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Samenvatting
In de Commissie Burgers van 10 oktober 2016 is de vraag gesteld of het kunstwerk
Campanula gelegen ad Rotonde op Floralaan gereinigd kan worden. Middels deze memo
beantwoorden wij deze vraag.
Opbouw kunstwerk
Het kunstwerk is opgebouwd geëxpandeerd polystyreen schuim (EPS) beter bekend als
piepschuim. Hierover is toplaag aangebracht van AcrylicOne, waarna het kunstwerk
diverse malen is geschilderd.
Het kunstwerk is inwendig verstevigd met een stalen frame.
Het kunstwerk is in een eerder stadium hersteld als het gevolg van vandalisme schade en
een aanrijding met een auto.
Is schoonmaak mogelijk?
Naar aanleiding van de vraag of reiniging mogelijk is hebben we een gespecialiseerd
bedrijf opdracht gegeven om het kunstwerk te reinigen.
Reiniging wordt door het bedrijf ten zeerste afgeraden. De toplaag is gedeeltelijk
losgekomen van de ondergrond.
Bij reiniging bestaat de kans dat de toplaag verder loslaat.
Reactie kunstenaar
De kunstenaar hebben we om een reactie gevraagd. Na veelvuldig rappelleren is deze op
locatie geweest. Hij constateert dat het kunstwerk gedeeltelijk is gaan doorhangen.
Reparatie van de toplaag en het herstellen van de vervorming is mogelijk.
Voorgesteld wordt om een hulpconstructie aan te brengen.
Er wordt geen enkele garantie gegeven over de levensduur noch het resultaat hiervan.
De kosten bedragen circa € 7.266,05 welke volledig voor rekening van de gemeente
komen.
Bij gunning van de opdracht aan de kunstenaar zijn er geen afspraken gemaakt over de
levensduur, noch een indicatie van de beheerskosten.
Het verhalen van de herstelkosten op de kunstenaar wordt niet reëel geacht.

Opiniërend Collegevoorstel
Het college heeft in haar vergadering van 22 augustus 2017 besloten om gezien de hoge
kosten geen herstel- en reinigingswerkzaamheden uit te voeren.
Voor de volgende raadsperiode wenst het college een ambitiebepaling ten aanzien van
kunst in de openbare ruimte en daarbij dient te problematiek van dit kunstwerk te
worden meegenomen.
Deze ambitiebepaling moet nog worden opgenomen in de jaarplanning.
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