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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
uitvoering kunsttoepassing Koningsplein 

Commissie:  
Samen Leven 4 
oktober 2018 

BBVnr: 
1349420 

Portefeuillehouder:  
Japenga, M. 

Gemeenteraad: 
18 oktober 2018 
 

Raadsvoorstelnr.: 
1351315 

e-mailadres opsteller:  
m.kentie@bar-organisatie.nl  

 Openbaar 

 
 
Onderwerp 
Uitvoering kunsttoepassing Centrumplan 
  
De raad besluit 

1. De Kunsttoepassing Desire Lines te laten uitvoeren. 
2. Een aanvullend budget van € 37.700 beschikbaar te stellen ten laste van het saldo van de 

bestemmingsreserve Beeldende Kunst. 
3. De bestemmingsreserve Beeldende Kunst op te heffen. 
4. De financiële gevolgen van dit voorstel te verwerken in de Slotwijziging 2018. 
 

Inleiding 
Op 24 november 2015 heeft het college van B&W besloten kunst te gaan toepassen bij de voltooiing van 
het Centrumplan Ridderkerk. Met deze kunsttoepassing wordt beoogd een bijzonder accent te geven aan 
de voltooiing van de vernieuwing van het centrum.  
 
Op 6 juni 2017 heeft het college besloten vier kunstenaars op te dragen een schetsontwerp op te stellen. 
Met dit besluit is ook een beoordelingscommissie ingesteld uit een bewoner, twee ondernemers aan het 
Koningsplein, de stedenbouwkundig ontwerper van het Koningsplein en twee ambtenaren. Voorzitter van 
de beoordelingscommissie is de portefeuillehouder. 
 
Drie kunstenaars hebben de opdracht aanvaard en hebben in augustus 2017 een beoordeelbaar 
schetsontwerp ingediend. Op 4 september 2017 heeft de beoordeling in deze commissie 
plaatsgevonden, waarna het college van burgemeester en wethouders is geadviseerd KASBOEK art & 
design met het voorstel “Desire Lines” te belasten met de verdere uitwerking tot een definitief ontwerp. 
KASBOEK art & design is gevraagd om hun ontwerp met een plus uit te werken, door de toevoeging van 
verlichtingselementen.  
 
Op 5 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten het kunstenaarscollectief 
KASBOEK art & design opdracht te geven een definitief ontwerp op te stellen  voor een kunsttoepassing 
in het centrum van Ridderkerk. 
 
In maart van dit jaar is nader kennisgenomen van een burgerinitiatief om te komen tot een fonteinachtige 
voorziening op het Koningsplein en is dit initiatief onder de aandacht gebracht van de kunstenaar. 
 
Eind maart heeft KASBOEK art & design een definitief ontwerp voor de gewenste kunsttoepassing 
ingediend en gepresenteerd aan de beoordelingscommissie (Bijlage).  
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Beoogd effect 
Met de kunsttoepassing wordt beoogd een bijzonder accent te geven aan de voltooiing van de 
vernieuwing van het centrum.  
 
Relatie met beleidskaders:  
Het collegebesluit van 25 november 2015 stelt dat nadrukkelijk wordt ingezet op participatie door de 
samenleving als onderdeel van het proces om te komen tot de gewenste kunsttoepassing. 
 
Argumenten 
1.1 Met deze kunsttoepassing krijgt het Koningsplein een bijzonder accent dat refereert aan de 

oorspronkelijke waterloop ter plaatse. 
De plaatsing van de gekleurde stenen en LED-elementen zijn beïnvloed door de bevolking van 
Ridderkerk op de participatiedag van 2 februari 2018.  De kunstenaar heeft de kunsttoepassing 
zodanig ontworpen, dat eventuele uitbreiding met waterelementen in artistieke zin goed is in te 
passen. 

2.1. Er is aanvullend budget nodig voor het realiseren van deze kunsttoepassing. 
3.1. De bestemmingsreserve Beeldende Kunst wordt niet gevuld en is met deze uitgave uitgeput. 
4.1. Hiermee worden de financiële gevolgen verwerkt in de begroting 2018. 
 
Overleg gevoerd met 
Op 2 februari 2018 heeft een geslaagde participatiedag plaatsgevonden, wat zijn vertaling heeft gekregen 
in het ontwerp voor de kunsttoepassing. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na het besluit kan de uitvoering worden voorbereid. De uitvoering zal eerst moeten worden aanbesteed, 
waarna aan de beste inschrijver opdracht kan worden verleend. De verwachting is dat de 
kunsttoepassing rond de jaarwisseling kan worden opgeleverd.  
Er is een burgerinitiatief voor het toevoegen van waterelementen en daar wordt nog nader onderzoek 
naar gedaan. 
 
Financiën  
Met het besluit van 24 november 2015 is er totaal € 50.000,- gereserveerd voor de kunsttoepassing: ca. 
€35.000,- voor de uitvoering, de overige € 15.000,- gaan naar honorarium (definitief ontwerp, uitvoering), 
leges en onvoorziene kosten. 

 
Het voorstel vraagt nu om een aanvullend budget waarbij wordt voorgesteld om hiervoor het saldo van € 
37.700,- van de op te heffen bestemmingsreserve Beeldende Kunst te bestemmen. De financiële 
gevolgen van dit voorstel zullen worden verwerkt in de Slotwijziging 2018. 
 
Juridische zaken 
n.v.t. 
 
Duurzaamheid 
In de opdracht voor het definitief ontwerp wordt meegegeven dat de kunsttoepassing onderhoudsarm, 
duurzaam (in ieder geval geen materialen die uitlogen) en vandalismebestendig dient te zijn.   
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Na dit besluit kan bekend worden gemaakt dat Desire Lines zal worden uitgevoerd. 
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Bijlagen 
Bijlage 1: DO kunsttoepassing ‘KASBOEK XVII, Desire Lines’. 
Bijlage 2: Raadsbesluit 


