VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Onderwerp
Kenmerk
Bijlage
Besluitdatum
Voorbereid door

1.

: Kunstwerk Goudse Hout
: D22-10899
:: 31 maart 2022
: Peter de Block/Rick van Keulen

ONTWERP-BESLUIT

Uw bestuur wordt voorgesteld om:
- In te stemmen met het laten repareren van het kunstwerk “Saying Hi and
Goodbye” van kunstenaar Henrique van Putten;
- Vaststellen om het kunstwerk op een nader te bepalen alternatieve locatie terug
te plaatsen, niet zijnde het ontmoetingsplein Goudse Hout in verband met
blijvend risico van vandalisme op deze locatie;
- Vaststellen dat de nieuwe locatie niet aan het voltallige bestuur wordt
voorgelegd maar mag worden besloten door de bestuurder van de betreffende
gemeente en de voorzitter;
- Vaststellen van het verstrekken van een krediet €12.000,- budget, ten laste van
de algemene reserve, te verdelen in € 6.000,- kosten voor de reparatie en
€ 6.000,- kosten voor het organiseren van een andere locatie.

2.

ONDERWERP IN KORT BESTEK

In 2020 is besloten een kunstwerk te plaatsen op het ontmoetingsplein in de Goudse Hout. In
het kunstwerk diende de thema’s ontmoeting en natuur en dichtregels uit het gedicht
Hallucinaties van de Goudse dichter Leo Vromans verwerkt te zijn. Na een
publieksverkiezing is de opdracht voor de realisatie van dit kunstwerk gegund aan Henrique
van Putten. Op 27 mei 2021 is het kunstwerk geplaatst. Binnen enkele dagen is het
kunstwerk zwaar beschadigd door vandalen. Dat het kunstwerk een toegevoegde waarde
heeft voor de Goudse Hout werd duidelijk door de, ondanks corona-maatregelen, grote
belangstelling tijdens de onthulling en de vele kijkers in de dagen daaropvolgend tot de
vernieling plaatsvond.
In de overeenkomst met de kunstenaar is opgenomen dat GA niet verplicht is om het
kunstwerk bij vandalisme te herstellen. Echter, gezien de vele inzet om tot dit project te
komen van vele betrokkenen wordt voorgesteld het kunstwerk te laten herstellen. Het bedrijf
dat het kunstwerk heeft gebouwd heeft aangegeven dat herstel van het kunstwerk mogelijk
is. De kosten voor het herstellen van het kunstwerk zijn geraamd op €6.000,-. Het bedrijf
heeft aangegeven het kunstwerk voor hun kosten te verstevigen. Met de versteviging blijft de
kans op vandalsime nog steeds aanwezig. Een voorbeeld hiervan is de vernieling van het
zeer robuuste kunstwerk De Mol in het Loetbos.
Gezien de vernieling van het kunstwerk binnen een paar dagen na plaatsing is de vraag
gerezen of, al dan niet verstevigd, terugplaatsen op dezelfde locatie een realistische optie is.
Opgemerkt wordt dat met het niet terugplaatsen op de locatie, wordt toegegeven aan het
asociale gedrag van een een kleine groep mensen en daardoor een veel grotere groep, de
gebruikers van het Goudse Hout, tekort wordt gedaan. De BOA van SBB, belast met het
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toezicht in de gebieden van GA, geeft aan dat er rondom het ontmoetingsplein nog steeds
verschillende groepen mensen samen komen en het risico op vandalisme groot is en blijft.
Ook eventueel (tijdelijk) cameratoezicht biedt hierin naar verwachting geen uitkomst.
Voorgesteld wordt om het kunstwerk, verstevigd, op een nog nader te bepalen andere locatie
terug te plaatsen. Dit gaat in principe gedaan worden binnen de gemeentegrens van Gouda,
vanwege de relatie tussen de stad en de dichter, de heer Leo Vromans. Er wordt in overleg
met belangenorganisaties of instellingen, waaronder de Vroman foundation en de
kunstenares gekeken naar een alternatieve locatie. Dit kan zowel binnen als buiten zijn,
maar op een locatie waar meer toezicht op het kunstwerk is. Het kunstwerk wordt dan
geadopteerd omdat het buiten schapsgebied geplaatst wordt. De uiteindelijke locatie wordt
ter goedkeuring aan het DB-lid van de gemeente Gouda en de voorzitter GA ter
besluitvorming voorgelegd. Gestreefd wordt het kunstwerk uiterlijk voor de zomer 2022 een
nieuwe plek te geven.

3.

VOORAFGAANDE BESLUITVORMING

DB 31 maart 2022: instemmen met onderliggend voorstel.

4.

JURIDISCHE PARAGRAAF

Niet van toepassing.

5.

FINANCIËLE PARAGRAAF

Er wordt een extra investering van in totaal €12.000,- gevraagd. Dit bedrag is naast de
kosten voor de reparatie (€6.000,-) verhoogd met een zelfde bedrag voor de extra inzet van
uren om tot een nieuwe locatie te komen en om de nieuwe locatie geschikt te maken
(fundering) voor het kunstwerk. Voorgesteld wordt om deze kosten ten laste te laten vallen
van de algemene reserve.

6.

COMMUNICATIE

De wijze van communiceren zal worden aangepast op de gekozen optie en kan varieeren
van het informeren van de betrokkenen tot een persbericht bij nieuwe herplaatsing.

7.

WIJZE VAN TOTSTANDKOMING

Voorbereid door Staatsbosbeheer

8.

VERDERE PROCEDURE

•

Uitvoering van uw besluit.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur,
Dhr. Ing. R.W. van Keulen
Bestuurssecretaris
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