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Geachte dames en heren,

Bijgaand informeren wij u over de volgende onderwerpen:

47 Stand van zaken Waterrad

Mocht u nog nadere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de genoemde portefeuillehouder

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Oegstgeest,

6;l'n'^ c \

J. Versluis

secretaris
R. Jae

burge
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Portefeuillehouder
Bijzonderheden

Bijlage

Stand van zaken Waterrad
M. Huizing

Inleiding

ln woonwijk Poelgeest staat langs het spoor aan het Bert Garthoffpad het beeldend kunstwerk'Waterrad'

van Hanshan Roebers. Dit kunstwerk is in 200ó geplaatst en verbeeldt de watercyclus van Poelgeest.

Op zondag 7 oktober 2018 is een B-jarig jongetje uit de wijk over de schutting rondom het kunstwerk
'Waterrad' geklommen en bekneld geraakt. ln 2010 heeft een soortgelijk incident plaatsgevonden. ln de

openbare ruimte bestaat altijd het risico dat kunstwerken alternatief worden aangewend, maar uit recent

overleg met de wijkpolitie en de boa's kwam naar voren dat kinderen uit de wijk regelmatig bij het'Waterrad'

spelen en hierbij ook het kunstwerk beklimmen. Aangezien het 'Waterrad' afgelegen ligt in de wijk én

omringd wordt door een manshoge schutting is er geen zicht op als zich daar een ongeluk voordoet.

Proces tot nu toe

Daarom heeft het college een extern bureau ingeschakeld om de veÍligheid te toetsen en een advies uit te

brengen over de te nemen maatregelen. De conclusÍe van het rapport is dat de zorgen van de gemeente

terecht zijn, het kunstwerk heeft significante veiligheidsrisico's.

Er worden door het externe bureau een aantal te nemen maatregelen geadviseerd. Voor de uitvoering van

de voorgestelde maatregelen Ís € 98.500 excl. btw nodig. Door het regulier onderhoud te combineren met de

voorgestelde maatregelen, kunnen op onderdelen kostenvoordelen worden behaald. Vanuit de

onderhoudsvoorziening is er voor het reguliere onderhoud € 13.500 excl. btw beschikbaar. Dit betekent dat

er een eenmalig bedrag van ca. € 85.000 excl. btw als investering nodig is om de genoemde maatregelen uit

te voeren. Echter ook bij het nemen van de beheersmaatregelen bestaat de kans - met hulpmiddelen (trap)

of mogelijk via het water- dat personen alsnog beklemd of gewond kunnen raken tussen het waterrad en de

scnutiing. Daarnaast irecien er mogeiijk nieuwe risico's op ais gevoig varr de bcireer'sirraaii egei.

Het standpunt van het college is dat vermijdbare risico's te allen tijde weggenomen dienen te worden.

Daarom heeft het geconcludeerd dat het verstandiger is het'Waterrad'te verwijderen. Dit was een lastig

besluit omdat een kunstwerk waardevol is. Overigens kan dit besluit alleen ten uitvoer gebracht worden

nadat er overeenstemming is bereikt met belanghebbende partijen zoals de kunstenaar, het waterschap en

ProRail. Met de kunstenaar is na een gesprek op 23-7O-2O19, diverse e-mailoverleg en ruime bedenktijd

overeengekomen om het kunstwerk door het maken van een korte film toch voor toekomstige generaties te

behouden. De kunstenaar heeft zijn zoon Thomas Roebers, professioneel filmer, voorgedragen om het

Waterrad en de totstandkoming van het werk te verfilmen. De overeenstemming met de kunstenaar is begin

juli 2O2O bereikt, waarna de bewoners op 18 augustus per brief zijn geïnformeerd.

Een deel van de bewoners van Poelgeest en anderen hebben bezwaar gemaakt tegen het verwijderen van

het'Waterrad'. Hun standpunt is kort gezegd dat aan veel dingen in het leven risico's kleven en dat dit geen

reden mag zijn een kunstwerk te verwijderen of te vernietigen. Ook vanuit de raad klonken soortgelijke

geluiden.
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Vervolg

Het college neemt deze kritiek ter harte. Daarom heeft het college besloten om een 'second opinion' te
vragen over de risico's die overblijven (restrisico's) na het nemen van de eerder geadviseerde
beheersmaatregelen en of er nog additionele risico-verlagende maatregelen mogelijk zijn. Het college zal op
basis van dit additionele 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 afweging van het college kan leiden tot een nieuw besluit. Tot die tijd zullen er geen onomkeerbare
activiteiten plaatsvinden. Wel zullen de tijdelijke veiligheidsmaatregelen voorlopig gehandhaafd worden.
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