
VRAGEN COMMISSIEVERGADERING 

De commissie: Samen Leven

Vergaderdatum: 4 oktober 2018

Steller en fractie: Lucien Westbroek – Partij18PLUS

Agendapunt: 5 uitvoering kunsttoepassing Koningsplein

Portefeuillehouder: M. Japenga

Datum indiening vraag bij griffie: 2 oktober 2018

Datum ontvangst beantwoording college bij griffie: 4 oktober 2018

Vraag 1 

U vraagt in het raadsvoorstel om een aanvullend budget van € 37.700,- bovenop de al toegezegde € 
50.000,-. Kunt u aangeven wat u voor de 50.000,- kunt doen m.b.t. het project "Desire Lines" en welke 
opties betrekking hebben op de extra € 37.700,-? 

Antwoord 
De  beoordelingscommissie  beschouwd  het  kunstwerk  ‘Desire  Lines’  met  lichtelementen  als  één 
onlosmakelijk kunstwerk. Er is hier dus geen sprake van ‘opties’.

Vraag 2

Zijn alle in het verleden gehouden evenementen op het Koningsplein nog mogelijk op die locatie na de 
toepassing van de kunsttoepassing "Desire Lines"?

Antwoord
Ja. In de eisen die aan de kunstenaar zijn gesteld is meegeven dat het kunstwerk de evenementen niet 
in de weg mag staan.

Vraag 3

Bij  vervolgstappen  geeft  u  aan  dat  er  nog  nader  onderzoek  loopt  naar  toepassingen  van 
waterelementen. Vanuit een burgerinitiatief wordt er gesproken over zogenoemde bedriegertjes. In de 
media lopen de bedragen voor zo een element uiteen van € 50.000,- tot aan € 120.000,-. Kunt u een 
indicatie geven van de kosten van deze toepassing?

Antwoord
Het burgerinitiatief laat o.a. de waterelementen op de Markt in Maassluis als inspirerend voorbeeld 
zien. Dit is een idicatie. Daar zijn 10 zogeheten ‘bedriegers’ toegepast. De totale kosten hiervoor in 
Maassluis bedroegen ca.  €120.000,-. Daarnaast moet er nog rekening gehouden worden met jaarlijkse 
beheerkosten. In Maassluis zijn die ingeschat op ca. €6000,- per jaar. 
Vraag 4

Uit een onderzoeksrapport van de Universiteit Utrecht blijkt dat 1 op 3 de kinderen ziek wordt door het 
spelen bij bedriegertjes. Is het college bekend met dit onderzoeksrapport (http://edepot.wur.nl/309561) 
en onderschrijft het college de inhoud hiervan?

Antwoord
Wij zijn bekend met dit onderzoeksrapport. Het op peil houden van de waterkwaliteit bij eventuele 

http://edepot.wur.nl/309561


waterelementen is dus één van de eisen waar het aan zal moeten voldoen. 


