretendeert een kunstgemeente te zijn en alles 
te doen wat in het belang is van de kunstenaars. Helaas spreken de 
feiten vaak anders. Al jarenlang vraagt Gemeentebelangen aandacht 
voor deze situatie, meestal bij de begrotingsbehandeling. Elke keer 
weer zegt het college toe hier prioriteit aan te verlenen. 
Er is een ‘potje’ voor, maar dat wordt waarschijnlijk ergens anders 
voor gebruikt. Over de bekende 1%-regeling, waarbij minimaal 1% 
van de bouwsom van nieuwe gebouwen binnen de gemeente wordt 
gereserveerd voor kunst en kunstonderhoud, horen we niets meer. 
Een enorme gemiste kans voor portefeuille Kunst en Cultuur. Of voor 
Kranenburgh, die het beheer doet van de gemeentelijke 
kunsteigendommen. 
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Het is zelfs al zo ver, dat de portefeuille Beelden in de Openbare 
Ruimte is overgegaan naar de afdeling Vastgoed!!!  
Iemand van deze afdeling schrijft over het beeld Start van Louk van 
Meurs letterlijk: “Dit werk is niet bedoeld voor eeuwig (gebruikt 
materiaal) en de kunstcommissie zou dit kunstwerk ook niet willen 
herplaatsen.”  
Als er ergens in het dorp een verkeersbord stuk is, is het de volgende 
dag gerepareerd of vervangen. Als er een stoeptegel scheef ligt, is 
dat binnen een week goed! 
 

Vragen 1. Is uw college op de hoogte van de alarmerende toestand, 
waarin de beelden, die rond Elkshove stonden, zich 
bevinden? 

2. Kan uw college het bericht bevestigen dat eerder vermeld 
beeld Start bij de sloop van het gemeentehuis zwaar is 
beschadigd en dat het beeld Plastiek van Nel van Lith in 
brokken weer aan de kunstenares is aangeboden? 

3. Kan het college meedelen waar bovengenoemde twee 
beelden zich op dit moment bevinden? 

4. Kan het college zeggen wie voor de schade verantwoordelijk 
is, of nog kan worden gesteld? 

5. Waren de beelden verzekerd, dan wel kan de schade op de 
daders worden verhaald?  

6. Is uw college bekend met de toestand van het beeld Twee 
Rijzende Delen en van de uiterst kwetsbare opslag van de 13 
delen van Louk van Meurs op de gemeentewerf Schoorl? 

7. Wat denkt het college te kunnen doen om zo snel mogelijk 
verbetering in deze situatie te brengen, ofwel: te redden wat 
er nog te redden valt?  

8. Is het college bereid om zo snel mogelijk een overzicht te 
maken van de overige beelden in gemeentelijk bezit en, waar 
nodig, handelend op te treden? Inclusief de beelden die (nog) 
in de opslag liggen? 

9. Bent u met ons van mening dat Beelden niet bij Vastgoed 
thuishoren maar bij mensen die bekend zijn met ‘Kunst en 
Cultuur’  en die het op hun beurt weer kunnen onderbrengen 
bijvoorbeeld bij de conservator van Kranenburgh of een 
andere kunsthistorisch geschoolde (interne) medewerker? 

10. Wat is de rol van de adviescommissie Beeldende Kunst in 
dezen? 

11. Kan uw college aangeven hoeveel er nog in het 
(onderhouds)budget zit en waar geld voor is uitgegeven? 

12. Kan uw college aangeven hoe de stand van zaken is 
betreffende de 1%-regeling Beeldende Kunst? 
 

Naam en 
ondertekening 

 

 

Frits David Zeiler 

Hans A.M. Haring 

Fractie Gemeentebelangen Bergen-Egmond-Schoorl 
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