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1 Inleiding 
 

Het uitgangspunt voor de regeling Kunst in de openbare ruimte is de in 2001 vastgestelde nota 

“Cultuur op st®eek” . Hierin is als actiepunt opgenomen dat ter bevordering van hedendaagse 

beeldende kunst in de openbare ruimte een fonds wordt opgericht. Voeding van het fonds vindt plaats 

door invoering van een “1% regeling”. Het volgende citaat uit de cultuurnota licht dit toe: 

 

 

9.4 Openbare ruimte  

Wij stellen een fonds in voor het realiseren van beeldende kunst in 

de openbare ruimte. Ook in dit geval werken wij samen met 

bovengenoemde organisaties (de gemeente Vlissingen - het Bureau 

Beeldende Kunst heeft de nodige expertise -, met de Stichting 

Beeldende Kunst Middelburg en met de Stichting Kunstuitleen 

Zeeland, die een provinciale taak heeft op dit terrein) en het 

particulier initiatief. Het fonds krijgt ook vorm door een in te 

voeren 1% regeling, die van toepassing is op de uitgaven voor 

herinrichting van de dorpen en kernen in onze gemeente en op de 

bouwsom van openbare gebouwen. Wij hopen dat hiervan een 

voorbeeldwerking uitgaat. 

 

 

1.1 Vervolg op startnotitie 

De voorliggende notitie volgt op de startnotitie ‘beeldende kunst in de openbare ruimte’, vastgesteld in 

de raad van 30 november 2006. De belangrijkste punten uit de startnotitie waren: 

 

• Het beoogd effect 

o Bevorderen en stimuleren van artistieke uitingen, zowel beroepsmatig als wijze van 

vrijetijdsbesteding en bieden van faciliteiten om burgers daarvan te laten kennisnemen, 

o Een structureel budget en criteria voor onderhoud bestaande buitenkunstcollectie, 

o Een fonds en criteria voor aanschaf buitenkunst.  

 

• Verbreding begrip “1% regeling” 

Deze notitie hanteert een breder begrip dan aanvankelijk is vastgesteld in de cultuurnota. Met het 

aannemen van de startnotitie heeft de raad aangegeven dat de voeding van het op te richten fonds niet 

komt uit een “1% regeling”, maar uit een structurele jaarlijkse storting uit het administratief 

grondbedrijf, vooralsnog tot 2011. De aanvankelijke benaming van 1% regeling dekt daardoor de 

lading niet meer. De naam van de regeling dient te wijzigen. Het voorstel is om deze te hernoemen als: 

‘Fonds Kunst in de Openbare ruimte’. 

 

 

1.2 Programmabegroting 2007 

In de programmabegroting 2007 is in het programma Cultuur het volgende opgenomen: ‘het streven is 

om in 2007, mede op basis van de nog vast te stellen 1% regeling, ten minste twee beeldende 

kunstprojecten te realiseren dan wel te ondersteunen’. Hierbij is opgenomen als bestuurlijke 

inspanning de voorbereiding en vaststelling van het beleid op basis van de 1% regeling.  
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2 Visie en uitgangspunten kunst in de openbare ruimte  
 

2.1  Visie 

Kunst is een onderdeel van het dagelijks leven. Hoewel we er ons niet altijd van bewust zijn, komen 

we dagelijks met kunst in aanraking. Het streven van de gemeente is het welbevinden van de inwoners 

op een zo hoog mogelijk peil te brengen. Kunst zorgt voor een verrijking van de openbare ruimte. 

Onder openbare ruimte verstaan we niet alleen de buitenruimte zoals pleinen, straten, rotondes, parken 

en andere groenvoorzieningen, maar ook de binnenruimte van bijvoorbeeld het gemeentehuis.  
 

De inwoners van Veere moeten de mogelijkheid hebben om op een ongedwongen manier met 

kunstuitingen in de openbare ruimte kennis te maken. Dit sluit goed aan bij eerder genoemd streven 

van de gemeente en bepaalt onze visie. Onderstaand geven we een aantal criteria weer waarop we deze 

visie baseren.  

 

1) Vergroten leefbaarheid en betrokkenheid 

Kunst kan op verschillende manieren bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente en de 

betrokkenheid van de bewoners bij het eigen dorp en ook de eigen buurt. 

 

2) Het verhogen van de beeldkwaliteit 

Gebouwen en openbare ruimte zijn de eerste indruk die een nieuwe bewoner of bezoeker krijgt van de 

gemeente. Een prettige leefomgeving heeft een grote invloed op het woongenot. Bijzondere 

architectuur en (al of niet toegepaste) kunst in de openbare ruimte zijn mede bepalend voor de visuele 

kwaliteit en de belevingswaarde van de openbare ruimte. Bovendien versterkt aandacht voor de 

leefomgeving van de bewoners de betrokkenheid van bewoners bij en de binding met de gemeente.  

 

3) Het scheppen van levendigheid  

De beleving van de leefomgeving wordt niet alleen beïnvloed door de aantrekkelijkheid van de 

openbare ruimte, ook de levendigheid in de buurt speelt daarbij een belangrijke rol. Een buurt die 

bruist heeft op veel mensen meer aantrekkingskracht dan een buurt met het karakter van een slaapstad. 

De aanwezigheid van activiteiten en voorzieningen draagt bij aan de waardering van een buurt.  

 

4) Herkenbaarheid 

Kunstwerken dragen bij aan de herkenbaarheid en beeldvorming van de bebouwde omgeving en 

hebben de bedoeling het straatbeeld aantrekkelijk te maken. Het gemeentelijk beleid is er op gericht 

een aantrekkelijke en kwalitatief goede woon- en werk- en recreatieomgeving met veelzijdige 

voorzieningen aan te bieden. Daarnaast zien we mogelijkheden voor kunst als oriëntatiepunt in het 

landschap om de herkenbaarheid van de omgeving te vergroten.  

 

5) Tegengaan verrommeling 

We willen waken voor het ontstaan van verrommeling. Onder verrommeling verstaan we een 

sluipende toename van ongewenste elementen in de openbare ruimte in combinatie met een gebrek aan 

samenhang. Variatie in de openbare ruimte wordt in de beleving van mensen positief gewaardeerd 

zolang het gaat om afwisseling binnen een geëigend patroon. Bij verrommeling gaat het juist om niet 

in de omgeving passende variatie en het aanwezig zijn van als storend ervaren elementen.  
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2.2  Creatief omgaan met kunst 

Nieuw te ontwikkelen bestemmingsplannen bieden bij uitstek de mogelijkheid kunst in de 

ontwikkeling van de ruimtelijke omgeving te integreren. Bij nieuwe bestemmingsplannen wordt 

meteen de realisatie van kunst meegenomen. Naast een goed ingevulde groenstructuur, ruimte voor 

spelen en recreëren, kan kunst een extra verrijking betekenen voor de woonomgeving.  

Ook in het recreatief toeristisch product liggen er kansen voor kunst. In de combinatie van natuur en 

toeristische infrastructuur kan  kunst een versterkend en verbindend element zijn, bijvoorbeeld een 

landmark in de vorm van kunst. 

 

We denken aan het op een andere wijze invullen van een speelplek dan via de geijkte speeltoestellen, 

maar ook via een andere vormgeving van straatmeubilair (bijvoorbeeld een mozaïekbank) of inrichting 

van een ontmoetingsplek of recreatieve omgeving kunnen we kunst een plaats geven in de 

samenleving.  

 

 

2.3 Kunst in alle kernen 

Met het instellen van het fonds kunst in de openbare ruimte willen we zorgen voor een spreiding van 

kunst in alle kernen en dorpen in de gemeente Veere. Zoals de inventarisatie van de kunstwerken in 

Veere laat zien, is er op dit moment nog niet in alle dorpen een kunstuiting in de openbare ruimte. De 

bedoeling is dat deze kernen het eerste in aanmerking komen voor een kunstwerk. Bij het plaatsen van 

kunstwerken houden we rekening met de aard van de betreffende kern. 

 

 

2.4 Samenwerking met derden 

Hoewel wij als gemeente, als beheerder van de openbare ruimte, veelal het initiatief nemen in de 

realisering van buitenkunst, zien we wel degelijk een rol weggelegd voor investeringen van derde 

partijen. We stimuleren derde partijen in kunst in de openbare ruimte te investeren en daar waar nodig 

kunnen we voorwaarden scheppend zijn dan wel voor cofinanciering zorgen. 
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3 Beleidsvoornemens 
 

Veere wil een aantrekkelijke en kwalitatief goede woon- en werkomgeving met veelzijdige 

voorzieningen aanbieden. We willen ons inspannen om het beleid op het terrein van de kunst in de 

openbare ruimte uit te bouwen en te intensiveren. We denken dit te realiseren aan de hand van de 

beleidsvoornemens die hieronder besproken worden. 

 

 

3.1 Aankoop of opdracht 

De keuze voor het aankopen van een kunstvoorwerp dan wel het verlenen van een opdracht, kunnen 

we het beste per project of locatie beoordelen. De keuze tussen opdracht en aankoop kan onder andere 

worden bepaald door het gewenste soort kunstwerk en de locatie. In de meeste gevallen gaat de 

voorkeur uit naar het verstrekken van een opdracht voor een kunstwerk, aangezien we op deze manier 

het toekomstig kunstwerk het beste laten aansluiten bij de identiteit van de omgeving. Het leveren van 

maatwerk dus. Bovendien kunnen we de burgers beter betrekken bij de gehele procedure van ontwerp 

tot onthulling. Daarom ligt aankoop minder voor de hand. Het kan echter zijn dat er een kunstwerk 

wordt aangeboden dat goed in de omgeving past. Bij goede argumentatie en voldoende kwaliteit moet 

het daarom mogelijk zijn een kunstwerk aan te kopen.  

 

 

3.2  Aanschafprocedure 

Om te zorgen voor zowel een kwalitatief hoogwaardig kunstwerk als een breed draagvlak bij de 

bevolking voor het kunstwerk, stellen we een aanschafprocedure te hanteren bij de aanschaf van kunst 

in de openbare ruimte. (de aanschafprocedure is bijgevoegd als bijlage 1). Op basis van argumentatie 

kunnen we afwijken van de aanschafprocedure. Het is dan ook geen verordening. Het college stelt per 

uit te voeren project voor kunst in de buitenruimte een kunstadviescommissie samen. Deze 

kunstcommissie selecteert minimaal twee kunstenaars of kunstwerken en organiseert een relevante 

vorm van burgerparticipatie. De commissie brengt, ondersteund door de beleidsadviseur belast met 

Kunst en Cultuur, advies uit aan het college. Dit advies is zwaarwegend, maar niet bindend. 

Burgemeester en wethouders kunnen het advies naast zich neerleggen. Een kunstwerk is in de meeste 

gevallen een vergunningsplichtig bouwwerk. Indien wenselijk wordt bij de aanvraag van de 

bouwvergunning het plan voor aan de welstandscommissie voorgelegd.  

Tijdens het proces werken we integraal samen met diverse andere afdelingen binnen de gemeente.  

Een voorbeeld hiervan is het betrekken van de afdeling openbare ruimte bij de advisering over de 

locatie, de afdeling vergunningen bij de aanvraag van een bouwvergunning.  

 

 

3.2.1  Kunstadviescommissie 

Het doel is het instellen van een kunstadviescommissie per kunstopdracht.  

 

Deze commissie wordt ingesteld om:  

• burgemeester en wethouders te adviseren over opdrachtverlening aan en begeleiding van de te 

plaatsen kunstwerken in de openbare ruimte. Daarbij gaat het zowel om opdrachtverlening 

voor een kunstwerk als de aankoop van een kunstwerk door de gemeente;  

 

De  kunstadviescommissie bestaat uit een aantal vaste leden en een aantal wisselende leden. De vaste 

leden zorgen voor continuïteit, waarborging van de kwaliteit en een overzicht van de kunstvormen. De 

wisselende leden zorgen voor de couleur locale en de binding met de omgeving. De kunstcommissie 

zorgt voor het creëren van draagvlak en acceptatie onder de bevolking voor zowel het kunstwerk als 

de locatie waar het kunstwerk kom te staan. Per kunstwerk wordt bekeken welke vorm daarvoor het 

meest geschikt is.   

De vaste leden zijn: een externe voorzitter, een kunstenaar uit de gemeente (zo mogelijk), de 

ambtelijke secretaris en indien gewenst een vertegenwoordiger van het CBK. 

De wisselende leden bestaan uit vertegenwoordigers van de stads- en dorpsraad van het dorp (de stad) 

waar de kunstuiting geplaatst zal worden.  
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Verder worden kunstenaars, vertegenwoordigers van bewonersorganisaties,  of ‘ gebruikers’ zoveel 

mogelijk betrokken bij de selectie van een kunstwerk. ‘Gebruikers’ zijn mensen die een locatie, waar 

het kunstwerk komt te staan, regelmatig ‘bezoeken’.  

 

 

3.2.2  Soorten opdrachten 
We onderscheiden twee soorten opdrachten: 

 

• opdrachten op uitnodiging: 

De commissie vraagt aan een door haar uitgekozen kunstenaar een voorstel te doen voor een 

onderwerp, ontwerp en eventueel een locatie.  

 

• opdrachten die openbaar zijn: 

De openbare opdrachten worden omschreven en aangekondigd in een vakblad zoals BK Informatie of 

de regionale krant en via de gebruikelijke media van de gemeente. In eerste instantie kijken we naar 

kunstenaars uit de regio, het liefst uit de eigen gemeente. Wanneer dat niet voldoende is, wordt breder 

gezocht. Aan geïnteresseerde kunstenaars wordt verzocht hun documentatie in te sturen. Uit deze 

toegezonden documentatie maakt de commissie een keuze van minstens twee geschikt geachte 

kunstenaars/ideeën. De uitgekozen kunstenaars krijgen de opdracht om een schetsopdracht te maken. 

Voor het schetsontwerp kunnen we een vergoeding van maximaal € 250 toekennen, als het voorstel 

wordt afgewezen.  

 

 

3.2.3 Het schetsontwerp 
De commissie moet uit het schetsontwerp de artistieke werking van het voorstel kunnen beoordelen. 

Dit kan bijvoorbeeld door middel van tekeningen op schaal, een maquette van de ruimtelijke situatie, 

stalen van gebruikte materialen of een opsomming van de fabricagemethoden. Daarnaast moet het 

schetsontwerp de commissie inzicht geven of het ontwerp praktisch uitvoerbaar is. Daarbij wordt 

gekeken naar het budget en de technische mogelijkheden. Belangrijke aandachtspunten hierbij zijn 

interactie met de omgeving, duurzaamheid en vandalismebestendigheid. Er moet een gedetailleerd 

beeld gegeven worden van de situering, gebruikte materialen, maten, kleuren, technieken en 

fabricagemethoden. Ook een beknopte omschrijving van de beoogde werking van het ontwerp is een 

middel om de commissie te overtuigen.  

 

 

3.2.4 Het uiteindelijke ontwerp  
Het uiteindelijke ontwerp mag, behalve de hierboven omschreven gegevens, zonder gegronde redenen, 

geen grote verschillen vertonen met het eerdere schetsontwerp. Een globaal onderhoudsplan maakt 

onderdeel uit van het uiteindelijke ontwerp.  

 

 

3.2.5 Duidelijke afspraken 

Voor een optimale uitvoering van het beleid voor de aanschaf van kunst in de openbare ruimte is het 

belangrijk dat er heldere afspraken worden gemaakt tussen alle betrokken partijen. Dat geldt voor 

zowel het gemeentebestuur, de kunstadviescommissie en de kunstenaar. Afspraken moeten schriftelijk 

worden vastgelegd en door het college worden geaccordeerd (ondertekend). Opdrachten worden 

gegeven in de vorm van een contract tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierin worden de 

voorwaarden vastgelegd waaronder de opdracht wordt verleend. 

 

 

3.2.6 Begroting kunstwerk 

Om niet achteraf voor allerlei verrassingen komen te staan, kiezen we voor een totaalbegroting per 

kunstwerk waarin alle kosten zijn opgenomen. Dit houdt in dat de kunstenaar in zijn begroting behalve 

zijn honorarium ook de materiaalkosten, plaatsingskosten, sokkel etc. meeneemt en de totaalbegroting 

voor de gemeente behalve deze kosten advertentiekosten, onderhoudskosten en openingsfestiviteiten 

zijn meegenomen. De begroting is inclusief BTW. Bij de opdrachtverlening dient de kunstenaar een 

deel van zijn honorarium te ontvangen.  
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3.3 Eigendom en auteursrecht 

De gemeente is opdrachtgever na oplevering de eigenaar van het kunstwerk. De kunstenaar blijft 

eigenaar van de ontwerptekeningen en maquettes. Voor zowel het ontwerpmateriaal als het 

gerealiseerde kunstwerk geldt het auteursrecht. De maker van een kunstwerk kan hieraan een aantal 

belangrijke rechten ontlenen. Ondanks het feit dat een kunstwerk in eigendom kan worden 

overgedragen, zal de maker het “geestelijk eigendom” altijd blijven behouden. Het auteursrecht 

beschermt het kunstwerk voor willekeurig en onzorgvuldig beheer van de eigenaar. Het auteursrecht 

berust bij de maker (“de geestelijk schepper”) van het kunstwerk en is geldig tot 70 jaar na zijn of haar 

dood. Wanneer het kunstwerk door meerdere kunstenaars is ontworpen zonder dat ieders aandeel 

duidelijk te onderscheiden is, is er sprake van een gemeenschappelijk auteursrecht. Iedere maker moet 

dan afzonderlijk toestemming verlenen aan bijvoorbeeld verveelvoudiging van het kunstwerk. In 

verband met het eigendom van het kunstwerk en het auteursrecht dat erop van toepassing is, is het van 

belang dat afspraken hierover contractueel worden vastgelegd. In het contract met de kunstenaar 

moeten afspraken worden vastgelegd over o.a.: gehele of gedeeltelijke overdracht of licenties, 

verveelvoudiging van het kunstwerk, het openbaar maken van het kunstwerk, omstandigheden 

waaronder het kunstwerk mag worden verwijderd of verplaatst en het onderhoud. 
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4 Onderhoud en beheer kunstwerken in gemeentelijk eigendom 
 

Voor het onderhoud en beheer van kunstwerken in gemeentelijke eigendom volgen we twee sporen. 

Ten eerste het onderhoud voor bestaande kunstwerken en ten tweede het onderhoud voor toekomstige 

kunstwerken. Onder kunstwerken verstaan we niet onze kerken en monumenten. Gemeentelijke 

oorlogsmonumenten worden per geval bekeken.  

 

 

4.1 Onderhoud en beheer bestaande kunstwerken  

Het onderhoud van de kunstwerken is op dit moment reactief: op het moment dat zich serieuze 

vernieling dan wel beschadiging van kunstobjecten voordoet, wordt er schoongemaakt of gerepareerd. 

In een enkel geval wordt preventief onderhoud uitgevoerd. Het algemeen onderhoud aan de 

kunstwerken is minimaal. Om tot een degelijk beheer en behoud van beelden over te kunnen gaan 

willen we allereerst een inventarisatie laten uitvoeren naar de huidige staat van onderhoud. Tijdens 

deze inventarisatie zal de nu bestaande voorlopige lijst van objecten geverifieerd en mogelijk 

uitgebreid worden. Aangezien dit een relatief klein beleidsgebied is, dat heel veel specialistische 

kennis vraagt, gaan we dit uitbesteden aan een gespecialiseerd bedrijf.  

 

De gegevens van de inventarisatie worden verzameld en worden gecompleteerd met een 

onderhoudsadvies voor elk object. Het beheer en onderhoud van de kunstobjecten zal daarna worden 

opgenomen in de algemene meerjaren onderhoudsplanning van de gemeente. We streven er naar de 

inventarisatie in 2007 plaats te laten vinden. Vanaf 2008 kan dan het onderhoud van start gaan.  

 

 

4.2 Onderhoud en beheer nieuwe kunstwerken 

Elk kunstobject dat buiten in de openbare ruimte staat, vraagt om onderhoud en dat brengt kosten met 

zich mee. De auteurswet verplicht de eigenaar (lees gemeente) van een kunstwerk het goed te beheren 

en te onderhouden. Onderhoud en eventueel herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd 

zolang de kosten ervan in verhouding staan tot de waarde van het (herstelde) kunstwerk. Onzorgvuldig 

beheer kan leiden tot hoog oplopende herstelkosten, ongevallen waardoor de eigenaar aansprakelijk is, 

of een door de kunstenaar juridisch afgedwongen verplichting tot herstelwerkzaamheden. De kosten 

van onderhoud en beheer dienen dan ook bij elke opdracht of aankoop in beeld te worden gebracht en 

worden meegenomen in de begroting.  

Het is een van de taken van de kunstadviescommissie tijdens de ontwerpfase het kunstwerk al te 

beoordelen op duurzaamheid, vandaalbestendigheid en onderhoudskosten. Als in een 

vroeg stadium van het ontwerpproces contact wordt opgenomen met beheer en onderhoud, kunnen in 

het ontwerp onderhoudsvriendelijke maatregelen (bijvoorbeeld een anti-graffiti coating) worden 

geïntegreerd. In de overeenkomst voor opdrachtverlening zal de voorwaarde worden opgenomen dat 

de kunstenaar bij de oplevering een onderhoudsplan inlevert.  

 

 

4.3 Uitvoering onderhoud 

Voor de uitvoering van het onderhoud zijn soms zeer specialistische vaardigheden nodig. Op basis van 

de eerder genoemde inventarisatie maken we de keuze deze werkzaamheden zelf uit te voeren of de 

werkzaamheden uit te laten voeren door een extern gespecialiseerd bedrijf. Omdat er tot nu toe 

nauwelijks met contracten is gewerkt, is het bijvoorbeeld niet duidelijk welke grens gesteld moet 

worden aan reparaties, zijn er geen duidelijke afspraken over de tijdelijkheid van een werk of 

afspraken over verplaatsing bij verandering van de omgeving. In nieuwe contracten worden de 

plichten en verantwoordelijkheden van eigenaar (gemeente) en kunstenaar zo duidelijk mogelijk 

vastgelegd. Bij bestaande werken, waarvoor geen contract meer afgesloten kan worden, kiezen we 

voor een maatwerkoplossing. Het college, als beheerder van het onderhoudsbudget, is gemandateerd 

hierover een beslissing te nemen. Daarnaast kunnen we advies inwinnen van externe deskundigen als 

CBK en het Zeeuws Archief. 
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4.4 Schade, verwijdering of verplaatsing 

Bij vernielde of in zeer slechte staat verkerende kunstwerken, of bij kunstwerken die om artistieke of 

stedenbouwkundige redenen niet meer voldoen, kan verwijdering of verplaatsing wenselijk zijn. Het 

auteursrecht maakt verwijdering of verplaatsing echter moeilijk. Alleen wanneer er sprake is van een 

kunstwerk dat “total loss” is verklaard waarbij het onderhoud of reparatie meer kost dan de waarde 

van het kunstwerk, of wanneer het onlosmakelijk verbonden is met de omgeving die ophoudt te 

bestaan, kan het zonder juridische gevolgen worden verwijderd. Veel problemen kunnen worden 

voorkomen door vooraf met de kunstenaar te overleggen en afspraken te maken die worden 

vastgelegd bij de opdrachtverlening.  

Na deze termijn kan de gemeente in overleg met de kunstenaar beslissen of het werk naar een 

andere locatie wordt verplaatst, een andere (niet-publieke) bestemming kan krijgen, aan de 

kunstenaar wordt teruggegeven of wordt vernietigd. 
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5 Fonds aanschaf nieuwe kunst, budget onderhoud bestaande kunst 
 

 

5.1  Aanschaf kunst 

Met het vaststellen van de startnotitie heeft de gemeenteraad aangegeven dat er een fonds gevormd 

kan worden voor de aanschaf van nieuwe kunst in de openbare ruimte. Dit fonds wordt opgebouwd uit 

de huidige reserve beeldende kunst en een jaarlijkse voeding door een storting van € 15.000 uit het 

administratief grondbedrijf. Dit geldt vooralsnog tot 2011. Dan volgt een evaluatie en kunnen we de 

wijze van voeding opnieuw bezien. De huidige reserve beeldende kunst bedraagt € 74.510.  

 

 

5.2 Onderhoud kunst 

Naast dit fonds heeft de raad, op basis van een groeimodel, een budget voor onderhoud van bestaande 

kunst beschikbaar gesteld. Dit wordt in de jaarlijkse beheersbegroting opgenomen. In 2007 € 2.500; in 

2008 € 5.000; in 2009 € 7.500. Vanaf 2010 is het een bedrag van structureel  € 10.000. Dit bedrag is 

beschikbaar voor onderhoud van bestaande kunst in de openbare ruimte en kunst dat vanaf heden 

geplaatst wordt.  

 

Voor zowel het fonds kunst in de openbare ruimte als het budget onderhoud bestaande kunst geldt dat 

het college budgethouder is.  
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6 Samenvatting beleidsvoornemens kunst in de openbare ruimte 
 

• Er wordt een fonds Kunst in de Openbare ruimte opgericht dat jaarlijks wordt gevoed met  

€ 15.000; 

• De reserve beeldende kunst wordt hier aan toegevoegd; 

• Voor een budget voor jaarlijks onderhoud wordt een groeimodel gehanteerd: In 2007 € 2.500; 

in 2008 € 5.000; in 2009 € 7.500; en vanaf 2010 is het een bedrag dan € 10.000; 

• Het fonds en het onderhoudsbudget worden beheerd door het college; 

• Per te realiseren kunstwerk laat het college zich adviseren door een speciaal hiervoor 

samengestelde  kunstadviescommissie; 

• Deze commissie verstrekt een artistiek-inhoudelijk advies op basis waarvan het college een 

besluit kan nemen. Dit advies is niet bindend; 

• Voor deelname aan de -Kunstadviescommissie worden afgevaardigden uit de dorpsraad van 

betreffend dorp gevraagd; 

• Bij de opdrachtverlening tot een kunstobject wordt een hiervoor opgestelde procedure 

gevolgd;  

• In de procedure wordt aandacht geschonken aan de mening van omwonenden; 

• Met de kunstenaar wordt een contract afgesloten waarin ook aandacht aan onderhoud wordt 

besteed; 

• De begroting voor een kunstwerk is een all-in begroting inclusief BTW; 

• Om tot een degelijk beheer en behoud van beelden over te kunnen gaan, laten we een 

inventarisatie uitvoeren; 

• Op basis van de inventarisatie laten we een onderhoudsplan opstellen.  
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Bijlage 1: 
De aanschafprocedure 

 

1. Het college stelt per project een  kunstadviescommissie samen en geeft daarbij aan op 

welke wijze de burgerparticipatie zal plaatsvinden. Deze kunstadviescommissie formuleert ten 

behoeve van het college van burgemeester en wethouders een kunstopdracht of aankoop. Er 

wordt een keuze gemaakt voor het verdere verloop van de procedure en gestart met aanbesteding van 

de opdracht ofwel aankoop. Ook wordt bekeken of er samenwerking met derden mogelijk is. 

 

2. De  Kunstadviescommissie selecteert minimaal twee kunstenaars of kunstwerken en zorgt dat een 

relevante inspraakprocedure als vorm van burgerparticipatie wordt gevolgd ten aanzien van de 

voorkeurbepaling (dat wil zeggen dat de bevolking de mogelijkheid wordt geboden een 

voorkeur kenbaar te maken voor een van de drie kunstenaars of kunstwerken). De  

Kunstadviescommissie brengt vervolgens advies uit aan het college van B&W. Dit advies is 

zwaarwegend, maar niet bindend.  

 

3. Het college van B&W beslist of zij instemt met de keuze van de  Kunstadviescommissie. Bij 

afwijking van het advies van de commissie moet de afwijzing worden gemotiveerd en dient het 

college een alternatief besluit te nemen.  

 

4. Het college van B&W verleent de opdracht voor de realisatie van een kunstwerk of de aankoop van 

een kunstwerk. De Kunstadviescommissie en de beleidsmedewerker, die belast is met Kunst en 

Cultuur zorgen voor de verdere contacten tot en met de plaatsing van het kunstwerk. 

 

5. Wanneer het advies wordt overgenomen door burgemeester en wethouders, wordt tussen de 

gemeente Veere en betrokken kunstenaar een contract gesloten. In dit contract is onder meer 

opgenomen dat de kunstenaar het kunstwerk zal uitvoeren voor het overeengekomen bedrag.  

 

6 De beleidsmedewerker, die belast is met Kunst en Cultuur, is coördinator van het kunstproject en 

zorgt voor het cont(r)act met de kunstenaar,  kunstcommissie, begroting van het kunstwerk en de 

uitvoering van het project.  
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Bijlage 2:  
Aandachtspunten opdrachtomschrijving: 

 

De opdrachtomschrijving heeft als doel de uitgangspunten voor een kunstopdracht vast te leggen. Er 

zijn vier kaders waarmee rekening gehouden moet worden, te weten: 

 

Het financieel kader 

- Wat is het budget? 

- Wat komt er voor rekening van de opdrachtgever en wat voor de kunstenaar? (bijv. plaatsingskosten) 

- Behoren kosten van selectie, inspraak, begeleiding enz. ook tot het budget? 

- Staat het budget in redelijke verhouding tot de opdrachtomschrijving? 

 

Het ruimtelijk kader 

- Welke maten en volumes? 

- Wat is de karakteristiek van de omgeving? 

- Wat zijn eventuele kleur- en materiaaleisen? 

- Wat zijn de verkeerstechnische voorwaarden? 

- Wat zijn de funderingseisen? 

 

Het inhoudelijk kader 

- Waar moet het kunstwerk over gaan, naar verwijzen? 

- Wat is de eventuele functie van het kunstwerk? 

 

Het juridisch kader 

- Wat is de opleveringstermijn? 

- Zijn vergunningen vereist? 
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Bijlage 3: 
Concept contract gemeentelijke kunstopdrachten kunstenaar  

 

De Gemeente XXXXX, te deze krachtens het bepaalde in het artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer/mevrouw (….), handelend ter uitvoering van het 

besluit van de gemeenteraad d.d. (….), nr. (….) 

 

Adres 

Postcode/woonplaats 

Hierna te noemen: de gemeente 

 

en 

 

de heer/mevrouw 

kunstenaarsnaam 

Adres 

Postcode/woonplaats 

 

Hierna te noemen: de kunstenaar 

 

Opdrachtverlening 

 

Komen overeen dat de kunstenaar voor de gemeente zal vervaardigen: 

1. Een schetsontwerp voor een kunstwerk en/of 

2. Een definitief ontwerp voor een kunstwerk en/of 

3. Een kunstwerk 

 

Opdrachtformulering 

 

Bedoeld kunstwerk dient te voldoen aan de volgende omschrijvingen: 

• Ten behoeve van het plaatsen/aanbrengen op/aan locatie (…), die de volgende karakteristiek 

heeft (…) 

• waarvan de totale kosten/het kunstbudget inclusief honorarium, uitvoerings-, transport-, 

plaatsings- en verzekeringskosten en andere bijkomende kosten niet meer bedragen dan (…) 

• dat gerealiseerd moet zijn op (…) 

• uit te voeren in de hierna te noemen kleuren/materialen (…) 

• met de navolgende afmeting/volume 

• met de volgende doelstelling/onderwerp 

• waarbij gemeentelijke contactpersoon is (…) 

 

Zulks onder de navolgende voorwaarden: 

 

Afdeling 1 Schetsontwerp 

 

1.1. Definitie 

Het schetsontwerp bevat een beschrijving en/of afbeelding van het te vervaardigen kunstwerk en biedt 

inzicht in de vormgeving, afmeting, materiaalkeuze, plaatsing/fundering en de plaats in de omgeving. 

Ook is het voorzien van een schriftelijke toelichting op de achterliggende ideeën. 

 

1.2. Kosten 

Het schetsontwerp bevat een overzicht over de kosten van de realisatie van het kunstwerk inclusief de 

eventuele bevestiging ervan en inschakeling van derden bij de uitvoering inclusief BTW. 

 

(1.3. Meervoudige opdracht  

De kunstenaar verklaart ermee bekend te zijn dat de gemeente door meer dan één kunstenaar een 

schetsontwerp laat vervaardigen.) 
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1.4. Oplevering 

De aanbieding van het schetsontwerp geschiedt uiterlijk op (…) op locatie (…). Van gemeentewege is 

daarbij aanwezig (….). 

 

1.5. Advisering 

Het schetsontwerp zal voor advies worden voorgelegd aan de  Kunstadviescommissie 

beeldende kunst. 

 

(1.6. Inspraak) 

(Tevens zal aan de betrokken inwoners van de gemeente de mogelijkheid worden geboden om via 

inspraak hun mening over het schetsontwerp te geven. ) 

 

1.7. Mondelinge toelichting 

De kunstenaar zal worden uitgenodigd zijn schetsontwerp toe te lichten of door een derde te laten 

toelichten tijdens de vergadering van de onder artikel 5 genoemde adviescommissie en/of tijdens de 

onder artikel 6 genoemde inspraakmogelijkheid. 

 

1.8. Wijzigingen 

De gemeente kan de kunstenaar verzoeken om wijzigingen aan te brengen in het schetsontwerp om 

inhoudelijke, technische, bouwkundige, vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen of 

omdat het niet voldoet aan de opdrachtformulering. Indien de kunstenaar daarmee akkoord gaat, 

komen partijen – indien nodig - een nieuwe opleveringsdatum overeen. Bij grotere wijzigingen wordt 

alvorens de beslissing te nemen een nieuw adviserings- (en inspraak)traject doorlopen. 

 

1.9. Beslissing 

Uiterlijk drie maanden na de ontvangst van het schetsontwerp of het op grond van artikel 8 gewijzigde 

schetsontwerp beslist de gemeente met redenen omkleed of het schetsontwerp is goedgekeurd. De 

kunstenaar wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 

 

1.10. Uitstel kunstenaar 

Indien de kunstenaar zijn schetsontwerp niet gereed heeft voor de onder artikel 4 of bij wijziging 

onder artikel 8 genoemde datum, kan hij de gemeente met redenen omkleed om uitstel verzoeken. Dit 

kan één maal worden verleend voor een nader overeen te komen periode. 

 

1.11. Ingebrekestelling 

Indien de kunstenaar zijn schetsontwerp niet gereed heeft voor de onder artikel 4 of bij wijziging 

onder artikel 8 of bij uitstel onder artikel 10 genoemde datum zonder nadere berichtgeving, stelt de 

gemeente hem schriftelijk in gebreke. Daarbij wordt aan de kunstenaar de mogelijkheid geboden het 

schetsontwerp alsnog op te leveren voor een nader te bepalen datum. 

 

1.12. Tentoonstellen of publiceren 

De gemeente heeft het recht om het schetsontwerp tot maximaal 5 jaar na oplevering daarvan tentoon 

te stellen of op te nemen in publicaties. 

 

1.13. Budget 

De kunstenaar ontvangt een budget voor het te vervaardigen schetsontwerp ter grootte van maximaal  

€ 250. Indien de kunstenaar BTW-plichtig is, dient hij een rekening in inclusief BTW.  

 

Hiervan is bedrag (…) of percentage (…) honorarium. Hij wordt geacht zelf daaruit eventuele 

bijkomende kosten te bekostigen, zoals de inschakeling van derden, reis- en verblijfkosten e.d. 

 

1.14. Betaling 

De betaling geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van een door de kunstenaar tegelijk met het 

 

schetsontwerp ingediende declaratie. Dit gebeurt op rekeningnummer (…). 
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1.15. Ontbinding 

1. De gemeente is gerechtigd om door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te 

ontbinden om inhoudelijke, technische, bouwkundige, vergunningstechnische of 

onderhoudsmatige redenen. De gemeente zal in dat geval de kosten vergoeden die de 

kunstenaar op dat moment heeft gemaakt c.q. naar evenredigheid een gedeelte van het budget 

uitbetalen voor hetgeen de kunstenaar tot op dat moment heeft vervaardigd.  

2. De gemeente is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend 

schrijven zonder vergoeding van kosten of anderszins betaling van (een gedeelte van) het 

budget: 

a. nadat de kunstenaar op grond van artikel 11 in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke 

termijn voor nakoming is gegeven, die nakoming uitblijft en de kunstenaar derhalve in 

verzuim is, of 

b. als het schetsontwerp ook na de in artikel 8 gevraagde wijzigingen niet voldoet aan de 

opdrachtformulering. 

3. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, als de gemeente en de 

kunstenaar niet tot overeenstemming komen over bepaalde aspecten van de opdracht voor het 

schetsontwerp. 

4. De kunstenaar is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijke en gemotiveerd te ontbinden om 

redenen van persoonlijke of artistieke aard. 

 

Afdeling 2 Definitief ontwerp 

 

2.1. Definitie 

Het definitief ontwerp omvat gedetailleerde werktekeningen, constructieberekeningen, inzicht in de 

benodigde technische en bouwkundige voorzieningen, in het materiaal en de ondergrond, een 

tijdsplanning voor de uitvoering van (delen van) het kunstwerk door de kunstenaar plus eventuele 

derden en een overzicht van het te verwachten onderhoud. Daarnaast wordt een inhoudelijke 

toelichting gegeven op het ontwerp. (Het definitief ontwerp is een uitwerking van het schetsontwerp). 

 

2.2. Kosten 

Het definitief ontwerp bevat een definitieve begroting van het kunstwerk, indien nodig mede op basis 

van geldige offertes en leveringsvoorwaarden van derden inzake hun inzet bij de uitvoering, dit alles 

inclusief BTW. 

 

2.3. Oplevering 

De aanbieding van het definitief ontwerp geschiedt uiterlijk op (…) op locatie (…). Van 

gemeentewege is daarbij aanwezig (…). 

 

2.4. Advisering 

Het ontwerp zal voor advies worden voorgelegd aan de  Kunstadviescommissie.  

 

(2.5. Inspraak  

Tevens zal aan de betrokken inwoners van de gemeente de mogelijkheid worden gegeven om via 

inspraak hun mening over het definitieve ontwerp te geven.) 

 

2.6. Mondeling toelichting 

De kunstenaar zal worden uitgenodigd om zijn ontwerp toe te lichten of door een derde te laten 

toelichten tijdens de vergadering van de onder artikel 4 genoemde adviescommissie en/of tijdens de 

onder artikel 5 genoemde inspraakmogelijkheid. 

 

2.7. Wijzigingen 

De gemeente kan de kunstenaar verzoeken om wijzigingen aan te brengen in het definitief ontwerp om 

inhoudelijke, technische, bouwkundige, vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen of 

omdat het niet voldoet aan de opdrachtformulering (en/of het eerder ingediende schetsontwerp). Indien 

de kunstenaar daarmee akkoord gaat wordt – indien nodig – een nieuwe opleveringsdatum 

afgesproken. Bij grotere wijzigingen wordt alvorens de beslissing te nemen een nieuwe advisering- (en 

inspraak)traject doorlopen. 
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2.8. Beslissing 

Uiterlijk zes maanden na de ontvangst van het ontwerp of het op grond van artikel 7 gewijzigde 

ontwerp beslist de gemeente met redenen omkleed of het ontwerp is goedgekeurd. Deze beslissing is 

gebaseerd op het onder artikel 5 genoemde inhoudelijk advies, de eventueel gehouden inspraak, een 

verkenning van de gemeente of alle benodigde vergunningen door haar of andere instanties kunnen 

worden afgegeven, een studie of het beoogde kunstwerk technisch en bouwkundig te realiseren is 

alsmede een overzicht van het te verwachten onderhoud. De kunstenaar wordt hiervan schriftelijk in 

kennis gesteld. 

 

2.9. Uitstel kunstenaar 

Indien de kunstenaar zijn ontwerp niet gereed heeft voor de onder artikel 3 of bij wijzigingen onder 

artikel 7 genoemde datum, kan hij de gemeente met redenen omkleed om uitstel verzoeken. Dit kan 

één 

maal worden verleend voor een nader overeen te komen periode. 

 

2.10. Uitstel gemeente 

Indien de gemeente haar beslissing niet heeft genomen voor de onder artikel 8 genoemde datum kan 

zij dit besluit uitstellen met redenen omkleed met een redelijke termijn. De kunstenaar wordt hiervan 

schriftelijk op de hoogte gesteld. 

 

2.11. Ingebrekestelling 

Indien de kunstenaar het ontwerp niet gereed heeft voor de in artikel 3, bij wijzigingen voor de in 

artikel 7 en bij uitstel voor de in artikel 9 genoemde datum zonder nadere berichtgeving stelt de 

gemeente hem schriftelijk in gebreke. Daarbij wordt aan de kunstenaar de mogelijkheid geboden om 

het ontwerp alsnog op te leveren voor een nader te bepalen datum. 

 

2.12. Tentoonstellen of publiceren 

De gemeente heeft het recht om het ontwerp tot maximaal 5 jaar na oplevering daarvan tentoon te 

stellen of op te nemen in publicaties. 

 

2.13. Budget 

De kunstenaar ontvangt voor het definitief ontwerp een budget ter grootte van (…) inclusief 

BTW. Hiervan is bedrag (…) of percentage (…) honorarium. 

Hij wordt geacht zelf daaruit de eventuele bijkomende kosten te bekostigen, zoals de inschakeling van 

derden, reis- en verblijfkosten e.d. 

 

2.14. Betaling 

De betaling geschiedt binnen 30 dagen na ontvangst van een door de kunstenaar gelijktijdig met het 

ontwerp ingediende declaratie. Dit gebeurt op rekeningnummer (…). 

 

2.15. Ontbinding 

1. De gemeente is gerechtigd om door middel van een aangetekend schrijven de overeenkomst te 

ontbinden om inhoudelijke, technische, bouwkundige, vergunningstechnische of 

onderhoudsmatige redenen. De gemeente zal in dat geval de kosten vergoeden die de 

kunstenaar tot op dat moment heeft gemaakt c.q. naar evenredigheid een gedeelte van het 

budget uitbetalen voor hetgeen de kunstenaar tot op dat moment heeft vervaardigd. 

2. De gemeente is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend 

schrijven zonder vergoeding van kosten of anderszins betaling van (een gedeelte van ) het 

budget: 

a. nadat de kunstenaar op grond van artikel 11 in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke 

termijn voor nakoming is gegeven, die nakoming uitblijft en de kunstenaar derhalve in 

verzuim is, of 

b. als het schetsontwerp ook na de in artikel 7 gevraagde wijzigingen niet voldoet aan de 

opdrachtformulering. 
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3. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, als de gemeente en de 

kunstenaar niet tot overeenstemming komen over bepaalde aspecten van de opdracht voor het 

schetsontwerp 

4. De kunstenaar is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijke en gemotiveerd te ontbinden om 

redenen van persoonlijke of artistieke aard. 

 

(2.16. Geschillen over het definitief ontwerp die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden 

voorgelegd aan (…), tenzij een van de partijen aangeeft het geschil aan de bevoegde rechter te XXX 

voor te leggen.) 

 

Afdeling 3 Kunstwerk 

 

3.1. Definitie 

Een kunstwerk wordt uitgevoerd conform de opdrachtomschrijving en het eerder goedgekeurde 

definitieve ontwerp. 

 

3.2. Uitvoering 

a. Onder de uitvoering wordt verstaan: het aanbesteden van (onderdelen van ) het kunstwerk bij 

derden, het (laten) vervaardigen van (onderdelen van ) het kunstwerk, het coördineren en 

begeleiden van het uitvoeringsproces en het volgens afspraak inschakelen van de gemeente of 

derden bij transport en/of plaatsing. 

b. Indien van toepassing komen partijen overeen welk onderdeel van de uitvoering onder de 

verantwoordelijkheid van de gemeente plaatsvindt en welk onderdeel onder verantwoordelijkheid 

van de kunstenaar. 

 

3.3. Verzekering 

De kunstenaar verplicht zich om een verzekering af te sluiten voor die aspecten die te maken hebben 

met de totstandkoming van het kunstwerk, zoals bij grote kunstwerken van een nader overeen te 

komen prijs een Constructie Al Risk (CAR)-verzekering of bij kleinere kunstwerken een transport- 

/verblijfsverzekering. (De kunstenaar verplicht zich om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te 

sluiten). 

 

3.4. Eerste oplevering 

De eerste oplevering geschiedt uiterlijk op (…) op locatie (…). Van gemeentezijde is daarbij aanwezig 

(…). 

 

3.5. Keuring na eerste oplevering 

De gemeente is verplicht om het kunstwerk uiterlijk binnen 30 dagen na eerste oplevering te keuren. 

De 

kunstenaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van goed- of afkeuring. In het laatste geval geeft de 

gemeente aan welke wijzigingen dienen te worden aangebracht om te voldoen aan de 

opdrachtformulering en het eerder ingediende en goedgekeurde definitieve ontwerp. 

 

3.6. Eindoplevering 

De eindoplevering geschiedt uiterlijk op ( …) op locatie (…). Van gemeentezijde is daarbij aanwezig 

(…). De kunstenaar geeft daarbij schriftelijk aan welke door de gemeente verzochte aanpassingen zijn 

gepleegd. 

 

3.7. Keuring na eindoplevering 

De gemeente is verplicht om het kunstwerk uiterlijk binnen 30 dagen na eindoplevering te keuren. De 

kunstenaar wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van de goed- of afkeuring. 

 

3.8. Technische keuring door onafhankelijke deskundige 

Indien ook na de eindoplevering om technische redenen geen goedkeuring kan worden gegeven, zal 

het geschil onmiddellijk worden voorgelegd aan een in gezamenlijk overleg onafhankelijke 

deskundige. Deze adviseert met redenen omkleed of de gemeente het kunstwerk dient aanvaarden of 
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mag afwijzen. Van dit advies kan de gemeente afwijken. De gemeente doet een voorstel voor deze 

deskundige.  

 

3.9. Uitstel kunstenaar 

Indien de kunstenaar zijn kunstwerk niet gereed heeft voor de onder artikel 4 of bij wijziging onder 

artikel 6 genoemde datum, kan hij de gemeente met redenen omkleed om uitstel verzoeken. Dit kan 

één 

maal worden verleend voor een nader overeen te komen (de volgende) periode (…). 

 

3.10. Overmacht 

In geval van overmacht aan de zijde van de kunstenaar, wordt na een schriftelijk verzoek daartoe 

uitstel verleend voor drie maanden. 

 

3.11. Ingebrekestelling 

Indien de kunstenaar het kunstwerk niet gereed heeft voor de in artikel 4, bij wijzigingen in artikel 6 

en bij uitstel in de in artikel 9 genoemde datum zonder nadere berichtgeving, stelt de gemeente hem 

schriftelijk in gebreke. Daarbij wordt aan de kunstenaar de mogelijkheid geboden om het kunstwerk 

alsnog op te leveren voor een nader te bepalen datum. 

 

3.12. Eigendom 

De eigendomsoverdracht vindt plaats na de goedkeuring van het kunstwerk door de gemeente op basis 

van artikel 5 of bij wijziging op basis van artikel 7 of na het aanvaarden door de gemeente van het 

kunstwerk op basis van de beslissing van de onder artikel 8 genoemde deskundige. 

 

3.13. Schade 

Het risico van schade aan en tenietgaan van het kunstwerk gaat over op de gemeente na de onder 

artikel 12 genoemde eigendomsoverdracht. De kunstenaar kan echter nog tot 2 jaar na de 

eindoplevering aansprakelijk worden gesteld voor schade, voor zover deze door de gemeente is 

geleden als gevolg van een fout in de uitvoering van de opdracht, indien de gemeente aantoont dat de 

fout onder de desbetreffende omstandigheden bij een normale vakkennis en een zorgvuldige 

uitvoering door de kunstenaar vermeden had kunnen worden. De door de kunstenaar te vergoeden 

schade zal nooit meer bedragen dan het honorarium. 

 

3.14 Budget 

De kunstenaar ontvangt voor het kunstwerk een budget ter grootte van (….) inclusief/BTW. Dit 

omvat bedrag (…) of percentage (…) honorarium en bedrag (…) of percentage (…) uitvoeringskosten. 

 

3.15 Meerkosten 

Iedere partij dient de uitvoeringskosten te betalen voor dat deel van de uitvoering waarvoor de partij 

verantwoordelijk is. Ten aanzien van de kunstenaar geldt dat hij, indien de uitvoeringskosten 

overschreden dreigen te worden, dit onmiddellijk dient te melden aan de gemeente en daarmee in 

overleg moet treden. Indien de meerkosten te wijten zijn aan een fout van de kunstenaar, dan dient hij 

deze zelf voor zijn rekening te nemen.  

 

3.16 Betaling 

De betaling geschiedt in twee termijnen. De eerste betaling vindt plaats zodra de kunstenaar begint 

met het vervaardigen van het kunstwerk. De tweede betaling vindt plaats 30 dagen na de 

gemeentelijke goedkeuring op basis van artikel 5, bij wijziging op basis van artikel 7 of na 

inschakeling van een technisch deskundige op basis van artikel 8. 

 

3.17. Tentoonstellen of publiceren De gemeente mag het kunstwerk tentoonstellen en afbeelden in 

publicaties. 

 

3.18. Beheer/onderhoud 

De gemeente zal het kunstwerk beheren en onderhouden overeenkomstig de bedoeling van de 

kunstenaar met inachtneming van diens persoonlijkheidsrechten ingevolge de Auteurswet 1912. 

Bij herstel van beschadigingen aan het kunstwerk zal de kunstenaar worden geraadpleegd. De 
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gemeente is niet verplicht om herstelwerkzaamheden te plegen, waarvan de kosten de waarde van het 

kunstwerk te boven gaan. De kunstenaar levert een onderhoudsplan in.  

 

3.19. Verplaatsing/afbraak 

De gemeente dient met de kunstenaar in overleg te treden, indien zij het kunstwerk wil verplaatsen. 

De gemeente is gehouden om in overeenstemming met de kunstenaar een andere geschikte plek of 

een ander bestemming te zoeken. Verplaatsing is zonder meer mogelijk indien de locatie, waar het 

kunstwerk is geplaatst, ophoudt te bestaan. Afbraak mag slechts geschieden in die gevallen die 

blijkens jurisprudentie als redelijk te omschrijven zijn. 

 

3.20. Ontbinding 

1. De gemeente is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te 

ontbinden met vergoeding van de kosten die de kunstenaar tot op dat moment heeft gemaakt 

c.q. de betaling naar evenredigheid van een gedeelte van het budget voor hetgeen de 

kunstenaar tot op dat moment heeft vervaardigd: 

a. om inhoudelijke, vergunningstechnische of onderhoudsmatige redenen, of 

b. indien de kunstenaar in geval van overmacht ook na uitstel een uitstel van drie maanden, 

zoals bepaald in artikel 10, geen kunstwerk kan leveren. 

2. De gemeente is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een aangetekend 

schrijven zonder vergoeding van kosten of anderszins betaling van (een gedeelte van) het 

budget: 

a. nadat de kunstenaar op grond van artikel 2 in gebreke is gesteld, waarbij een redelijke 

termijn voor nakoming is gegeven, die nakoming uitblijft en de kunstenaar derhalve in 

verzuim is, of 

b. als het kunstwerk ook na de in artikel 5 gevraagde wijzigingen niet voldoet aan de 

opdrachtformulering en/of het eerder ingediende ontwerp. 

3. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, als de gemeente en de 

kunstenaar niet tot overeenstemming komen over bepaalde aspecten van de opdracht voor het 

kunstwerk. 

4. De kunstenaar is gerechtigd om de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd te ontbinden om 

redenen van persoonlijke of artistieke aard. Hij dient het tot dan toe verkregen honorarium en 

de verleende tegemoetkoming in nog niet werkelijk gemaakte kosten te restitueren 

 

(3.21. Niet-technische geschillen) 

Niet-technische geschillen over het kunstwerk, die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Middelburg.) 

 

Algemene bepalingen, geldend voor alle afdelingen 

1. De kunstenaar levert als uitvloeisel van deze overeenkomst geen kopieën van reeds elders 

vervaardigde schetsontwerpen, definitieve ontwerpen en/of kunstwerken. 

2. De kunstenaar vrijwaart de gemeente tegen elke aansprakelijkheid of vordering van een derde 

welke gebaseerd is op een beweerde inbreuk op een intellectueel of industrieel 

eigendomsrecht. 

3. De overeenkomst eindigt door het faillissement of de surseance van betaling van de 

kunstenaar.  

4. Deze overeenkomst eindigt met het overlijden van de kunstenaar. Zijn erfgenamen kunnen tot 

op dat moment aantoonbaar gemaakte kosten in rekening brengen bij de gemeente. Ook kan in 

overleg worden gezocht naar een persoon die de opdracht kan voltooien. 

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt te (….) d.d. (….) 

 

 

De gemeente,       De kunstenaar, 

 
 




