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1 n oktober 2018 besloot uw raad de kunsttoepassing Desi re Lines in de variant met de lichtelementen te 
laten uitvoeren en het college te laten onderzoeken hoe het kunstwerk met waterelementen kan worden 
uitgebreid. Met deze brief informeren we u over dat onderzoek. 

Uitvoering Desire Lines 
Gestreefd wordt Desire Lines met lichtelementen in oktober uitgevoerd te hebben, dus na het 
terrassenseizoen maar voor de winterperiode. Vanwege de lange levertijden van een aantal specifieke 
materialen, bestaat er een kans op vertraging. Dan zal de uitvoering kort na de winterperiode, maar voor 
het terrassenseizoen worden uitgevoerd, uiteraard in goed overleg met alle terraseigenaren en 
afgestemd op geplande evenementen 

Onderzoek waterornament 
In de afgelopen weken zijn de civieltechnische randvoorwaarden en beperkingen onderzocht bij een 
eventuele inpassing van een waterelement in het voorgestelde gebied (zie afbeelding) op het 
Koningsplein. 
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Het gebied heeft voldoende afstand tot de parkeergarage. De aanvoer van (schoon!) drinkwater en de 
afvoer naar dit gebied is mogelijk. Dat geldt ook voor de elektriciteit. Dit leidt tot de conclusie dat het 
civieltechnisch mogelijk is om een waterornament op het Koningsplein in te passen in het aangegeven 
gebied. 

Eén van de voorbeelden die het Ridderkerks burgerinitiatief heeft geïnspireerd, is het waterornament op 
de Markt in Maassluis. Een plein dat qua functie en grootte vergelijkbaar is met ons Koningsplein. 
Wij hebben ons laten vergewissen van technische aspecten, kosten en ervaringen in Maassluis. 

Het waterornament in Maassluis heeft acht zogeheten spuwers of 'bedriegers'. De investeringskosten 
waren circa€ 140.000 (prijspeil 2013). De gemeente Maassluis houdt inmiddels rekening met jaarlijkse 
beheerkosten van€ 25.000. Met name de borging van de geëiste waterkwaliteit vergt jaarlijks veel 
kosten. Notie is genomen van het gegeven dat juist op zeer warme zomerdagen het waterornament 
buiten werking wordt gesteld, omdat dan de geëiste waterkwaliteit niet kan worden gegarandeerd. 
Het publiek in Maassluis waardeert het waterornament zeer. 

Overleg 
Een waterornament op het Koningsplein is technisch mogelijk. Een goede inpassing op ons Koningsplein 
vraagt nadere uitwerking binnen de technische kaders waarbij de financiële consequenties inzichtelijk 
mo~enwo~engemaa~. 

Graag betrekken we deze mogelijkheid bij het ontwikkelperspectief centrum. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridder. erk, 

~-~ /,J 
dhr. H.W.J. Klaucke w. A. Attema 
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