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Tot het beschikbaar stellen van een bedrag van € 42.000,- voor de uitvoering van een kunstwerk in het
park van de wijk Bornsche Maten door kunstenaar Harmke Koning te Woerden.

Aan de gemeenteraad.
Aanleiding
In de jaren 2007 t/m 2010 is gewerkt aan het realiseren van een plan op basis waarvan een professionele
kunst- een culturele invulling in het bestemmingplan “Bornsche Maten” kan worden gerealiseerd. Dit
ontwikkelingsplan werd in de subsidieaanvragen “Bloemen voor Borne” genoemd.
Het plan is uiteindelijk aangeboden onder de naam “First Blossom”.
Het plan stelt een 5 tal projecten voor die in de loop van de tijd zouden kunnen worden uitgevoerd.
Het eerste project ligt nu voor:
Autonome beeldende kunst opdrachten:
- stepping stones: het verbinden van cultuurhistorisch Borne en de Bornsche Maten
- verzameling en verspreiden van cultuurhistorie in het park
Vervolgens is gewerkt aan:
1. Het realiseren en aanstellen van een werkgroep Kunst Bornsche Maten,
2. Het formuleren van de criteria en een kunstopdrachtbeschrijving.
3. Het plaatsen van advertentie in het kunstblad BK-Informatie,
4. Het oproepen van kunstenaars om ideeën aan te leveren voor een ontwerp van een kunstwerk,
5. Het vergaderen over de aangeleverde ideeën voor de werkgroep Kunst Bornsche Maten en het Projectteam
Bornsche Maten.
6. Het selecteren van de ideeën.
7. Het geven van opdracht aan 4 kunstenaars voor het laten uitwerken van hun ideeën in een ontwerp
kunstwerk, zodat vervolgens een definitieve keuze kan worden bepaald.
8. Het presenteren van de ontwerp kunstwerken door de 4 kunstenaars.
De werkgroep kunst Bornsche Maten, bestaande uit kunstenaars, kunstkenners en inwoners van de Bonsche
Maten en het projectteam Bornsche Maten hebben de ontwerp kunstwerken zorgvuldig bekeken. Aan de hand
van de criteria werd unaniem één kunstenaar geselecteerd.
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Kunstopdracht aan:
Kunstenaar mevrouw Harmke Koning te Woerden.
Korte beschrijving van het kunstwerk:
De kunstenaar wil aan alle leeftijdsgroepen een beleving meegeven in het park. Het kunstwerk wordt een
interactieve en educatieve installatie verspreid over het park, die zorgt voor een verbindende factor tussen jong
en oud en met een aantrekkelijke vormgeving. De kunstenaar wil het Bornse Beekpark d.m.v. natuur en
historie laten ontdekken. Zie bijgaande stukken presentatiemap.
Het kunstwerk bestaat uit::
Het analoge gedeelte:
1. Een kunstzinnige transparante fontein ( titel: The Frozen Fountain) 4 meter hoog
2. Stepping stones.
a. ronde sierbollen
b. Halve sierbollen
c. zitbanken
d. sierpoefen.
Het digitale gedeelte:
Het kunstproject van Harmke Koning wordt ingediend bij het Gamefonds. Wat is het Gamefonds?
Beeldende kunstenaars, vormgevers en animatoren kunnen samen met een gameontwikkelaar en/of een
culturele instelling een aanvraag doen voor een game met artistieke kwaliteit. Een gamesubsidie kan
uitsluitend worden toegekend voor de ontwikkeling en productie van games waarvoor de inhoudelijke
eindverantwoordelijkheid berust bij kunstenaars, vormgevers of animatoren die zijn geïntegreerd in de
Nederlandse cultuur en gameontwikkeling of ( culturele) instellingen die in Nederland gevestigd zijn.
Het is de bedoeling om de cultuurhistorie van Borne via een Game, App en Internet te koppelen aan het
kunstwerk. Hiervoor stelt het Gamefonds geld beschikbaar. De kunstenaar heeft contacten gelegd met het
Gamefonds. Het fonds is erg geïnteresseerd.
Wet en beleid
1. In de Kadernota Cultuur en Recreatie & Toerisme 2009-2012 is het beleidsvoornemen vastgelegd m.b.t. het
realiseren van een kunstinvulling in het Bornse Beekpark en de Bornsche Maten.
KCO Overijssel heeft hiertoe een projectplan geschreven dat “First Blossom” wordt genoemd.
Het plan telt een 5 tal projecten voor die in de loop van de tijd zouden kunnen worden uitgevoerd.
Het eerste project ligt nu voor:
Autonome beeldende kunst opdrachten
- stepping stones: het verbinden van cultuurhistorisch Borne en de Bornsche Maten
- verzameling en verspreiden van cultuurhistorie in het park
2. Op basis van de twee voorafgaande rapportages van 15 juni 2009 “ Kunsttoepassing in het Bornse
Beekpark Bornsche Maten” en 11 november 2011, “Kunst in de Bornsche Maten”, welke wij in kopie hierbij
hebben gevoegd, zijn 4 kunstenaars geselecteerd om hun ideeën voor een ontwerp kunstwerk in de woonwijk
Bornsche maten uit te werken in een ontwerp kunstwerk
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Middelen
De analoge uitwerking van het kunstwerk:
In de exploitatiebegroting van het plan Bornsche Maten is een bedrag van € 200.000,- opgenomen voor
kunstinvulling. Dit bedrag komt tot stand doordat er € 0,25 per m2 opbrengst grond in het fonds reserve
kunstvoorzieningen wordt gestort.
De stand van het fonds per 31.12.2011 bedraagt:
€ 37.105,In de begroting 2012 is een financiële inleg begroot van
€ 8.000,Totaal beschikbaar per 2012
€ 45.105,Door de kunstenaar mevrouw Harmke Koning is een begroting ingediend.
De totale kosten van het kunstwerk bedragen
De uitvoeringskosten en onvoorzien zijn begroot op
De reeds beschikbaar gestelde vergoeding voor 4 idee-uitwerkingen
Totale kosten:
Er is voldoende financiële ruimte binnen het fonds.

€ 39.905,- exclusief BTW.
€ 2.095,€ 2.000,€ 44.000,-

De digitale uitwerking van het kunstwerk.
Deze digitale ontwikkeling van het kunstwerk heeft geen financiële consequenties voor de gemeente Borne.
De financiële inzet van het analoge kunstwerk wordt beschouwd als financiële deel van de gemeente bij het
indienen van de subsidieaanvraag bij het Gamefonds.
Overwegingen
Conform de gemeentelijke afspraken dienen uitgaven die ten laste van gemeentelijke fondsen worden
voorgesteld door de gemeenteraad te worden goedgekeurd.
Alternatieven
Er zijn geen alternatieve uitgewerkt.
Voorstel
Wij stellen u voor te een bedrag van € 42.000,- beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het ontwerp
kunstwerken van kunstenaar mevrouw Harmke Koning te Woerden en dit bedrag ten laste te brengen van de
reserve kunstinvulling gemeente Borne.

Borne, 8-5-2012
Burgemeester en wethouders van Borne,
de secretaris,
de burgemeester,
J.H.R. Baveld
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