
"r'1} 
-ft

Gemeente$floegstseest

Aan de bewoners van dit pand

Datum

Ons kenmerk
Contactpersoon

Telefoonnummer

7 december2020
z/t8/t!7550
Mw. P.M.Twisk

74071

Onderwerp Beeldend kunstwerk Het Waterrad

Beste omwonenden van Het Waterrad,

Op 18 augustus jl. heeft u van ons een brief ontvangen met daarin de informatie dat de gemeente

van plan was om het kunstwerk Het Waterrad van H. Roebers om veiligheidsredenen te gaan slopen

Het kunstwerk zou eerst nog worden gefilmd, waarna de gemeente een sloopvergunning aan zou

vragen. lnmiddels is de situatie anders. ln deze brief leest u de laatste ontwikkelingen over het

Waterrad.

Petitie voor behoud
Nadat de bewonersbrief was verstuurd is er veel gebeurd. ln het kort komt het er op neer dat veel

mensen Het Waterrad erg waarderen en het graag willen behouden. Daartoe is een van de

wijkbewoners een petitie gestart voor het behoud van het Waterrad die veel mensen hebben

getekend. Daarom heeft het college besloten om een 'second opinion' aan een tweede adviesbureau

te vragen over de risico's die overblijven (restrisico's) na het nemen van de eerder geadviseerde

beheersmaatregelen en of er nog extra risico-verlagende maatregelen mogelijk zijn.

Hoe gaat het nu verder?

Het Waterrad is op 1"2 november jl. in de gemeenteraad aan de orde gekomen. Die avond is ook de

petitie aangeboden aan de gemeenteraad en hebben diverse Oegstgeestenaren ingesproken. Tijdens

deze vergadering is een aantal afspraken gemaakt:

Het Waterrad blijft voorlopig staan

Het Waterrad blüft voorlopig staan, in afwachting van de second opinion van het adviesbureau. Voor

de te maken film was de opdracht al verstrekt. Deze film komt er in ieder geval, waarschijnlijk nog dit
jaar.
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Met bewoners in gesprek

Zodra de second opinion is uitgebracht over het veilig maken van Het Waterrad en de resterende
risico's van het kunstwerk, zullen w¡j dit eerst met de kunstenaar en daarna met een
vertegenwoordiging van de bewoners van de wijk bespreken. Het college zal op basis van dit extra
advies een nieuwe afweging maken. Hierbij spelen de volgende drie elementen een rol:

- ln welke mate de beheersmaatregelen afbreuk doen aan het kunstwerk;
- Welke risico's er blijven bestaan en in welke mate deze aanvaardbaar zijn;
- De kosten van de beheersmaatregelen;

De nieuwe afweging zal aan de gemeenteraad worden voorgelegd

Projectpagina
Om u beter over de voortgang van het proces te informeren, hebben wij een projectpagina over Het

Waterrad op de website van de gemeente Oegstgeest aangemaakt. Relevante rapporten, brieven en

documenten kunt u vanaf nu vinden op www.oegstgeest.nl/waterradpoelgeest

Met vriendelijke groet,

( ..,

Matthijs Huizing

wethouder


