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Korenbeursplein

Geachte leden en duoburgerleden van de gemeenteraad,
De raadsfracties van Lijst Linssen, BSD en W D hebben ons naar aanleiding van de proefplaatsing van de weekmarkt
op het Korenbeursplein, vragen gesteld over het kunstwerk De Zaden aldaar. Graag beantwoorden wij hieronder uw
vragen als volgt.
Lijst Linssen
Vraag:
Bent u het met ons eens dat uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar/ kunstenaar niet nodig is om een kunstwerk in
onze gemeente te verplaatsen, aan te passen of terug te geven?
Antwoord:
Nee, het gaat hier om een wet (Auteurswet) waar wij ons als eigenaar van het kunstwerk aan moeten houden.
Vraag:
Bent u bereid om met de eigenaar/ kunstenaar in gesprek te gaan over verplaatsing of verwijdering van het betrokken
kunstwerk, met inachtneming van de wettelijke mogelijkheden?
Antwoord:
Ja, wij zijn hiertoe bereid, indien noodzakelijk.
BSD
Vraag:
Kan er niet met een beetje passen en meten (het verschuiven, verleggen van de korrels) in overleg met de kunstenaar
en marktkooplui naar een passende oplossing gezocht worden.
Antwoord:
Het kunstwerk is geplaatst met inachtneming van de weekmarkt. Het element dat buiten de marge is komen te liggen is
op voorhand demontabel gemaakt, zodat deze indien nodig verplaatst kan worden. Door de kunstenares is tevens
aangegeven waar het element geplaatst kan worden, mocht dit verplaatst moeten worden. Dit is elders op het plein,
binnen de aangegeven marge.
Vraag:
Waar baseert de wethouder zich op en waarom scheert de wethouder iedereen over dezelfde kam als hij spreekt over
99,9 Zo van de Bergenaren die dat ('geen traan te zullen laten om het verdwijnen van die doodskisten') zo zouden
vinden.
Antwoord:
Dit is een persoonlijke opvatting van de betreffende, inmiddels ex-wethouder.
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WD
Vraag:
Welke kosten heeft de gemeente gemaakt, direct en indirect, voor het tot stand brengen van dit kunstwerk?
Antwoord:
Kidor heeft in opdracht van de gemeente het kunstwerk gerealiseerd voorC 65.000^. Daarnaast heeft de gemeente
nog kosten gemaakt voor begeleiding en vergunningverlening. De totale kosten waren f 71.041,15
Vraag:
Welke kosten zouden moeten worden gemaakt in geval van verplaatsing? (raming)
Antwoord:
Het (tijdelijk) verplaatsen van het kunstwerk is destijds (2014) geraamd op f 825,- excl. btw. Dit zijn de kosten voor
huur van een kraan í+man) en aannemersvergoeding. Hier zitten nog niet de kosten in voor het boren van nieuwe
gaten en het herstellen van de oude gaten. Dit kan indien gewenst opgevraagd worden.
Vraag:
welke nieuwe bestemming is voorzien voor het kunstwerk? (locatie?)
Antwoord:
Het kunstwerk is geplaatst met inachtneming van de weekmarkt. Het element dat buiten de marge is komen te liggen is
op voorhand demontabel gemaakt, zodat deze indien nodig verplaatst kan worden. Door de kunstenares is tevens
aangegeven waar het element geplaatst kan worden, mocht dit verplaatst moeten worden. Dit is elders op het plein,
binnen de aangegeven marge.
Mocht u over deze brief nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met Mevr. A.M.A. Vrijenhoek
- de Vries, bereikbaar via telefoonnummer (0164) 277657.
Hoogachtend,
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