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INLEIDING

Of we nu in Goede Tijden of Slechte Tijden verkeren, cultuur is in alle omstandigheden een belangrijke
bindende factor in onze samenleving. Daarover zijn vriend en vijand het meestal wel eens. De culturele
factor, in al zijn verschijningsvormen, draagt voor een belangrijk deel bij aan het leefklimaat van de
woonomgeving en daardoor direct aan het welzijn van de bevolking. De laatste decennia is een
ontwikkeling gaande waarin ook de beeldende kunst en vormgeving niet meer als een los luxeproduct
worden gezien maar als onmisbare onderdelen van het brede terrein van de cultuur. Dat vertaalt zich op
bestuursniveau in degelijk onderbouwde beleidsvisies. Deze nota Beeldende Kunst en Vormgeving wil
daar een, op de actualiteit van de gemeente Valkenswaard toegespitst, voorbeeld van zijn.
Om de gemeentelijke speerpunten van beleid goed te positioneren ten opzichte van het Rijks- en
Provinciaal beeldende kunstbeleid wordt in het eerste hoofdstuk daarvan een overzicht gegeven.
In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de huidige stand van zaken in Valkenswaard. Er is een inventarisatie
gemaakt van aanwezige voorzieningen die vervolgens vergeleken is met een door de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld model. Daarmee kunnen de hiaten in het
voorzieningenpatroon zichtbaar worden gemaakt.
In hoofdstuk drie worden de speerpunten voor het beeldende kunst- en vormgevingsbeleid uitgezet voor
een periode van 2004-2010. Daarbij worden per speerpunt zo concreet mogelijk de mogelijkheden en
aandachtspunten voor de toekomst in kaart gebracht. Wanneer het gaat om kunst voor het openbare
domein wordt geredeneerd vanuit een integrale visie op inrichting van de openbare ruimte. Daarbij
worden dan ook aspecten van vormgeving, architectuur en landschapsarchitectuur betrokken.
In het vierde hoofdstuk wordt nader ingegaan op de beleidsinstrumenten die ingezet kunnen worden en de
organisatorische implicaties die denkbaar zijn bij de invoering van het beleid.
Tot slot volgt een financieel hoofdstuk.

Met deze nota beschikt de gemeente Valkenswaard over een actueel document waarin het
beeldende kunst- en vormgevingsbeleid tot 2010 een basis vindt en waaraan plannen voor
de nabije toekomst gespiegeld kunnen worden. Het kan verder dienst doen als
toetsingsinstrument voor subsidieaanvragen en activiteiten van derden. Met de in deze nota
gevolgde lijn kan de gemeente zich ook op het gebied van de beeldende kunst profileren als
een moderne, vooruitstrevende gemeente die veel aandacht heeft voor de woon- en
werkomgeving van de inwoners en bezoekers van Valkenswaard.
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HOOFDSTUK I

BESTUURLIJKE OMGEVINGSFACTOREN

Om het toekomstige beleid op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving goed te kunnen
verankeren zijn heldere speerpunten en een goede inpassing in een breder bestuurlijk kader de
belangrijkste voorwaarden. Daarvoor is het zinvol om de vigerende beleidsuitgangspunten op Rijks-,
Provinciaal- en Gemeentelijk niveau nader te bestuderen.
Opgemerkt moet worden dat het geenszins de bedoeling is om al het geformuleerde beleid blindelings te
volgen. De gemeente kan binnen de aangegeven kaders zelf positie kiezen en keuzes maken. Waar
mogelijk zal worden aangegeven hoe de gemeente Valkenswaard op de ontwikkelingen in kan spelen en
op welke wijze de gemeente haar ambities ten aanzien van de beeldende kunst als onderdeel van het totale
cultuurbeleid kan invullen.

1.1 Rijksbeleid
Het Rijksbeleid van de afgelopen regeerperiode stond in het licht van een vijftal aandachtspunten
verwoord in de nota ‘Cultuur als confrontatie’ van staatssecretaris Van der Ploeg. Met de komst van een
nieuwe regering is het nu nog moeilijk te voorspellen waar de komende jaren de accenten op worden
gelegd. Een belangrijk deel van de nu bestaande uitgangspunten zal voor een langere periode actueel
blijven.
a. Cultureel ondernemerschap
Zo zal de reeds in de jaren tachtig van de vorige eeuw ingezette tendens om het ‘cultureel
ondernemerschap’ van de kunstenaar en kunstinstellingen te bevorderen zich voortzetten. Kunstenaars en
instellingen zullen meer geprikkeld worden om hun activiteiten bedrijfsmatig aan te pakken en zelf de
benodigde middelen te genereren. In meer algemene zin is dit ook voor de Valkenswaardse situatie van
belang.
b. Culturele diversiteit
Met betrekking tot het aspect van de culturele diversiteit kunnen er in de toekomst andere accenten
worden gelegd. Het uitgangspunt dat er een meer open houding moet komen ten aanzien van andere
cultuuruitingen en dat accommodaties de ontmoeting tussen de verschillende culturen met hun activiteiten
moeten bevorderen zou wel eens genuanceerd kunnen worden. De gemeente Valkenswaard blijft zelf
verantwoordelijk voor de mate waarin zij aandacht aan culturele diversiteit wil besteden. In de Nota
Kunst- en Cultuurbeleid is diversiteit expliciet opgenomen als aandachtspunt.
c. Investeren in jeugd en ouderen
‘Investeren in jeugd’ is voor elke samenleving van cruciaal belang. In een tijd die steeds meer bepaald
wordt door het oppervlakkige aanbod van de televisie en de fun-industrie is extra aandacht voor de cultuur
van groot belang. Zowel aan de kant van de cultuurproductie als aan de kant van cultuurparticipatie. Met
betrekking tot het cultuurbereik geven onderzoeken aan dat ook een groot deel van de ouderen niet of
nauwelijks deelneemt aan culturele activiteiten. De onafwendbare verwachtingen ten aanzien van de
vergrijzing vragen ook hier om extra aandacht en investeringen.
d. Cultureel vermogen zichtbaar maken
Het meer ‘zichtbaar maken van cultureel vermogen’ blijft ook in de toekomst een punt van aandacht. Veel
van het culturele erfgoed blijft onzichtbaar en dreigt zelfs uit beeld te verdwijnen. De term Erfgoed moet
breed worden opgevat. Daartoe rekenen we niet alleen de monumenten en voorwerpen uit vervlogen
tijden maar ook de waardevolle elementen in natuur- en landschap. De gemeente Valkenswaard heeft in
het recente verleden aan dit punt al ruime aandacht geschonken. Het Carolus-complex met zijn museale
functies en de renovatie van de historische begraafplaats zijn daar goede voorbeelden van. De relatie
tussen het bestaande erfgoed en het toekomstige is nog nauwelijks een focuspunt. Ook via de beeldende
kunst kan die relatie vorm en inhoud krijgen.
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e. Culturele planologie
Een ander belangrijk aspect dat onder de naam Culturele Planologie is ingevoerd zal als aandachtsgebied
in belang toenemen. De term culturele planologie duidt op meer aandacht voor de esthetisering van de
leefomgeving door planontwikkeling op basis van integratie van cultuurhistorie, architectuur, natuur, en
beeldende kunst. Concreet laat zich dat vertalen door het inzetten van beeldende kunstenaars bij
bijvoorbeeld de reconstructie van dorpscentra, bij de planning van nieuwbouwwijken, bij de inrichting
van inbreidingslocaties, bij infrastructurele werken, het aanleggen van (nieuwe) natuurgebieden enz. Bij
Cultuurhistorie kan het bijvoorbeeld gaan om herbestemming van historische gebouwen voor culturele
doeleinden of het leggen van verbindingen tussen het cultureel erfgoed en actuele vormen van kunst.
Kortom bij planningsmomenten waar de keuze voor een andere invalshoek een extra bijdrage kan leveren
aan het verhogen van de omgevingskwaliteit. De ideeën hierachter bieden vele mogelijkheden voor de
gemeente Valkenswaard. Vooral wanneer er vanuit een integrale visie vorm en inhoud wordt gegeven aan
de verschillende betrokken beleidsonderdelen. In Hoofdstuk III wordt hier uitgebreid op ingegaan.
Landelijke fondsen
Met betrekking tot het specifieke terrein van de beeldende kunst is een aantal regelingen en fondsen
actief. In praktisch alle gevallen is een toenemende tendens waarneembaar waarin het toekennen van
subsidies meer afhankelijk wordt van het bovenregionale belang van de activiteit. Ook worden de
principes achter het culturele ondernemerschap steeds meer doorgevoerd.
Ook stellen wij vast dat de bestaande regelingen meer op elkaar worden afgestemd. Zowel op rijksniveau
zelf als tussen rijk, provincies en gemeenten. Daarbij wordt steeds vaker het ‘matchingsprincipe’
gehanteerd, dat wil zeggen dat subsidiegevers van de aanvrager eisen dat zij zelf een groot deel van de
kosten op zich nemen. Soms wordt er gerekend volgens het fifty-fiftyprincipe. Het is aan te raden deze
tendensen nauwkeurig te volgen en tijdig eigen beleid te ontwikkelen zodat medefinanciering van lokale
projecten met rijks- en provinciale middelen mogelijk blijft.
Op het gebied van de beeldende kunst en vormgeving zijn twee belangrijke fondsen actief die elk een
reeks van regelingen uitvoeren: De Mondriaan Stichting en het Fonds voor Beeldende Kunst, Vormgeving
en Bouwkunst (Fonds BKVB), beide te Amsterdam.
Daarnaast zijn nog tal van andere particuliere fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuur Fonds, het VSBfonds en andere, veelal kleinere fondsen die cultuuractiviteiten met een specifiek doel ondersteunen.

1.2 Provinciaal beleid
De nota Brabant in 2050 was alarmerend. De bebouwde oppervlakte zal in dat jaar verdubbeld zijn. Dat
betekent dat er meer aandacht en zorg voor de kwaliteit van de woon- en werkomgeving zal moeten
komen dan nu het geval is.
Streekplan
Het streekplan biedt het beleidskader waar de gemeente Valkenswaard rekening mee moet houden bij het
opstellen van het ruimtelijk beleid en de ruimtelijke plannen. In februari 2002 hebben Provinciale Staten
een nieuw streekplan vastgesteld. In het streekplan zijn stedelijke en landelijke regio’s onderscheiden.
Binnen de stedelijke regio’s dienen de woningbouw, de aanleg van bedrijventerreinen en de infrastructuur
plaats te vinden. Bij de landelijke regio’s staat het voorkomen van verdere aantasting van het buitengebied
centraal. Nieuw stedelijk ruimtebeslag zal alleen worden toegestaan op plaatsen waar dat, gelet op de
ruimtelijke kwaliteiten binnen het gebied, verantwoord is. De kernen Valkenswaard en Dommelen liggen
in een stedelijke regio en het zuidelijke gedeelte van de gemeente maakt onderdeel uit van de landelijke
regio.
Het streekplan heeft gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Valkenswaard. Bij
verzoeken en mogelijke uitbreidingen dient rekening gehouden te worden met het provinciaal ruimtelijk
beleid zoals verwoord in het streekplan.
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Reconstructiewet.
In het kader van de revitalisering van het landelijke gebied is de Reconstructiewet concentratiegebieden
van kracht. Deze wet doorbreekt het streekplan en de bestemmingsplannen van een gebied. Doel van het
geheel is het creëren van een goede omgevingskwaliteit en het scheppen en benutten van kansen voor de
landbouw en de toeristisch-recreatieve sector. Dit laatste element heeft raakvlakken met de beeldende
kunst. Als in de beeldende kunst en vormgeving creatieve meedenkers worden gezien dan kunnen die bij
de uitwerking van de verschillende trajecten worden ingezet.
De Nieuwe Brabantse Kunst Stichting (NBKS)
Met betrekking tot de beeldende kunstsector heeft het provinciebestuur de Nieuwe Brabantse Kunst
Stichting (NBKS) in het leven geroepen die tot taak heeft ontwikkelingen op het gebied van de beeldende
kunst in de meeste brede zin te stimuleren. Zij beheert o.a. een gedigitaliseerd
kunstenaarsdocumentatiebestand, werkt in de praktijk als service- en informatiecentrum voor de
beroepsgroep beeldende kunstenaars en kunstinstellingen in Brabant en adviseert gemeenten, bedrijven en
instellingen bij de opzet en uitvoering van hun kunstbeleid.
Provinciale subsidieregelingen.
De provincie kent drie subsidieregelingen op het gebied van de beeldende kunst.
1. Beleidsregel Beeldende Kunst en Vormgeving
Deze beleidsregel wordt in mandaat uitgevoerd door de NBKS. Er zijn twee categorieën van activiteiten
waarvoor subsidies beschikbaar zijn, namelijk:
a. Presentatie Beeldende Kunst en Vormgeving
Instellingen en organisaties kunnen hier een financiële bijdrage uit ontvangen voor een activiteit op het
gebied van (een of meer) van de drie disciplines. Daarbij moet worden gedacht aan eenmalige activiteiten
zoals tentoonstellingen, manifestaties, publicaties, congressen, e.d., waaraan meer kunstenaars deelnemen
en die buiten de normale programmering van de instellingen vallen en die het reguliere budget te boven
gaan.
b. Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte
De regeling Beeldende Kunst en Vormgeving in de Openbare Ruimte is in het leven geroepen om de
ruimtelijke kwaliteit te bevorderen. Dit doel wordt bereikt door subsidieverzoeken beeldende kunst en
vormgeving te honoreren waarbij de opdracht aan de kunstenaar of vormgever deel uitmaakt van een
totaalproject gericht op verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte (binnen of buiten). De
herinrichting van het dorpscentrum, de kernwinkelgebieden, de kunsttoepassing op de begraafplaats enz.
vallen in principe onder deze regeling.
2. Beleidsregel beeldende kunst en vormgeving Noord-Brabants Fonds voor beeldende kunstenaars
Hier kunnen aanvragen worden ingediend voor subsidies voor presentatiekosten (documentatiemateriaal,
expositiekosten, catalogi en publicaties), ateliervoorzieningen, apparatuur/gereedschap en voor projecten.
Verder is er geld beschikbaar voor onderzoek, studie en experiment. De regeling wordt uitgevoerd door de
Stichting Noord-Brabants Fonds voor Beeldende Kunstenaars.
3. Stimuleringsprogramma Cultuurbereik 2001-2004
In het dagelijkse gebruik wordt dit stimuleringsprogramma vaak Actieplan Cultuurbereik genoemd. Dit
programma omvat niet alleen projecten op het gebied van de beeldende kunst maar is opgezet voor de
hele cultuursector. Het is bedoeld om het cultuuraanbod in Brabant toegankelijk te maken voor iedereen.
Ook voor groepen gebruikers die tot nu toe nog weinig of niet met cultuur in aanraking komen (jongeren,
ouderen, allochtonen). Daarnaast gaat het om het opsporen en ondersteunen van nieuw cultuuraanbod
(jongeren en allochtonen). De regeling wordt door de provincie zelf uitgevoerd met behulp van
gespecialiseerde commissies. Zo heeft het initiatief van Harmonie De Dommelecho en
Scholengemeenschap Were Di voor een musical in cultuurcentrum De Hofnar (Mucis All) financiële
ondersteuning vanuit dit programma gehad.
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Particuliere Fondsen
Ook op provinciaal niveau zijn er cultuurfondsen actief. Voor een deel zijn die ondergebracht bij het
landelijk opererende Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) en andere werken zelfstandig. Het PBC heeft
ook provinciale afdelingen waar aanvragen met een lokaal of regionaal belang worden afgehandeld.
Valkenswaardse initiatieven ontvangen met regelmaat financiële ondersteuning uit dit fonds.
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HOOFDSTUK 2

GEMEENTELIJKE BELEID

2.1 Inventarisatie van bestaande activiteiten en voorzieningen
In een onderzoek van de VNG naar het gemeentelijk kunst- en cultuurbeleid werd het zogenaamde
ringenmodel gepresenteerd, waarin op basis van inwonertal drie schaalniveau’s worden onderscheiden.
Met een inwonertal van 31.104 per 1 januari 2004 valt de gemeente Valkenswaard in ring 2. Dit betekent
dat de gemeente Valkenswaard in principe te maken heeft met de voorzieningen van zowel ring 1 als 2.
Dit VNG-model is een streefmodel waaraan de bestaande gemeentelijke situatie kan worden gespiegeld.
Het maakt de hiaten in het beleid zichtbaar en kan gelden als basis voor de in de toekomst te ontwikkelen
beleidslijnen.
In het bijgaande schema is dit streefmodel voor de opbouw van gemeentelijk beleid ten aanzien van
beeldende kunst en vormgeving op basis van inwoneraantallen globaal weergegeven.
Ring 1
Minder dan 30.000

BEELDENDE
KUNST
BOUWKUNST

Ring 2
30.000 tot 100.000

percentageregeling,
kunstuitleen,
aankoopfonds

bouwkunst,
vormgeving van de
openbare ruimte,
tentoonstellingsruimte

Ring 3
Meer dan 100.000
Kunstenaarsbeleid,
ateliers,
individuele subsidies,
opdrachten e.d.,
soms een centrum
voor beeldende kunst

Op het eerste gezicht voldoet Valkenswaard aan de basisbehoeften op het gebied van de beeldende kunst
en vormgeving. Er is een multifunctioneel cultuurcentrum De Hofnar dat veel van de podiumfuncties
ruimte biedt. Ook werd nog niet zo lang geleden het multifunctionele gebouw Carolus in gebruik
genomen. Daarin zijn het Cultuur Historisch Museum (waaronder de Valkerij en de Sigarenmakerij), de
Heemkamer van heemkundekring Weerderheem, het Nederlands Steendrukmuseum en de gildekamer van
het St. Nicolaasgilde ondergebracht. Daarnaast zijn er op het gebied van de beeldende kunst het
kunstenaarsinitiatief Radar, de schildersschool van Theo Kappé en enkele ateliers voor beeldende
kunstenaars/vormgevers te vinden. De combinatie met het VVV-kantoor en de ANWB-winkel verhoogt
de aantrekkingskracht voor inwoners en bezoekers van de gemeente.
Er is een bescheiden traditie voor kunst in de openbare ruimte. De buitencollectie is onlangs in kaart
gebracht. Op dit aspect van het beleid is er nog veel te winnen. Hier komen we later op terug.
Voor het overige is een beperkt aantal kunstenaars actief in de gemeente. Een deel daarvan houdt zich ook
bezig met educatieve activiteiten. In enkele ateliers wordt les gegeven aan amateurs. Naast de individuele
kunstenaars is het kunstenaarscollectief Radar al jaren actief. Dat verzorgt met enige regelmaat
tentoonstellingen. Voorheen 1 maal per jaar van de aangesloten kunstenaars en 1 maal per 5 jaar een
grotere expositie waaraan ook kunstenaars van elders konden deelnemen.
In Borkel en Schaft is een groep beeldhouwers actief onder de naam ‘de Stenen Poort’. Buiten de
initiatiefneemster van ‘de Stenen Poort’ komen de leden van buiten de gemeente Valkenswaard. Het
collectief organiseert jaarlijks een beeldhouwerssymposium. Het ene jaar in samenwerking met het
Amsterdams Beeldhouwers Collectief of in samenwerking met Belgische collega’s en het andere jaar met
beeldhouwers uit andere delen van de wereld.
In de particuliere Galerie Lambèr, welke gevestigd is in het voormalige gemeentehuis, is tevens een
kunstuitleenfunctie ontwikkeld onder de naam Het Capitool en ook daar hebben educatieve activiteiten
plaats.
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Een eerste vergelijking met de aanwezige voorzieningen en het VNG model geeft aan dat het
voorzieningenniveau van de gemeente redelijk bij de tijd is. Wanneer het om de professionele beeldende
kunstsector gaat ligt het in de rede dat op het gebied van kunst in de openbare ruimte nog nieuw beleid
ontwikkeld wordt. In het volgende hoofdstuk brengen we de speerpunten in kaart voor de gemeente
Valkenswaard op dit terrein.

2.2 Bestaande beleidsinstrumenten en -middelen
De gemeentelijke Nota Kunst- en Cultuurbeleid 1998
In de nota Kunst- en Cultuurbeleid gemeente Valkenswaard van 1998 is een drietal doelstellingen
geformuleerd ten aanzien van het te voeren kunst- en cultuurbeleid:
1. het streven naar maximale spreiding en participatie
2. het bevorderen van kwaliteit van het culturele leven
3. het streven naar een zo groot mogelijke diversiteit in het aanbod
Deze doelstellingen gelden als uitgangspunt en bieden een goede basis voor de verdere uitwerking van
een samenhangend beeldende kunst- en vormgevingsbeleid. Dat de cultuur een belangrijke factor is voor
het functioneren van een samenleving staat niet ter discussie. Met betrekking tot de beeldende kunst wordt
in de nota van 1998 gesteld dat ‘confrontatie met beeldende kunst belangrijk en verrijkend is’. De
gemeentelijke overheid zou een stimulerende rol moeten vervullen om met uitingen van beeldende kunst
en vormgeving in aanraking te komen. Ten aanzien van een viertal beleidssegmenten van beeldende kunst
wordt in de Nota Kunst- en Cultuurbeleid aangegeven welke rol de Gemeente Valkenswaard zich
aanmeet:
1. Tentoonstellingen; de gemeente wil activiteiten en manifestaties waarin beeldende kunst getoond
wordt financieel ondersteunen.
2. Opdrachten en aankopen; dit beleidsinstrument is gericht op de productiekant vooral met
betrekking tot het gebied van kunst voor de openbare ruimte. Daartoe is een reserve in het leven
geroepen.
3. Ateliers; de gemeente is van mening dat er op dit punt geen voorwaardenscheppend beleid hoeft
te worden ontwikkeld.
4. Galeries; die zijn van belang voor het kunstklimaat maar het kan niet de taak van de gemeente
zijn om deze sector financieel te steunen. Wel zijn incidenteel aankopen mogelijk.
Gezien de bovenstaande uitgangspunten kan geconcludeerd worden dat indien de Nota Kunst- en
Cultuurbeleid spreekt over de beeldende kunst prioriteit wordt gelegd bij de beeldende kunst in de
openbare ruimte. Voor tentoonstellingen in het kader van beeldende kunst kan een beroep gedaan worden
op het Cultuurfonds (zie het hieronder genoemde budget) en ten aanzien van ateliers en galeries ziet de
gemeente geen specifieke rol voor haar weggelegd.
Er zijn binnen de gemeente twee budgetten wanneer het over de beeldende kunst gaat.
- De gemeentelijke Cultuurreserve
Het eerste budget is de Cultuurreserve (beter bekend als het Cultuurfonds) dat de productie van kunst- en
cultuurprojecten wil ondersteunen. Het gaat hier om voorstellingen, festivals, specifieke projecten (zoals
tentoonstellingen) en publicaties. De aanvragen worden getoetst op kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen en
spreiding en diversiteit van het aanbod en sinds 2004 ook op educatieve mogelijkheden, eigen
inkomstenwerving, promotie en publiciteit. Bij de beoordeling van de subsidieverzoeken raadpleegt het
college van B&W een externe commissie van deskundigen.
- Reserve Beeldende Kunst
Het tweede budget is de Reserve Beeldende Kunst. Deze reserve is specifiek in het leven geroepen om
beeldende kunst in de openbare ruimte te realiseren en aankopen van beeldende kunst te kunnen doen. Tot
2003 werd er jaarlijks een vast bedrag in de reserve gestort. Deze vaste storting is opgeheven maar vanaf
2003 wordt er vanuit de bouwgrondexploitaties 1 % van de grondopbrengsten gestort in de reserve. Op
deze wijze is de instroom aan middelen slechts beperkt geregeld. Verderop in deze nota zullen ten aanzien
van deze reserve voorstellen worden gedaan.
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De nota monumentenzorg ‘Een toekomst voor het verleden’ (1990)
In deze nota wordt opgemerkt dat de monumentenzorg niet als een geïsoleerde zaak mag worden gezien
maar dat er relaties gelegd kunnen worden met andere beleidssectoren. Daarmee wordt gedoeld op stadsen dorpsvernieuwing, de ruimtelijke ordening en natuur en landschap. Ook de beeldende kunst kan hierin
een rol spelen.
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie De Kempen (2001)
Deze nota geeft een goed beeld van het belang van recreatie en toerisme voor Valkenswaard en omgeving.
Er worden tal van aanknopingspunten beschreven die direct of indirect in verband gebracht kunnen
worden met het beeldende kunstbeleid zoals in het vervolg van de deze nota zal worden verwoord.
Deelprojecten Kernwinkelgebied Oost en West
In deze projecten worden de plannen uitgewerkt voor de revitalisatie van het totale centrumgebeid. Het
deelproject Kernwinkelgebied Oost is reeds afgerond en met het deelproject Kernwinkelgebied West is
een aanvang gemaakt. Het is daarom noodzakelijk om tot snelle besluitvorming over de uitgangspunten
van deze beeldende kunst- en vormgevingsnota te komen.
Masterplan Centrum (2004)
Het Masterplan Centrum Valkenswaard geeft een doorkijk van het ruimtelijk gemeentelijk beleid van de
komende 20 jaar voor het centrum van Valkenswaard. Deze doorkijk vormt de basis voor verdere
uitwerking van de inrichtingsplannen voor verschillende locaties en voor één of meerdere
bestemmingsplannen. In het Masterplan is een paragraaf besteed aan beeldende kunst en het vroegtijdig
inzetten van kunstenaars bij herinrichting van verschillende gedeelten van de openbare ruimte. Dit biedt
grote kansen voor de beeldende kunst in de openbare ruimte.
Structuurplan Valkenswaard-Zuid (2004)
Ook bij de uitbreiding van het verstedelijkte gebied aan de zuidzijde te verruimen ontstaan grote kansen
voor beeldende kunst en vormgeving.
StructuurvisiePlusValkenswaard
In de StructuurvisiePlus wordt een duurzame ruimtelijke ontwikkelingsstrategie opgesteld die als kader
zal dienen voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. In de structuurvisie worden twee
componenten onderscheiden: het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en het programmagedeelte. In de
StructuurvisiePlus van de gemeente Valkenswaard is nog geen programma opgenomen. De
ontwikkelingsmogelijkheden worden bepaald op basis van de bestaande kwaliteiten, vervolgens worden
deze afgezet tegen de programmatische behoefte. Het programma kan worden gezien als een ‘periodiek
puzzelstukje’ waarmee vorm kan worden gegeven aan het Structuurbeeld.
Voor deze beeldende kunst- en vormgevingsnota en de toekomstige uitwerking daarvan zijn beide
componenten belangrijk. Wanneer het gaat om het ruimtelijk structuurbeeld is de zoekruimte voor
verstedelijking een aandachtspunt. Daarin moet worden aangegeven welke mogelijkheden er zijn voor
inbreiden, herstructureren en intensiveren van ruimte binnen het bestaande stedelijke gebied. Ook
gebieden met een natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarde maken deel uit van het ruimtelijk
structuurbeeld. In het programmagedeelte wordt aandacht geschonken aan de kwantitatieve en vooral aan
de kwalitatieve invulling van die uitgangspunten. Bij de uiteindelijke concretisering daarvan liggen
kansen voor de beeldende kunst.
Voor Valkenswaard geldt dat de uitbreidingsmogelijkheden voor woningbouw gering zijn. ValkenswaardZuid is eigenlijk het enige gebied waar nog groei mogelijk is. Verder liggen er kansen in de z.g.
inbreidingslocaties. Tijdige inzet van beeldende kunstenaars kan hierbij leiden tot de beoogde meerwaarde
van de kwaliteit van die omgevingen.

Samenvattend kunnen we stellen dat er een reeks nota’s voorhanden is die elk op hun eigen wijze een
kader bieden voor toepassingen van beeldende kunst en vormgeving.
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HOOFDSTUK 3

BEELDENDE KUNST- EN VORMGEVINGSBELEID 2003-2010

3.1 Inleiding
We concludeerden dat het niveau van de culturele voorzieningen in Valkenswaard redelijk goed te
noemen is. Echter met betrekking tot het aspect van beeldende kunst ligt in de rede dat nog het een en
ander ontwikkeld wordt.
Refererend aan de drie doelstellingen uit de nota Kunst- en Cultuurbeleid (spreiding & participatie,
kwaliteit en diversiteit van het culturele leven) stellen we vast dat kunst in de openbare ruimte daar zeer
wel aan tegemoet kan komen. Kunst in de openbare ruimte is een van de weinige cultuuruitingen die
drempelloos ervaren kan worden. Zij is permanent aanwezig en iedereen kan er kosteloos kennis van
nemen. Ter verduidelijking willen we hier melden dat als we in deze nota spreken over kunst in de
openbare ruimte dat het de buitenruimte betreft.

In grote lijnen zijn er zes categorieën te onderscheiden waarin de hand van een kunstenaar in de
openbare ruimte of nog breder het openbare domein zichtbaar wordt:
1. autonome beeldende kunst, direct voortkomend uit de eigen belangstellingssfeer van de
kunstenaar en op een geschikte plek geplaatst
2. autonome kunst speciaal gemaakt voor een ruimtelijke situatie
3. autonome kunst gemaakt in het kader van een cultuurhistorische gebeurtenis of
volksgebruik
4. toegepaste beeldende kunst, inrichting van openbare ruimte, omgevingsvormgeving.
Hierbij gaat het om het specifiek inrichten van een omgeving.
5. inbreng van een beeldende kunstenaar bij ruimtelijke planprojecten, deze categorie is
breder dan die onder punt 4. De kunstenaar wordt hier in een vroeg stadium ingezet bij de
planvorming.
6. inbreng van een beeldende kunstenaar in sociale processen. Daaronder worden al die
projecten verstaan die niet direct tot een tastbaar beeld leiden. Veel kunstenaars zien het
als hun taak te interveniëren in sociale processen waarbij communicatie tussen
verschillende betrokken partijen op gang wordt gebracht. Er is dan geen sprake meer van
een zichtbare kunsttoepassing in meer traditionele zin.
Zoals dat meestal met een categorale indeling gaat kunnen er binnen elke categorie een groot
aantal varianten onderscheiden worden en ook zijn er altijd tussenvormen waarin elementen uit
twee of meer categorieën samenvallen.

De mogelijkheden voor kunsttoepassingen in de openbare ruimte zijn, wanneer de relatie met de terreinen
van de vormgeving en de ruimtelijke ordening uitgewerkt worden, zo divers dat het culturele leven van
Valkenswaard daar een sterk positieve impuls van zal ondervinden. Voorwaarde is wel een professionele
benadering en een helder omschreven beleid. Deze nota wil daar de basis voor aanreiken.
Zoals we in hoofdstuk II al aangegeven hebben legt de Nota Kunst- en Cultuurbeleid ten aanzien van de
beeldende kunst prioriteit bij beeldende kunst in de openbare ruimte. Die lijn volgend en in samenhang
met het bovenstaande leggen we in deze nota prioriteit bij beeldende kunst in de openbare ruimte en de
vormgeving van de openbare ruimte. In paragraaf 3.2 zullen wij de speerpunten van het toekomstige
beeldende kunst- en vormgevingsbeleid gericht op deze prioriteit uiteenzetten. In paragraaf 3.3 wordt er
een koppeling gemaakt tussen de gekozen speerpunten en enkele concrete projecten. Het voorgaande
betekent eveneens dat wij géén prioriteit leggen bij de beleidssegmenten gericht op “ateliers”
(kunstenaars) of “galeries”. In de laatste paragraaf (3.4) van dit hoofdstuk zullen wij voor de volledigheid
kort aandacht besteden aan beide onderwerpen. In het laatste beleidssegment van beeldende kunst
“tentoonstellingen” voorziet de Cultuurreserve (“het Cultuurfonds”) reeds.
Als einddatum is 2010 gekozen omdat de impact van het voorgestelde beleid beter zichtbaar wordt
naarmate het langer wordt toegepast. Bovendien wordt het beleid voor een belangrijk deel gekoppeld aan
andere beleidsterreinen, zoals die van de ruimtelijke ordening, die vaak lange doorlooptijden kennen.
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3.2 Speerpunten
3.2.1 Speerpunt 1 – Nadruk op professionaliteit en kwaliteit
Van belang is een onderscheid te maken tussen de wereld van de professionele kunsten en die van de
amateurkunsten/semi-professionele kunsten. Zoals ook al in de nota Kunst- en cultuurbeleid werd
aangegeven is de scheidslijn tussen beide gebieden moeilijk aan te geven. Afhankelijk van het doel
waarmee het onderscheid wordt gemaakt wordt de maatlat verlegd. In deze nota gaat het om de
professionele beeldende kunsten waarbij het kwaliteitscriterium een belangrijke rol speelt. Kwaliteit in de
beeldende kunst wordt voor een deel afgelezen aan de actuele ontwikkelingen. De kunstenaars die er bij
betrokken zijn hebben een professionele status en werken vanuit een beroepspraktijk.
3.2.2 Speerpunt 2 – Nadruk op actualiteit en hoge belevingswaarde
In het verlengde hiervan ligt het verschil tussen kunstwerken die als exponent van de actuele
ontwikkelingen gelden en kunsttoepassingen met een cultuurhistorisch karakter. Tot deze laatste categorie
rekenen we de carnavalsbeeldjes, de gedenkmonumenten, heiligenbeelden enz. Deze veelal in brons
uitgevoerde beelden zijn of worden geplaatst op grond van een historisch feit of een activiteit met
referenties aan de volkscultuur. De catalogus Beeldschoon Valkenswaard geeft een uitstekend overzicht
van de al aanwezige beeldende kunstwerken. Daarbij valt op dat het merendeel omschreven kan worden
als beelden met figuratieve elementen. Een kleiner gedeelte heeft een meer abstract karakter. Opmerkelijk
is ook dat een reeks van beelden een cultuurhistorische achtergrond heeft. Verder is het aantal traditioneel
gebeeldhouwde beelden en in brons gegoten beelden in de meerderheid.
Het geheel vormt een duidelijke samenhang maar is los van de cultuurhistorische betekenis enigszins
gedateerd wanneer het gaat over expressie en vorm en taal. Daarmee is geen negatieve kwalificatie
afgegeven maar wel een signaal dat nu het moment is aangebroken te streven naar aansluiting bij de
actualiteit. Voor beide categorieën moet er in principe ruimte zijn maar als uitgangspunt voor deze nota
geldt echter vooral de eerste categorie “kunstwerken als exponent van de actuele ontwikkelingen”. In alle
gevallen is het kwalitatieve aspect van doorslaggevend belang.
Hieraan willen we toevoegen dat de kunsttoepassingen die gerealiseerd gaan worden een hoge
belevingswaarde moeten hebben. Dat wil zeggen dat ze goed toegankelijk moeten zijn voor een groot deel
van de bevolking zonder dat ze aan kwaliteit inboeten.
3.2.3 Speerpunt 3 - Vroegtijdig betrekken van kunstenaars
Werken op basis van een integrale visie verankert zich steeds meer in gemeentelijke organisaties, zo ook
in de gemeente Valkenswaard. Als basis daarvoor gelden structuurplannen waarin de grote
ontwikkelingslijnen voor de toekomst worden vastgelegd, bestemmingsplannen en deelplannen die details
daarvan uitwerken. Beeldende kunst en vormgeving kunnen daarin een belangrijke rol vervullen.
Integraliteit is alleen te bereiken als beeldende kunstenaars in een vroeg stadium betrokken worden bij
ruimtelijke inrichtingplannen, de vormgeving van de openbare ruimte en de architectuur.
Ruimtelijke inrichtingplannen
De gemeente Valkenswaard kiest voor het inzetten van beeldende kunstenaars in een zeer vroeg
stadium bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Zij werken op een gelijk niveau en met een zelfde
inbreng als de projectontwikkelaar, de stedenbouwkundige, groendeskundige, verkeersdeskundige
en de architect. Met hun eigenzinnige en afwijkende visies kunnen kunstenaars een gezicht geven
aan ruimtelijke inrichtingsplannen. Die artistieke inbreng in het ruimtelijke ordeningsproces
voorkomt standaard oplossingen en zal per definitie leiden tot een kwaliteitsverbetering van de
ruimtelijke omgeving. Met die keuze haakt de gemeente aan bij de actuele ontwikkelingen en kan
zij zich profileren als een vooruitstrevende gemeente met aandacht voor bewoners en bezoekers.
Het betrekken van kunstenaars bij ruimtelijke plannen betekent niet dat er geen autonome vormen
van beeldende kunst meer kunnen worden aangewend. Integendeel, door tijdig mee te spreken
kunnen betere condities worden geschapen om autonome kunsttoepassingen in de plannen te
integreren. Per situatie zou er gekeken moeten worden naar de mogelijkheden en wenselijkheden.
Dat levert altijd een optimaal resultaat op. Bij deze benadering hoort ook aandacht voor
vormgevingsaspecten bij de inrichting van de openbare ruimte.
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Vormgeving openbare ruimte
Bij een keuze om beeldende kunst als volwaardige partner mee te laten denken over de inrichting
van de openbare ruimte mag een beleid met betrekking tot de vormgeving van die openbare
ruimte niet ontbreken.
De toepassingsmogelijkheden van vormgeving zijn praktisch onbegrensd.
Vormgeving gaat niet alleen over het ontwikkelen van een huisstijl voor gemeentelijk
briefpapier, gemeente logo en website maar vooral over een geïntegreerde aanpak
waarbij verschillende deelgebieden gezamenlijk de zorg dragen voor de aanleg van
speelterreinen, groenvoorzieningen, parkeerplaatsen en containerplekken en het
vormgeven van afvalbakken, lantarenpalen, straatverlichting, bewegwijzering,
uithangborden, zitbanken, erfafscheidingen, parkeerpaaltjes en bloembakken.

Waar het om gaat is dat er meer samenhang gebracht wordt in de ruimtelijke elementen waardoor
er meer rust, helderheid en leesbaarheid van de omgeving tot stand komt. Daarbij zijn zowel de
bewoners als de bezoekers van Valkenswaard gebaat. Daarbij is de steun van winkeliers en horeca
onontbeerlijk. Uit ervaringen elders is de meerwaarde van een gezamenlijke geïntegreerde aanpak
gebleken. Een gezamenlijk en door het gemeentebestuur ontwikkeld beleid voorkomt wildgroei,
eenheidsworst en visuele en auditieve omgevingsruis. Gekoppeld aan een beleid op het terrein van
de architectuur, kunst en landschap kan dat leiden tot een kwaliteitsniveau dat Valkenswaard
nastreeft.
Architectuur
In een tijd waarin de zorg voor de gebouwde omgeving ook als één van de taken van een
gemeentebestuur wordt gezien mag een beleid ten aanzien van de architectuur niet ontbreken.
Voor Valkenswaard geldt dat er relatief weinig gebouwde elementen zijn die het stadsbeeld
bepalen. Het gaat veel meer om, overigens op zichzelf zeer waardevolle elementen, die op
verschillende plaatsen te vinden zijn.
Als de historie de kwaliteit van de omgeving niet helemaal kan dragen dan liggen er kansen voor
de actualiteit. Het is zinvol om vanuit de al eerder genoemde integrale visie de invulling van nog
te bebouwen locaties ter hand te nemen. Per situatie moet er gezocht worden naar de juiste
architect en juiste architectuur. Daarbij spelen zaken als duurzaam bouwen, natuur en milieu en
cultuurhistorische gegevens een steeds belangrijkere rol. Vanuit de integrale visie moeten bij deze
projecten ook weer kunstenaars en vormgevers in een vroeg stadium betrokken worden.
3.2.4 Speerpunt 4 – Speciale aandacht voor natuur- en landschapsprojecten
De gemeente Valkenswaard wil haar eigen inwoners en de bezoekers van o.a. de vakantieparken een
rustige en groene omgeving bieden. Aandacht voor landschapsarchitectuur mag dan niet ontbreken. Op
basis van een inventarisatie kan nagegaan worden welke natuurlijke elementen waardevol zijn en op welk
punten er specifiek beleid ontwikkeld moet worden. Mogelijk dat er in het kader van de Reconstructiewet
en de regeling Ruimte voor Ruimte in de toekomst sprake zal zijn van nieuwe natuur. Bedrijventerreinen
zijn andere aandachtsgebieden waar met de inzet van natuurlijke elementen een kwaliteitssprong gemaakt
kan worden. Ook in dit verband liggen er kansen voor samenwerking met kunstenaars en vormgevers. In
het verlengde hiervan willen we beeldende kunstenaars in zetten bij het aanpassen c.q. inrichten van oude
en nieuwe natuurprojecten. De eigenzinnige bijdrage van kunstenaars zal resulteren in tot de verbeelding
sprekende natuurlijke elementen in de bebouwde en landschappelijke omgeving. Een consequent en
vooruitstrevend beleid zal naar verloop van tijd een geheel eigen ‘collectie’ natuurkunst opleveren die bij
voorbaat uniek genoemd kan worden. De uitbreiding van Valkenswaard Zuid, de vele inbreidingslocaties
en de plekken die tengevolge van de reconstructieregeling voor nieuwe natuur in aanmerking kunnen
komen, vormen een goede basis voor het opzetten van dit speerpunt.
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3.3 Koppeling met concrete projecten
Voor de gemeente Valkenswaard liggen er nog vele kansen. Het moment waarop het beleid nu vorm
wordt gegeven is gunstig aangezien er een groot aantal ruimtelijke ordeningsprojecten van diverse aard en
omvang op stapel staan. Bovendien is er een toenemende belangstelling voor de kwaliteit van de
woonomgeving. Enerzijds ingegeven door de druk op het ruimtegebruik en anderzijds vanuit de
beeldende kunst zelf waarin steeds meer de tendens zichtbaar wordt dat kunstenaars bereid zijn om vanuit
hun autonome denken een bijdrage te leveren aan de inrichting van die openbare ruimte.
Er is nu al een groot aantal mogelijkheden in kaart te brengen waar de beeldende kunst en vormgeving
een belangrijke bijdrage kunnen leveren. Afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen kan deze lijst
worden aangepast. Zonder de pretentie te hebben volledig te zijn hieronder een opsomming van projecten
en situaties in relatie tot de verschillende speerpunten:
Centrumprojecten
In dit verband zijn de actuele plannen om het centrum van Valkenswaard te reorganiseren van groot
belang. Uitgangspunt daarbij is dat er meer winkels zullen komen en dat de straten en pleinen behorend
tot of grenzend aan het kernwinkelgebied worden heringericht. Het centrum moet aantrekkelijker worden
voor bewoners en bezoekers. Van oudsher trekt Valkenswaard veel mensen uit de omgeving en ook de
bezoekers van de vakantieparken en de dagrecreanten zijn belangrijke groepen winkelbezoekers die steeds
meer eisen stellen aan het aanbod van winkels en de atmosfeer van de winkelomgeving. Nu het
centrumgebied wordt gereorganiseerd is het moment daar om door middel van effectieve regelgeving de
visuele vervuiling van ongeorganiseerde reclame-uitingen, willekeurig gekozen stadsmeubilair en een
gebrekkige samenhang in wat er verder in de openbare ruimte te vinden is aan banden te leggen.
De Markt en omgeving. Hier liggen meerdere toepassingsmogelijkheden. Kunstenaars kunnen
ingeschakeld worden bij het opzetten van de reorganisatieplannen en kunnen een rol spelen bij de
inrichting van de openbare ruimte. De Markt is het centrale hart van Valkenswaard en het plein kent veel
verschillende functies. Het verblijfsklimaat blijft onder de maat. Juist in dit soort ingewikkelde situaties
kunnen kunstenaars voor een verrassende kwaliteitsimpuls zorgen. Het integreren van vormen van
autonome beeldende kunst behoort eveneens tot de mogelijkheden. Met de inrichting van de Markt wordt
de toon voor de toekomst gezet. De grootst mogelijke zorg is vereist.
Op dit moment ligt er een concept-Masterplan voor het centrum waarin aandacht wordt gevraagd voor
beeldende kunst en vormgeving. Met het instrumentarium van de kunst in de openbare ruimte kunnen er
accenten worden gelegd waarmee de gemeente zich van andere kan onderscheiden.
Kernwinkelgebied Oost en West
Een deel van het project is al gerealiseerd. Dat vraagt om een andere benadering waarbij geredeneerd
wordt vanuit de nu bestaande situatie. Ook doet zich in het kerngebied Oost het bijzondere feit voor dat er
vanuit de bevolking een initiatief gekomen is om de verdwijning van drie historische beuken door middel
van een kunstwerk te gedenken. Aan de kunstenaar Lianne Rijkers uit Valkenswaard is opdracht verleend
dit kunstwerk te realiseren. Zoals we al eerder aangaven moet er ruimte zijn voor kunstwerken die
verwijzen naar cultuurhistorische gegevens. Wel moet er voor gewaakt worden dat het kwaliteitsniveau
overeenkomt met de ambities die de gemeente heeft geformuleerd. In 2003 is het kunstwerk onthuld door
burgemeester Haas.
Eindhovenseweg
De herinrichting van de Eindhovenseweg heeft een forse impact voor het hele centrumgebied. Het sluit
aan bij het marktplein en maakt verder deel uit van het winkelgebied. Van belang is een zelfde soort
handschrift te gebruiken bij de inrichting van deze gebieden. Dat bevordert de samenhang tussen de
verschillende gebiedsdelen en brengt rust en eenheid in het totale straatbeeld. In combinatie met de te
wijzingen verkeerscirculatie via de Europalaan kan hier een hoogwaardig verblijfsklimaat ontstaan.
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Willem II-terrein
Dit woningbouwproject is onlangs opgeleverd. In samenwerking met de Noord Brabantse Kunst Stichting
(NBKS) en een commissie waarin o.a. de bewoners van het complex vertegenwoordigd zijn, is gekomen
tot een opdrachtomschrijving voor een kunsttoepassing die is gericht op het creëren van (visuele)
samenhang op het Willem II-terrein. De commissie heeft kunstenaar Hans van Lunteren uitgenodigd een
schetsontwerp te maken en inmiddels is hem de definitieve opdracht verstrekt. Na de zomer van 2004 zal
de kunsttoepassing gereed zijn.
Begraafplaats
Een begraafplaats lijkt misschien niet de meest voor de hand liggende plek voor kunst in de openbare
ruimte maar biedt wel bij uitstek een geschikte context daarvoor. De begraafplaats aan de Kerkhofstraat
heeft een zeer eigen karakter. Er is al door middel van een ruïneachtige afscheiding een plek gemarkeerd
waar ooit een middeleeuwse kapel heeft gestaan. Ook liggen er enkele graven met een historische
betekenis en is er een grafkamer te vinden die als monument beschouwd moet worden. In het verleden
zijn er zeer bijzondere bomen opgenomen in de beplantingsstructuur. In samenspraak met de NBKS en de
verantwoordelijke afdelingen is een opdrachtomschrijving voor een kunsttoepassing opgesteld, op basis
waarvan op korte termijn een procedure voor een kunstopdracht kan worden gestart.
Inbreidingslocaties
Binnen de gemeentegrenzen zijn nog ruim dertig kleinere en grotere inbreidingslocaties te vinden. Een
deel daarvan is niet direct geschikt voor beeldende kunst toepassingen. Daar waar er sprake is van
toekomstige woningbouw liggen er meer mogelijkheden. Per project zouden de kansen voor een artistieke
inbreng moeten worden bekeken. Ook hier geldt dat het inschakelen van een kunstenaar in een vroeg
stadium en op een gelijk niveau als de stedenbouwer, architect en projectontwikkelaar direct kan leiden
tot een opmerkelijk resultaat. Onder de inbreidingslocaties treffen we ook enkele plekken aan die bestemd
kunnen worden voor culturele doeleinden al dan niet in combinatie met woningbouw. Of het nou om een
enkel gebouw gaat of een wat ruimere site, er zou per situatie een plan van aanpak voor ontwikkeld
kunnen worden.
Valkenswaard Zuid
Voor dit deel van de gemeente liggen er grote uitdagingen. Kunstenaars kunnen meedenken over de
indeling van het plan. Het meest geschikte moment daarvoor is wanneer de visie voor dit gebied bekend
is. Afhankelijk van de uiteindelijk gekozen benadering kan de meest geschikte kunstenaar gekozen
worden. Er is ruimte voor kunstenaars die zich in stedenbouw, natuur en landschap gespecialiseerd
hebben en er is plaats voor autonoom werk van kunstenaars. Het is van belang om ook de particuliere
ontwikkelaars voor dit gebied in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de inhoud van deze
nota. Dat zal de samenwerking ten goede komen.
Borkel en Schaft
Er kan worden gedacht aan kunsttoepassing bij het nieuwe gemeenschapshuis en het dorpsplein van
Borkel. Ook is de aanlegplaats aan de Dommel wellicht een plek die extra aandacht kan gebruiken.
Datzelfde geldt voor de uitbreiding van Borkel met een kleinschalige woonwijk van 14
nieuwbouwwoningen.
Dommelen
Hier zou het Kerkplein in aanmerking kunnen komen voor een kunsttoepassing.

3.4 Géén prioriteit bij kunstenaarsbeleid en galeriebeleid
3.4.1 Kunstenaarsbeleid
Voor het culturele klimaat zijn de activiteiten van de lokaal actieve kunstenaars zeker van belang. Cultuur
gedijt bij een divers aanbod. Dat biedt aanknopingspunten voor educatieve doeleinden en zorgt voor
draagvlak van gemeentelijk beleid. De aanwezigheid en de activiteiten van kunstenaarsinitiatief Radar en
de beeldhouwersgroep die in Borkel en Schaft actief is, zijn in dit verband te noemen.
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De gemeente ziet een kunstenaarsbeleid niet als prioriteit, maar kan wel een taak hebben in de
ondersteuning van activiteiten van kunstenaars wanneer die een openbaar belang dienen. Financiële steun
ter stimulering van dergelijke manifestaties, zoals tentoonstellingen kan vanuit het Cultuurfonds worden
geboden. De criteria bieden daartoe voldoende ruimte.
Atelierbeleid
In de Nota Kunst- en Cultuurbeleid van 1998 stelt de gemeente zich op het standpunt dat zij voor
zich zelf geen taak weggelegd ziet om een voorwaardenscheppend beleid voor betaalbare ateliers
te voeren. Dit standpunt heeft ertoe geleid dat het grootste deel van de kunstenaars zelf
werkruimte heeft gezocht. Overigens zijn er bij de indeling van het Carolus-gebouw wel enkele
ateliervoorzieningen gerealiseerd. Dit paste in het concept dat de bewoners van Carolus elkaar
zouden versterken wat een meerwaarde voor het gebouw zou opleveren. Het Brabants
Monumenten Fonds dat het concept ontwikkelde besloot hiertoe in overleg met de gemeente.
Hieruit kunnen we concluderen dat de gemeente zonder de verplichting van een
voorwaardenscheppend beleid voor ateliers, met een open houding ten aanzien van deze
problematiek ook tot aanvaardbare oplossingen kan komen.
Collectievorming
Met betrekking tot de collectievorming moet onderscheid gemaakt worden tussen kunstwerken
voor de openbare ruimte en kunstwerken die op thematiek verzameld worden en ingezet worden
bij verfraaiing van gemeentelijke gebouwen.
De gemeente wil aan deze laatste categorie geen prioriteit toekennen. Wel blijft het incidenteel
mogelijk om bestaand werk aan te kopen. Criterium is daarbij de kwaliteit van het werk. De in
Valkenswaard actieve kunstenaars zouden in principe ook voor deze aankopen in aanmerking
moeten kunnen komen.
Het is zinvol om alvorens over te gaan tot een collectiebeleid te inventariseren waaruit de
binnencollectie bestaat. Mogelijk zijn er daarna speerpunten voor een collectiebeleid aan te
wijzen. Wanneer de gemeente op thematiek zou gaan verzamelen is het aan te raden vooraf een
goed inhoudelijk beleid te formuleren onder regie van een commissie van deskundigen.
Vooralsnog lijkt het zinvoller de collectievorming te concentreren op kunstwerken voor de
openbare ruimte.
Het voorgaande is tevens in overeenstemming met het ringenmodel van de VNG waar het
kunstenaarsbeleid beleid geplaatst wordt in ring 3, meer dan 100.000 inwoners.
3.4.2 Galeriebeleid
De aanwezigheid van een goede galerie is van belang voor de kwaliteit van het kunstklimaat. In navolging
van de Nota Kunst- en Cultuurbeleid lijkt er op dit aspect geen specifieke taak weggelegd voor de
gemeente. Een galerie is per definitie een commercieel bedrijf dat niet direct de steun van de gemeente
nodig heeft. Wel kan de gemeente in haar aankoopbeleid gebruik maken van de diensten van het
galeriewezen zonder dat dit tot verplichtingen leidt.
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HOOFDSTUK 4

BELEIDSINSTRUMENTEN

Onderhavige nota wil op de eerste plaats een visie bieden aan de hand waarvan voor een lange reeks van
jaren het beeldende kunst- en vormgevingsbeleid uitgewerkt kan worden. De in deze nota gevolgde
benadering berust op een analyse van de bestaande situatie waarin de sterke kanten worden benadrukt en
op de specifieke kansen die er voor de Gemeente Valkenswaard liggen om het culturele
voorzieningenniveau door middel van beeldende kunst- en vormgevingsbeleid inhoud te geven.
De gemeente kiest expliciet voor kunst in en vormgeving van de openbare ruimte als prioriteit van haar
beeldende kunst- en vormgevingsbeleid. Belangrijk uitgangspunt is dat beeldende kunst en vormgeving
niet gezien worden als geïsoleerde eenheden, maar dat zij deel uitmaken van een breder verband waarbij
ook andere beleidssectoren, zoals ruimtelijke ordening, welzijn en cultuurhistorie, betrokken zijn.

Om het gekozen beleid te realiseren worden de volgende instrumenten aanbevolen:
Adviescommissie voor Beeldende Kunst en Vormgeving
Op grond van de speerpunten uit deze nota is het noodzakelijk dat er een commissie van onafhankelijk
deskundigen in het leven wordt geroepen die het college van burgemeester en wethouders gevraagd of
ongevraagd kan adviseren over beeldende kunst en vormgeving. Deze commissie van deskundigen zal in
staat zijn de speerpunten uit de nota te waarborgen. Tevens kan deze commissie o.a. voorstellen doen voor
het vergaren van middelen ten behoeve van de Reserve Beeldende Kunst. De commissie kan op verzoek
van het college ook kunstaankopen en kunstopdrachten begeleiden. Verder kan zij betrokken worden bij
de keuze van kunstenaars voor gemeentelijke projecten en andere kwesties waarin een inhoudelijk oordeel
wenselijk is.
De samenstelling van een dergelijke commissie kan bestaan uit drie professionele kunstenaars, een
technisch voorzitter zonder stemrecht en een ambtelijk secretaris. Het is denkbaar dat één van de
professionele kunstenaars een vormgever is die gespecialiseerd is in de inrichting van de openbare ruimte.
De adviescommissie kan door het college ah hoc (per project) worden uitgebreid met deskundigen,
beleidsambtenaren of direct betrokkenen. In bijlage 2 is een beleidsregel voor het instellen van een
Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving opgenomen.
Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten
Bij het verstrekken van opdrachten is het raadzaam en gebruikelijk de afspraken goed vast te leggen. Een
aantal organisaties en gemeenten (waaronder de NBKS) hebben in samenspraak met het toenmalige
Voorzieningsfonds Voor Kunstenaars, nu Kunstenaars&Co, een landelijk model ingevoerd waarin de
algemene voorwaarden voor kunstopdrachten zijn verwoord. Daarin zijn de rechten en plichten van de
kunstenaar en opdrachtgever in elke fase van het proces zorgvuldig omschreven. Deze algemene
voorwaarden zijn gebaseerd op jarenlange ervaringsgegevens en bestaande jurisprudentie. Het is aan te
bevelen om met deze voorwaarden in te stemmen en ze standaard te gebruiken bij opdrachtsituaties. Zie
hiervoor bijlage 3. Bij het kunstwerk van Lianne Rijkers op het Kerverijplein en de toekomstige
kunstuiting op het voormalige Willem II terrein door Hans van Lunteren is ook gebruik gemaakt van die
Algemene Voorwaarden.
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Monumentenlijst voor beeldende kunstwerken
Voor bestaande beelden geldt vaak dat de betekenis ervan gerelateerd is aan de plaats waar het zich
bevindt of de direct omwonenden zijn er aan gehecht geraakt. Dat zijn punten waar rekening mee
gehouden moet worden. Toch kunnen er zich situaties voordoen dat een beeld moet verdwijnen ten gunste
van iets anders.
Het zou zinvol zijn om voor de beeldende kunstobjecten een lijst samen te stellen waarop aangegeven
wordt welke beelden er voor de toekomst behouden moeten blijven, conform de monumentenlijst. Dat
geeft geen garanties voor handhaving op een plek maar wel voor behoud op langere termijn. Tevens geeft
het mogelijkheden om andere kunstwerken, wanneer daar aanleiding toe is, te verwijderen of te vervangen
door een meer eigentijds exemplaar. De in te stellen Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving
kan worden verzocht het initiatief te nemen om te komen tot een concept-monumentenlijst voor beeldende
kunst en het college van burgemeester en wethouders daarover te adviseren. Op deze wijze krijgen de
leden van de adviescommissie direct voeling met de bestaande kunst in de openbare ruimte. De gemeente
Valkenswaard zal de commissie hiervoor de facilitaire ondersteuning bieden. Uiteraard zal de uitwerking
van een hierop volgend besluit zorgvuldig met de betrokken kunstenaars gecommuniceerd moeten
worden.
Inventarisatie- en onderhoudsplan kunstwerken
De monumentenlijst kunstwerken kan als basis gelden voor een inventarisatie- en onderhoudsplan. Een
dergelijk plan biedt in tal van opzichten houvast en brengt tevens in beeld welke kosten er aan het
onderhoud zijn verbonden. Het zou dan ook zinvol zijn een onderhoudsplan voor alle kunstwerken samen
te stellen. Een onderhoudsplan omvat de basisgegevens van het werk (kunstenaar, jaartal, materiaal,
afmetingen, plaats waar het staat enz.) alsmede specifieke informatie over bijvoorbeeld behandeling van
materiaal, constructies van funderingen/ankerpunten, gebruikte verfsoorten en namen en adressen van
leveranciers van onderhoudsmateriaal. Ook zijn aan dit bestand de officiële constructietekeningen,
kadastrale inmetingen, sonderingsgegevens van de bodem en dergelijke toegevoegd. Van elk kunstwerk is
een digitale foto beschikbaar.
Een periodieke controle (minstens 1 x per jaar) van de kunstwerken is wenselijk en reparaties of
aanpassingen kunnen het best direct worden uitgevoerd. Bij oplevering van nieuwe projecten moet
uiteraard een onderhoudsplan worden meegeleverd zodat vooraf de wijze van onderhoud en de daarmee
samenhangende kostende kosten in beeld zijn.
In de begroting 2004 is een budget opgenomen van € 9.000,-- voor onderhoud van bestaande
kunstwerken. Na inventarisatie en het formuleren van een onderhoudsplan kan bekeken worden of dit
budget omgezet moet worden in een voorziening voor onderhoud.
Terukoppeling en evaluatie
De ideeën moeten goed verankerd blijven in de gemeentelijke organisatie. Naarmate de resultaten beter
zichtbaar worden zal dit proces gemakkelijker verlopen. Het is zinvol om steeds opnieuw de resultaten
aan alle betrokkenen kenbaar te maken en van tijd tot tijd te evalueren over de voortgang, al dan niet in
samenwerking met externe deskundigen zoals die van de NBKS. De Nota Beeldende Kunst en
vormgeving, inclusief de werking van de beleidsregel en de percentageregeling, zal in ieder geval om de
twee à drie jaar geëvalueerd worden door de afdeling Beleid en Ontwikkeling.
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HOOFDSTUK 5

FINANCIËN

Om tot een goede vertaling van de inhoud van deze nota te kunnen komen is het wenselijk dat er
richtlijnen worden ontwikkeld om de instroom van middelen in de Reserve Beeldende Kunst te reguleren.
Deze reserve kan alleen functioneren als de geldelijke instroom in voldoende mate is gegarandeerd:
!

De reserve kan worden gevoed uit een percentageregeling (zie hiervoor de bijlage 4 Beleidsregel
Percentageregeling Beeldende Kunst en Vormgeving Gemeente Valkenswaard). De
percentageregeling kan worden toegepast bij: bouw, verbouwing en modernisering van openbare
gebouwen, civiel technische werken, de ontwikkeling van nieuwe gebieden als woonwijken,
herinrichtings- en landinrichtingsprojecten. Aanbevolen wordt om in de ramingen van kosten voor
nieuwbouw, verbouw en aanleg van gemeentelijke objecten een bedrag te reserveren ten behoeve van
beeldende kunst en vormgeving, namelijk 1 % over het begrote bedrag. De beleidsregel is niet van
toepassing indien er sprake is van nieuwbouw, verbouw, aanleg en herstructurering waarvan de
kosten beneden de € 100.000,-- blijven.
Het verdient aanbeveling om de percentageregeling flexibel te besteden, dwz. om geen verplichting in
te stellen om de vrijgekomen gelden te besteden aan object- of locatiegebonden beeldende kunst.
Dikwijls bestaat de behoefte om de beschikbare gelden elders te besteden, daar waar de noodzaak
groter is, of om het beschikbare bedrag te vergroten zodat financiering van grotere projecten mogelijk
wordt.

!

Voor gemeentelijke complexen wordt er zoals reeds eerder vermeld vanaf 2003 vanuit de
bouwgrondexploitaties 1 % van de grondopbrengsten gestort in de reserve. Dit is reeds opgenomen in
het format voor bouwgrondexploitatie. Ook voor deze percentageregeling geldt een flexibele
besteding.

!

Naast de vaste donaties kan de Reserve Beeldende Kunst gevuld worden met incidentele donaties uit
de algemene middelen en met schenkingen van derden.

!

Om de geldelijke instroom van middelen voldoende te garanderen zal er, indien de stand van de
reserve aan het eind van een jaar beneden de € 30.000,-- is, bekeken worden of een aanvulling vanuit
de algemene middelen tot € 30.000,-- mogelijk is.

In voorkomende gevallen kunnen projecten mede gefinancierd worden met subsidies van de landelijke
instellingen en de provincie. Daarvoor gelden wel speciale criteria. Ook kunnen uitvoeringskosten van
kunstwerken soms door sponsoring worden gedekt of in het werk worden meegenomen. In die gevallen
drukken de kosten niet op het fonds. Op deze extra bijdragen kan echter geen beleid gebaseerd worden.
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1. Geraadpleegde Bronnen en Literatuurlijst
•

Gesprekken met:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nota Kunst- en cultuurbeleid, gemeente Valkenswaard, juli 1998
Plan van Aanpak Centrumprojecten Valkenswaard, 2002
Nota ‘Een toekomst voor het verleden’, Monumentenzorg Valkenswaard (1990)
Toeristisch-recreatieve ontwikkelingsvisie De Kempen, conceptversie (oktober 2001)
Toelichting bestemmingsplan ‘Kernwinkelgebied’
Toelichting bestemmingsplan ‘Omgeving Heikantstraat’
Beleidsregel Cultuurfonds Gemeente Valkenswaard
Gebiedsvisie Valkenswaard-Zuid, Grontmij., 2001
Beeldschoon Valkenswaard, Frans Brom en Nelleke van Tuyl, 2001
Gemeentegids Valkenswaard 2001-2002
Provincie Noord-Brabant; Cultuur Centraal in Brabant 1996-1999
Provincie Noord-Brabant; Cultuur Centraal in Brabant 1999-2000
Provincie Noord-Brabant; Advies Kunstenperiode 1997-2000
Provincie Noord-Brabant; ‘Ruimte voor Ruimte’, juli 2000
Provincie Noord-Brabant; actieplan cultuurbereik 2000
Ministerie van OC&W; Monumenten in de steigers
Ministerie van OC&W; Nota Belvédère, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke
inrichting
Ministerie van OC&W; Cultuur als confrontatie
Handboeken Cultuurbeleid van de V.N.G.
Cultuurfonds BNG; ‘Handreiking beeldende kunst in de openbare ruimte’ (2000)
Brabant in balans, ontwerpstreekplan Noord-Brabant 2002

•
•
•
•

dhr. J. Haas, burgemeester van Valkenswaard
dhr. M. Wijnen, wethouder
dhr. R. van Dijk, wethouder
dhr. R. Spit, directeur sector ruimtelijk beheer
mevr. M. van Dinter, stedenbouwkundige
mevr. M. van der Wiel, kunstenaarsinitiatief Radar
mevr. A. de Wit, beeldhouwerscollectief ‘De Stenen Poort’

Beleidsregel Beeldende Kunst en Vormgeving Provincie Noord-Brabant 2002
Brochure Noordbrabants Fonds voor Beeldend Kunstenaars
Brochure Stimuleringsprogramma Cultuurbereik Noord-Brabant 2001-2004
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2. Beleidsregel Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving Gemeente Valkenswaard

Artikel 1 - Taak
De adviescommissie heeft - op verzoek van het college van burgemeester en wethouders dan wel op eigen
initiatief, doch slechts na accordering van het college – tot taak:
1. Het doen van voorstellen aan het college van burgemeester en wethouders met betrekking tot een nadere
ontwikkeling van het gemeentelijk beleid op het gebied van beeldende kunst en vormgeving;
2. Het doen van voorstellen met betrekking tot het beheer van de reserve voor beeldende kunst en
vormgeving en met betrekking tot de uitvoering van de percentageregeling beeldende kunst en
vormgeving;
3. Met betrekking tot het verstrekken van een opdracht door het college van burgemeester en wethouders
om een kunstwerk te vervaardigen dan wel een kunstenaar te betrekken bij enig ontwerpproces voor de
openbare ruimte:
• het adviseren omtrent projecten op het gebied van de openbare ruimte waar een kunstenaar bij
betrokken kan worden;
• het advisering inzake de inbedding van beleidsuitgangspunten met betrekking tot de beeldende
kunst en vormgeving in de bestuurlijke en ambtelijke organisatie;
• het adviseren omtrent de keuze voor een mogelijke kunstena(a)r(es) en mogelijke objecten welke in
aanmerking komen voor een opdracht;
• het adviseren omtrent stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het te vervaardigen
kunstwerk waarbij rekening houdend met de speerpunten uit de Nota Beeldende Kunst en
Vormgeving Gemeente Valkenswaard;
• het advisering omtrent mogelijk locaties voor de plaatsing van het kunstwerk;
4. Met betrekking tot de aankoop van kunstwerken:
• het adviseren omtrent stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het aan te kopen
kunstwerk waarbij rekening houdend met de speerpunten uit de Nota Beeldende Kunst en
Vormgeving Gemeente Valkenswaard;
• het adviseren omtrent mogelijke locaties voor de plaatsing van het aan te kopen kunstwerk;
5. Met betrekking tot aangeboden kunstwerken:
• het adviseren omtrent de stijl, originaliteit, kwaliteit, duurzaamheid e.d. van het aangeboden
kunstwerk waarbij rekening houdend met de speerpunten uit de Nota Beeldende Kunst en
Vormgeving Gemeente Valkenswaard;
• indien de commissie van mening is dat het aangeboden kunstwerk als waardevol kan worden
aangemerkt, het college van advies dienen omtrent de mogelijke locaties voor de plaatsing van het
aangeboden kunstwerk;
• het adviseren over de hoogte van de kosten die betrekking hebben op voornoemde plaatsing;
6. Het voorlichten van derden, die de gemeente in de toekomst een kunstobject willen aanbieden, met
betrekking tot stijl, originaliteit, kwaliteit e.d. van het object waarbij rekening houdend met de
speerpunten uit de Nota Beeldende Kunst en Vormgeving Gemeente Valkenswaard;

Artikel 2 - Samenstelling
1. De commissie bestaat uit een technisch voorzitter, 3 leden en een ambtelijk secretaris.
2. De voorzittersrol zal vervuld worden door de wethouder met kunst in zijn of haar portefeuille.
3. De voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris worden door het college van burgemeester en
wethouders benoemd.
4. Politieke vervlechting is in verband met de dualisering van het lokaal bestuur niet wenselijk. Dit houdt in
dat leden van de gemeenteraad en het college zijn uitgesloten van lidmaatschap van de adviescommissie.
5. Op verzoek van het college van burgemeester en wethouders dan wel op eigen initiatief van de
adviescommissie - docht dit laatste slechts na accordering door het college - zal de commissie, met name
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bij een geïntegreerd opdrachtenbeleid, deskundigen uit andere disciplines die te maken hebben met de
openbare ruimte (stedenbouw, stadsbeheer, vormgeving, monumentenzorg, ruimtelijke ordening en
(landschaps-)architectuur) bij het advieswerk te betrekken. Deze externe deskundigen zijn slechts
informant en hebben geen stemrecht. Beleidsambtenaren worden, indien door het college noodzakelijk
geacht, voor een specifiek project toegevoegd aan de commissie maar hebben geen stemrecht. Aan het
aantal extra deskundigen zit geen limiet.
6. Het is raadzaam om per project te bezien of gebruikers/omwonenden in een vroeg stadium te betrokken
dienen te worden bij een nieuwe kunstopdracht voor de openbare ruimte. Indien door het college
betrokkenheid belangrijk wordt geacht kan er voor gekozen worden een afgevaardigde van de
gebruikers/omwonenden op te nemen in de adviescommissie voor het desbetreffende project. Het college
zal deze gebruikers/omwonenden voor het desbetreffende project benoemen tot lid van de commissie
waardoor deze personen stemrecht krijgen. Er kunnen maximaal 2 gebruikers/omwonenden per project
aan de commissie worden toegevoegd.

Artikel 3 - Zittingsduur
1. De zittingsduur van de commissie staat los van de zittingsduur van de Gemeenteraad. Bij een permanente
adviescommissie moet een balans worden gevonden tussen vernieuwing van leden en continuïteit van
kennis en ervaring. Hiertoe kan volgens een rooster na een bepaalde periode een deel van de commissie
worden vervangen.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan een of meer leden van de commissie tussentijds
ontslaan onder meer op grond van disfunctioneren of gebleken ongeschiktheid.
3. De wethouder met kunst in zijn of haar portefeuille is technisch voorzitter van de adviescommissie
gedurende zijn of haar ambtsperiode.
4. De zittingsduur van de commissieleden van de permanente adviescommissie is 3 jaar met de
mogelijkheid tot verlenging met twee jaar.

Artikel 4 - Werkwijze
1. De commissie vergadert op verzoek van het college van burgemeester en wethouders of de voorzitter of
indien tenminste de helft van het aantal leden hun wens hiertoe met opgave van redenen aan de voorzitter
mededelen, in welk geval de vergadering wordt gehouden binnen twee weken na ontvangst van deze
mededeling.
2. Indien op verzoek van het college wordt vergaderd, bepaalt het college binnen welke termijn de
vergadering plaats dient te vinden. Binnen die termijn bepaalt de voorzitter dag, uur en plaats van de
vergadering.
3. Indien de vergadering plaats vindt op initiatief van de voorzitter of de leden bepaalt de voorzitter dag, uur
en plaats van de vergadering.
4. De voorzitter zorgt ervoor dat elk lid tijdig schriftelijk wordt opgeroepen. De oproeping voor de
vergadering vermeldt de agenda, alsmede de volgorde van de te behandelen onderwerpen en wordt voor
zover mogelijk vergezeld van de stukken die betrekking hebben op deze onderwerpen.

Artikel 5 – Besluitvorming inzake advisering
1.
2.
3.
4.

De commissie kan slechts besluiten tot een advies indien alle vaste commissieleden aanwezig zijn.
Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen van de aanwezige leden.
Over alle zaken wordt mondeling en bij hoofdelijke afroep gestemd.
Indien bij het nemen van een besluit over een zaak door geen van de leden stemming wordt gevraagd,
wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen.
5. Bij staken der stemmen is artikel 10 van toepassing.
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6. Zowel de technisch voorzitter als de ambtelijke secretaris van de commissie en de eventueel tijdelijk aan
de commissie toegevoegde externe deskundigen en ambtenaren hebben geen stemrecht.

Artikel 6 - Geheimhoudingsplicht
1. De commissie kan omtrent het in een vergadering besprokene geheimhouding opleggen. De
geheimhouding geldt zowel voor de voorzitter, de leden en de secretaris als voor andere personen die ter
vergadering aanwezig zijn.
2. De geheimhouding in lid 1 bedoeld, geldt totdat de commissie die opheft.
3. Het college van burgemeester en wethouders kunnen omtrent de inhoud van de commissie overlegde
stukken aan de leden van de commissie geheimhouding opleggen. Deze geheimhouding geldt ook voor
de andere in lid 1 bedoelde personen, indien zij van de inhoud van die stukken kennis nemen.
4. De in lid 3 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt totdat het college van burgemeester en wethouders die
opheffen.

Artikel 7 - Verslag
1. Van het verhandelde in een vergadering van een commissie wordt door de secretaris zo spoedig mogelijk
een verslag gemaakt dat de zakelijke inhoud van het besprokene bevat.
2. Het concept-verslag moet uiterlijk binnen 10 dagen na de vergadering - goedgekeurd door de voorzitter worden toegezonden aan het college van burgemeester en wethouders.
3. De gevraagde adviezen worden in het verslag opgenomen.
4. Het verslag wordt de eerstvolgende commissievergadering ter vaststelling aangeboden.

Artikel 8 - Honorering
Het lidmaatschap is een onbezoldigde functie. Noodzakelijk te maken kosten worden vergoed. Hieronder
vallen bijvoorbeeld reiskosten en print- en kopieerkosten.

Artikel 9 - Horen van adviseurs, belanghebbenden en deskundigen
Het college van burgemeester en wethouders bepaalt welke ambtenaren en externe deskundigen de
vergadering van de commissie zullen bijwonen. In zo'n geval treft de voorzitter van de commissie de nodige
maatregelen.

Artikel 10
In de gevallen waarin artikel 5, lid 5 van toepassing is en in gevallen waarin de beleidsregel niet voorziet
beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 11 - Titel
Deze beleidsregel treedt in werking op 4 november 2004 en kan worden aangehaald als “Beleidsregel
Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving gemeente Valkenswaard”.
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3. Landelijke Algemene Voorwaarden Kunstopdrachten 2002
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4. Beleidsregel Percentageregeling Beeldende Kunst en Vormgeving Gemeente Valkenswaard

Artikel 1 - Definities
In deze regeling wordt verstaan onder:
- de beheerder (van het fonds): het college van burgemeester en wethouders.
- de reserve: de Reserve Beeldende Kunst.
- bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op
de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of
indirect steun vindt in of op de grond.
- gebouw: elk bouwwerk, dat een toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt.
- werk: een inrichting, geen bouwwerk of gebouw zijnde, zoals bijvoorbeeld een autoweg,
parkeerplaats, voetpad, fietspad, plein, trottoir, speelplaatsen, groenvoorzieningen, plantsoenen,
parken, bermen, taluds, vijvers en singels.
- beeldende kunst: ieder vormgevingsproces waarbij een beeldend kunstenaar is betrokken.
- een kunstopdracht: een door de beheerder van de reserve verstrekte opdracht aan één of meer
beeldend kunstenaars tot de levering c.q. het ontwerpen en/of (doen) vervaardigen van een
kunstwerk in relatie tot ruimtelijke vormgeving.
- een kunstwerk: een product van beeldende kunst of een bijdrage aan beeldende vormgeving.

Artikel 2 - Objecten
1.

2.

De beleidsregel is van toepassing op alle nieuwbouw en verbouw van gemeentelijke bouwwerken
en gemeentelijke gebouwen, alsmede op de aanleg en herstructurering van gemeentelijke werken,
met uitzondering van woningbouwprojecten alsmede de werken, die voor rekening van het
grondbedrijf van de gemeente Valkenswaard worden uitgevoerd.
Bij nieuwbouw en verbouw van bouwwerken en gebouwen, alsmede bij aanleg en
herstructurering van werken, zijnde niet gemeentelijke objecten, kan het college van burgemeester
en wethouders, indien het zulks wenselijk acht en wanneer zulks mogelijk is, voorwaarden stellen
opdat tot toepassing van beeldende kunst wordt overgegaan.

Artikel 3
1.
2.
3.

In de ramingen van de kosten van nieuwbouw, verbouw, aanleg of heraanleg van gemeentelijke
objecten wordt een bedrag opgenomen ten behoeven van de Reserve Beeldende Kunst.
Het in lid 1 genoemde bedrag wordt als volgt berekend: over het begrote bedrag 1 %.
Het in lid 2 genoemde percentage wordt berekend over de aanneemsom van het bouwkundig
bestek, verhoogd met de kosten van de basisinstallaties voor warmte, water, ventilatie en licht, een
en ander inclusief de belasting op de toegevoegde waarde.

Artikel 4
De beleidsregel is niet van toepassing indien er sprake is van nieuwbouw, verbouw, aanleg en
herstructurering waarvan de kosten beneden de € 100.000,-- blijven.
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Artikel 5 - Reserve
Het op de wijze van artikel 3 berekende bedrag moet vastgesteld worden bij de kredietvotering en moet
opgenomen worden in het betreffende voorstel.

Artikel 6
De reserve wordt gevoed, naast bedragen verkregen door toepassing van de beleidsregel, uit eventuele
andere inkomsten aan te wijzen door de gemeenteraad.

Artikel 7
Indien de stand van de reserve op 31 december van enig jaar minder dan € 30.000,-- bedraagt zal de
beheerder bekijken of de reserve vanuit de algemene middelen aangevuld kan worden tot € 30.000,--.

Artikel 8 - Kunstopdrachten
De beheerder van de reserve geeft ten laste van de Reserve Beeldende Kunst kunstopdrachten.

Artikel 9 - Verantwoording
Jaarlijks doet de beheerder van de reserve verslag aan de gemeenteraad van stortingen in en bestedingen
ten laste van het fonds, gedaan in het voorafgaande dienstjaar.

Artikel 10 - Legitimiteit
1.
2.

De beheerder geeft een kunstopdracht eerst na advies te hebben ingewonnen bij de
Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving.
De beheerder geeft schriftelijk een gemotiveerde beslissing indien zijn standpunt afwijkt van dat
van de Adviescommissie Beeldende Kunst en Vormgeving.

Artikel 11 - Onvoorzien
Voor de gevallen waarin deze beleidsregel niet voorziet beslist het college van burgemeester en
wethouders.

Artikel 12 - Titel
Deze beleidsregel treedt in werking op 4 november 2004 en kan worden aangehaald als “Beleidsregel
Percentageregeling Beeldende Kunst en Vormgeving gemeente Valkenswaard”.
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