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Stadsontwikkeling.

Project "Markering" Almere.

De Amsterdamse ontwerper Hans Koetsier heeft zich enige tijd geleden in
verbinding gesteld met het openbaar lichaam om van gedachten te wisselen
aangaande een manier om enkele punten in Almere van een bijzonder kenmerk te voorzien. De heer Koetsier is inmiddels in de polders geen onbekende. In Lelystad vervult hij al enkele jaren een rol die heeft geleid
tot een voorstel om nabij het politiebureau in het stadscentrum een object tot stand te brengen, dat uit een aantal onderdelen bestaat, die
elk door een belangstellende particuliere geld/materiaalgever kunnen
worden gerealiseerd.
Het is dit uitgangspunt ten aanzien van financiering en realisering
(particulieren, bedrijven, instellingen) dat ook ten aanzien van een
idee voor Almere van kracht is. Voor de gemeente zullen hieraan geen
kosten zijn verbonden, wel zal de gemeente een zekere stimulerende en
activerende rol kunnen vervullen bij het ondersteunen van de heer Koetsier in contacten met belangstellenden voor de realisering van onderdelen.

Het project.

\(

De ontwikkeling van een nieuwe stad brengt met zich dat geruime tijd
moet worden gewacht alvorens recentelijke (natuurlijke/kunstmatige) markeringen in het landschap van stad en omgeving ontstaan. De oudere steden op het oude land worden gekenmerkt door gevarieerde en vaak talrijke
reeksen van kenmerken die de bewoners en de bezoekers een moment van
herkenning bieden, bijzondere gebouwen, bepaalde bomen, landschapsvennen, soms ook wegbeelden en dergelijke. De heer Koetsier stelt zich voor
dat op een aantal punten in Almere een object kan worden geplaatst dat
een dergelijke markerende/informerende functie kan gaan krijgen, waarmee
de orientatie in de snel groeiende en steeds veranderende stad kan worden gesteund. Daartoe heeft hij met variaties op een aantal thema's een
serie van acht ontwerpen van dergelijke objecten vervaardigd. De precieze vormgeving en uitvoering van deze objecten moet nader worden bepaald
aan de hand van gegevens over situering, realisatie en technische eisen.
In eerste instantie wordt gedacht aan beton/steen ter plaatse op te bouwen, enkele meters hoogte en met een dikte van decimeters. Over de
plaatskeuze zijn vooralsnog geen vaste ideeen ontwikkeld, de Hollandse
Brugj de plaats waar de spoorlijn het stedelijk gebied penetreert, de
toegang Hoge Ring/Almere-Buiten/De Vaart; de plaats waar de Rijksweg 6
de gemeentegrens in het noorden overschrijdt, de toegang tot de haven
van Almere, de Oostvaardersdijk nabij de Pampus-lokatie en dergelijke,
nader uit te werken.
Met deze "markeringen" wordt de stedebouwkundige structuur en herkenning
van de stad in opbouw ondersteund.
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Bijgevoegde schetsen van de heer Koetsier waaruit, in aanzicht, blijkt
welke ontwerpen in aanmerking komen voor plaatskeuze en realisering. Elk
van deze vormen heeft zijn eigen karakter en associatieve werking met
facetten van het poldergebied en de stad daarin (water, lucht, infrastructuur, ondergaande/opkomende zon, sluis-toegang, noordpijl-richting
en dergelijke) en in veel van de ontwerpen is de letter A als vertrekpunt genomen.

De uitvoering.
Indien het openbaar lichaam plaatsing van deze objecten zou willen steunen dan zou de volgende werkwijze in aanmerking komen. De heer Koetsier
draagt zorg voor ontwerp en begeleiding van de realisering in overleg
met belangstellenden. Deze belangstellenden zoekt hij vooral in de bouwwereld, gelet op de omvang van de werkzaamheden van deze bedrijven, de
beschikbaarheid van materiaal, kennis en personeel, en de ingeschatte
bereidheid van dergelijke ondernemingen bij te dragen aan een dergelijk
initiatief. De vorm zou moeten zijn dat een in aanmerking komend bouwbedrijf rechtstreeks wordt benaderd met het verzoek den van deze objecten
tot stand te brengen in het kader van de werkzaamheden in Almere. De
kosten die met dit project zijn gemoeid worden door deze werkwijze buiten de gemeente om afgewikkeld. Wel zou het initiatief van de heer Koetsier worden gesteund indien de directie stadsontwikkeling, volkshuisvesting en gemeentewerken in voorkomende gevallen hand- en spandiensten kan
verrichten. Ook zou het €&n en ander ten goede komen als de heer Koetsier kan beschikken over de instemming van het gemeentebestuur als introductie bij zijn optreden naar derden. De navolgende brief zou daarvan
blijk kunnen gevent

Aan de heer H. Koetsier te Amsterdam.
Project Almere.
0ns college heeft met instemming kennis genomen van uw initiatief om op
enkele punten in Almere objecten tot stand te brengen die een markerende/kenmerkende functie vervullen. De door u vervaardigde ontwerpen zijn
naar ons oordeel daartoe goed geschikt en wij zouden gaarne zien dat u
voldoende steun bij particuliere en in het gebied van Almere werkzame
bedrijven kunt verwerven om tot realisering van de objecten te komen.
Wij delen u mede dat wij u bij uw werkzaamheden gaarne zullen steunen,
ten aanzien van de nadere uitwerking en de keuze van de diverse lokaties.
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CONCLUSIE2
a. Met waardering wordt kennis genomen van het initiatief van de ontwerper
H. Koetsier om op enkele punten in Almere objecten tot stand te brengen die
een markerende/kenmerkende functie vervullen, een en ander conform nota.
b. In de Stuurgroep ruimtelijke ordening zullen de objecten met het oog op de
plaatsbepaling aan de orde worden gesteld.
c. Het college wenst gaarne van de ontwikkelingen op de hoogte te blijven.
d. De heer Koetsier informeren.
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Geachte heer.
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Wij bebben met instemming kennis genomen van uw initiatief om op enkele
punten in Almere objecten tot stand te brengen die een markerende/kenmerkende functie vervullen. De door u vervaardigde ontwerpen zijn naar
ons oordeel daartoe goed geschikt en wij zullen gaarne zien dat u slaagt
in uw opzet voldoende steun bij particuliere en in het gebied van Almere
werkzame bedrijven te verwerven om tot realisering van de objecten te
komen.
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De heer A. Bense
Hoofd Gronduitgifte
Gemeente Almere
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1300 AE ALMERE

28 februari 1984

Geachte heer Bense,
Onder verwijzing naar het telefoongesprek d.d. 20 februari jl.
tussen u en de heer Koetsier delen wij u mede, dat de heer Koetsier
sinds 1978 als externe vertegenwoordiger exclusief voor
BAM Holding N.V. en haar werkmaatschappijen Bataafse AannemingMij B.V.,
BAM Projectrealisatie en Beleggingsmij B.V., Fort Bouw B.V. en
Bouwmij. Vermeulen B.V. ter verkrijging van bouwproduktie als
esthetisch adviseur werkzaam is in Flevoland.
Wij vertrouwen u in voldoende mate te hebben geinformeerd.
Hoogachtend,
BAM HOLDING N-V./
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Vervolgblad Nr.:
Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

Reeds geruime tijd heeft de Amsterdamse ontwerper
Hans Koetsier contact met de gemeente over zijn
project "Markering".
Het project bestaat uit twee onderdelen:
1. markering van het stedelijk gebied Almere;
2. markering van de overgang van kernen naar de
buitenruimten.
De heer Koetsier is met zijn markeringsplan stedelijk
gebied thans ver gevorderd. De ontwerpen voor 5 objecten, de lokaties 6n de financiering door een aantal particuliere bedrijven, zijn geregeld.
De heer Koetsier vraagt de gemeente akkoord te gaan
met de volgende, op bijgevoegd kaartje aangegeven lokaties.
1. Langs de A6, aan de oostzijde van de weg, nabij de
aansluiting van de Hoge Ring.
2. In de middenberm van de A6, nabij de aansluiting
van de Buitenring.
3. Bij de havenkom te Almere-Haven.
4. Nabij de aansluiting van de Grote Vaartweg op de
Oostvaardersdijk.
5. Langs de Waterlandseweg, ter hoogte van kavel
KZ 45. De heer Koetsier heeft de keuze van deze
lokaties bepaald in overleg met landschapsarchitecten van gemeente en RIJP en stedebouwkundigen
van de gemeente. Er wordt gestreefd naar plaatsing
van de kunstwerken in herfst 1985.
Een tweetal aspecten verdient de aandacht.
1) Bouwvergunning/bestemmingsregeling.
De betonnen/stenen objecten, die een hoogte hebben
van jf 5 m, zijn aan te merken als bouwwerken,
waarvoor formeel een bouwvergunning is vereist. De
bestemmingsplannen voor de 5 lokaties voorzien
(uiteraard) niet in kunstwerken als die van de
heer Koetsier. Hoewel het project niet past binnen
de bestemmingsplannen, lijkt het niet wenselijk om
daarvoor anticipatieprocedures ex artikel 19 Wet
Ruimtelijke Ordening te voeren. Concrete bezwaren
zijn niet of nauwelijks te verwachten en de kans
op AROB-procedures tegen verlening van bouwvergunning is vrijwel te verwaarlozen.
In verband hiermee wordt voorgesteld ge€n bouwaanvrageg voor de 5 kunstwerken te verlangen. Uiteraard (^e deugelijkheid van de constructie, veiligheid etc. van de objecten ter beoordeling aan
bouw- en woningtoezicht staan.

Alg-016
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2) Eigendom van de grond.
Alle lokaties bevinden zich in gebied, waarvan de
grond (nog) Rijkseigendom is. De lokaties 1 en 2
vallen onder verantwoordelijkheid van de dienst
Zuiderzeewerken. Zuiderzeewerken heeft in principe
geen bezwaar tegen de voorgestelde objecten, maar
wil de lokaties in detail bestuderen tegen de achtergrond van verkeersveiligheid en kwaliteit van
het wegbeeld. Daarover vindt binnenkort nader
overleg plaats tussen Zuiderzeewerken en gemeente.
Gelet op de eerder uitgesproken, principiele medewerking van de zijde van Zuiderzeewerken, gaan we
ervan uit dat deze instantie verdere medewerking
zal verlenen. Vooruitlopend daarop is echter reeds
een bestuurlijk standpunt van de gemeente vereist.
Over de lokaties 3, 4 en 5 bestaat reeds overeenstemming met de daarvoor verantwoordelijke dienst,
de RIJP.
Ook vindt op korte termijn een gesprek tussen Domeinen en GZ/SVG plaats over de wijze waarop de gronden
waarop de 5 kunstwerken langdurig geplaatst zullen
worden, geregeld kan worden. SVG denkt daarbij aan
een eenvoudige ingebruikgevingsovereenkomst, met een
(symbolischi jaarlijkse vergoeding door de gemeente.

tt^yt^^^k*^
U^t>
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2) Eigendom van de grond.
Alle lokaties bevinden zich in gebied, waarvan de
grond (nog) Rijkseigendom is. De lokaties 1 en 2
vallen onder verantwoordelijkheid van de dienst
Zuiderzeewerken. Zuiderzeewerken heeft in principe
geen bezwaar tegen de voorgestelde objecten, maar
wil de lokaties in detail bestuderen tegen de achtergrond van verkeersveiligheid en kwaliteit van
het wegbeeld. Daarover vindt binnenkort nader
overleg plaats tussen Zuiderzeewerken en gemeente.
Gelet op de eerder uitgesproken, principiele medewerking van de zijde van Zuiderzeewerken, gaan we
ervan uit dat deze instantie verdere medewerking
zal verlenen. Vooruitlopend daarop is echter reeds
een bestuurlijk standpunt van de gemeente vereist.
Over de lokaties 3, 4 en 5 bestaat reeds overeenstemming met de daarvoor verantwoordelijke dienst,
de RIJP.
Ook vindt op korte termijn een gesprek tussen Domeinen en GZ/SVG plaats over de wijze waarop de gronden
waarop de 5 kunstwerken langdurig geplaatst zullen
worden, geregeld kan worden. SVG denkt daarbij aan
een eenvoudige ingebruikgevingsovereenkomst, met een
(symbolischi jaarlijkse vergoeding door de gemeente.
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2) Eigendom van de grond.
Alle lokaties bevinden zich in gebied, waarvan de
grond (nog) Rijkseigendom is. De lokaties 1 en 2
vallen onder verantwoordelijkheid van de dienst
Zuiderzeewerken. Zuiderzeewerken heeft in principe
geen bezwaar tegen de voorgestelde objecten, maar
wil de lokaties in detail bestuderen tegen de achtergrond van verkeersveiligheid en kwaliteit van
het wegbeeld. Daarover vindt binnenkort nader
overleg plaats tussen Zuiderzeewerken en gemeente.
Gelet op de eerder uitgesproken, principiele medewerking van de zijde van Zuiderzeewerken, gaan we
ervan uit dat deze instantie verdere medewerking
zal verlenen. Vooruitlopend daarop is echter reeds
een bestuurlijk standpunt van de gemeente vereist.
Over de lokaties 3, 4 en 5 bestaat reeds overeenstemming met de daarvoor verantwoordelijke dienst,
de RIJP.
Ook vindt op korte termijn een gesprek tussen Domeinen en GZ/SVG plaats over de wijze waarop de gronden
waarop de 5 kunstwerken langdurig geplaatst zullen
worden, geregeld kan worden. SVG denkt daarbij aan
een eenvoudige ingebruikgevingsovereenkomst, met een
(symbolischii jaarlijkse vergoeding door de gemeente.
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Kunstobjecten in het buitengebied van Almere-1.

Verslag van de eerste informerende bespreking gehouden op 18 juni
1985 op het Stadhuis te Almere-Stad.

Aanwezig: Floore (Almere-Kunstzaken)
de Maar (Almere-Stadsontwikkelingi
Denneman (ZZW)
Hund (SBB)
Fonk (RIJP)
Achterstraat (SBB-VW)
Ruigrok (SBB-VW)

De informerende bespreking, zoals die gevoerd zal gaan worden, wordt
allereerst in zijn kader geplaatst. De aanleiding tot deze bespreking
is tweeledig: a^. In het periodiek overleg
- .,ij-,-., t. .

tussen Almere en ZZW is

door Almere gevraagd om voor-overleg over een plan
dat thans wordt opgesteld voor het plaatsen van
kunstobjecten in het buitengebied van de gemeente,
o.a. langs de A-6 (Plan Koetsier).
b^. De werkgroep Landschapsplan A-6 heeft een plan ontwikkeld voor plaatsing van een kunstobject nabij
het Cor. Voor de realisatie van dit plan wordt de
gemeente Almere de rol van initiatiefnemer toegedacht. Besproken moet worden of dit project wellicht in een kunst(structuur-)plan van de gemeente
opgenomen zou kunnen worden.

Tegen deze achtergronden zijn ook de aanwezigen voor deze bespreking
uitgenodigd. (combinatie ZZW-werkgroep A-G)..
Almere geeft een toelichting op het plan Koetsier. Dit plan voorziet
in de plaatsing van een vijftal, betonnen kunstobjecten, variaties
op de A van Almere, als "grensstenen" langs de belangrijkste invalswegen van Almere.

'H ."

Hoewel vanuit de belevingswaarde over de situering van deze "grensstenen" gediscussieerd kan worden (wordt), worden hiervoor in het
plan Koetsier de administratieve gemeentegrenzen als uitgangspunt
gehanteerd. Als mogelijke lokaties worden genoemd:
lokatie a_. : Grote Vaartweg, nabij de Oostvaardersdijk
b_. : de berm van de A-6 nabij de Hollandse brug
c.: de haven van Almere-Haven
d_. : de berm van de Waterlandseweg/SAW-2 in de omgeving van
de Stichtse brug
e_. : de berm van de A-6 nabij de aansluiting met de SAW-1.

Een aantal van de voorgestelde lokaties blijkt "onmogelijk" of
"onwenselijk" vn\. tengevolge van op handen zijnde of recentelijk
uitgevoerde inrichtingsmaatregelen zoals bosaanplant. Bij het
kiezen van de lokaties blijkt weinig rekening gehouden te zijn
met de veranderingen in grondgebruik c.q. ruimtelijk beeld, zoals
die de komende jaren zullen optreden, Qm dit probleem op te lessen
wordt er besloten in een volgende bespreking een toelichting te
geven op de bestaande plannen voor de inrichting van dit deel van
Zuidelijk Flevoland, inclusief het landschapsplan voor de A-6.

Ten aanzien van het opnemen van een kunstobject nabij het Cor in
het hierboven geschetste plan Koetsier, wordt geconcludeerd dat,
gezien de "grenssteen"-functie van de in het kader van dit plan
te realiseren kunstobjecten, toevoeging van "het Oor", gelegen
in het centrum van het stedelijk gebied van Almere, niet strookt
met de uitgangspunten en dus niet mogelijk is.
Mogelijkheid is wel, deze lokatie op te nemen in het in voorbereiding zijnde "Kunststructuurplan" van de gemeente (plan Balieu).
Dit plan, dat grotendeels gerealiseerd (gefinancierd) zou moeten
worden via de zogenaamde 1%-regeling, voorziet in de plaatsing
van kunstobjecten in de "groene lovK^aAA," , meer

in het stedelijk

gebied. Het Oor voldoet aan de hiervoor gehanteerde uitgangspunten .
Voor de realisatie van een kunstobject nabij het Oor zal een
vorm van ondersteuning door derden (ZZW/RIJP) t.z.t. waarschijnlijk wel ter sprake komen.

Kunstobjecten in het buitengebied van Almere-2.

Verslag van de tweede informerende bespreking gehouden op 26 juni
1985 op het Stadhuis te Almere-Stad.

Aanwezig: Floore (Almere-Kunstzaken)
Denneman (ZZW)
Hund (SBB)
Fonk (RIJP)

Tijdens deze tweede informerende bespreking wordt door Htind een
toelichting gegeven op de bestaande inrichtingsplannen

voor het

buitengebied van Almere, inclusief het landschapsplan voor de A-6.
Met deze plannen als uitgangspunt worden de lokatievoorstellen
van Almere nogmaals besproken. Later op de middag worden een
aantal lokaties bovendien in het veld beoordeeld.
De uiteindelijke resultaten van deze beprekingen worden hieronder
per lokatie kort weergegeven (zie ook figuur 1 ) .

Lokatie a^. : Omgeving Grote Vaartweg/Oostvaardersdijk.
- Na discussie over de uitgangsptinten van het plan
Koetsier in relatie tot de lokatie-keuze wordt gesuggereerd dat de kop van de strekdam, tegenover
de Grote Vaartweg, wellicht de beste plaats zou zijn.
Lokatie b^.!; A-6 nabij de Hollandse brug.
- Na terreinbezoek wordt de binnenberm van de A-6, direct
ten noorden van de afrit naar het Pampuspad, als mogelijke lokatie voorgesteld.
Lokatie c_. : Almere-Haven.
- Deze lokatie ligt buiten de invloedsfeer van de
verschillende diensten en werd derhalve niet besproken.

Tiuiderberg

Fig.1

Besproken lokaties kunstobjecten

Lokatie d^. : Waterlandseweg/SAW-2.
- De mogelijkheden voor situering van een kunstobject
op deze plaats dient besproken te worden aan de hand
van het inrichtingsplan voor dit gebied (plan Christiaan
Z a l m ) . Omdat dit plan tijdens deze bespreking niet
beschikbaar w a s , werd hierover verder geen uitspraak
gedaan.

Lokatie e^. : A-6 nabij de aansluiting van de SAW-1.
- Na terreinbezoek wordt situering van het kunstobject
in de "punt" van de beboste buitenbenn van de A - 6 ,
direct ten zuiden van de afrit naar de SAW-1, voorgesteld,

Floore zal de besproken lokaties voorleggen aan de ontwerper van het
plan, Koetsier, waarna de gemeente met een officieel voorstel richting
ZZW (RIJP) zal komen.

ZZW/RFO
A. K. Denneman.
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l e b e e l d e n d k u n s t e n a a r Hans K o e t s i e r h e e f t de g e m e e n t e Almere e n i g e t i j d
g e l e d e n b e n a d e r d on. m e d e w e r k i n g t e v e r i e - i e r , a a n z i j n p r o j e c t " M a r k e r i n g " .

De heer Koetsier stelt zicb voor met dit project een vijftal beelden te
plaatsen, die een njarkerende/'informatieve functie verkrijgen, waarmee de
orientatie in een .^nel groeiende en steeds veranaerende stad Van worden
ondersteund. iJe beeiden kenmerker zich door een associatit met karakteristieken van het polderlandscha:- {gesioten, open strurtuur er. cergelijke) er variaties op de Jetter "A".
l>e beelden bestaan uit baton en zullen worden beschilderc in een nader
te bepaien kleur. .'^.angezien het project in bet teken staat vat merkering
w.^rae:. aar, de lokatie bepaalde eisen gesteld. Dat wil zeggen aat wordt
ee£ocht naar lokaties, waarlangs veel verkeer komt., die een "poort-functie" vervaller en een eerste orientatie op het achterliggend stedelijk
gebied voncen.

SS;L;;X
SVG 'r^;

SVC- V-

DC.ltic
inar>t~i
RI.^

Omdat het on niarkering gaat is de Jokstie gezocht zc dicht mogelijk bij
de geTDeentegrens. In ambtelijk overleg met de kunstenaar, ambtenaren van
de gemeente Almere en de Directie Zuiderzeewerken is een tweetal lokaties gekosen, die naar onze mening aan bovengenoemde omschrijving voldoen Cde overige drie vallen niet onder uw beheer):
lokatie beeic B: plaatsing op de kop van de zijberm ter hoogte van
de afrit Muiaerz,and, langs de Ab, richting Almere;
lokatie beeld £: n'^aatsing op de kop van de zijberm ter hoogte van
oe afsiag AImere-Buiten, langs de A6, vanuit de
richting Lelystad.
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Op bijgevoegde kaartjes zijn deze lokatjes aangegeven. "evens geeft de
bi -;gevoegde schets een indruk van de vorrt en tnsat van de te plaatsen
ku'::." twerken.
Het ligt in onze bea-oeling inet de plaatsing
de - ocp van net vc'lgend jaar.
'wij verzoeken u m

iv. de beelv

stsrten IT.

te stemroen met de plaatsing van de beelden op genos

Q e 1 ok a t i e s.
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b u r g e m e e s t e r en wetbouders van Alijfare,
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de secretaris.
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Ontwerp: Hans Koetsier.

^P

Lokatie B: plaatsing op de kop van de z i j b e r m ,
ter hoogte van afrit M u i d e r z a n d ,
langs A 6 , richting A l m e r e .
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ter hoogte van de afslag A I m e r e - B u i t e n ,
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Project markering.

^r;"
VKR

Geachte heer,
De beeldend kunstenaar Hans Koetsier heeft de gemeente Almere enige tijd
geleden benaderd om medewerking te verlenen aan zijn project "markering".

SVG/dir
§Y5ZEi^_

De heer Koetsier stelt zich voor met dit project vijf beelden te plaatsen, die een markerende/informatieve functie verkrijgen, waarmee de
orientatie in een snel groeiende en steeds veranderende stad kan worden
ondersteund. De beelden kenmerken zich door een associatie met karakteristieken van het polderlandschap (gesloten, open structuur e.d.) en variaties op de letter "A".

§Y5Z^^£qvr/qo
§Y5ZS5
SVG/sw

De beelden bestaan uit beton en zullen worden beschilderd in een nader
te bepaien kleur. Aangezien het project in het teken staat van markering
wordt aan de lokatie bepaalde eisen gesteld. Dat wil zeggen dat wordt
gezocht naar lokaties, waarlangs veel verkeer komt, die een poortfunctie
vervullen en een eerste ori'e'ntatie op het achterliggend stedelijk gebied
vormen.

§Y9ZYliZ,
brandw
-"
ESii^i-.
marktmr
RIJP
c£,u ufJ

In overleg met de kunstenaar, ambtenaren van de gemeente Almere en uw
dienst is een lokatie gekozen, die naar onze mening aan bovengenoemde
omschrijving voldoet (de overige lokaties vallen niet onder uw beheer).

1352.1
Taxicen

Lokatie beeld A: plaatsing op de kop van de berm, bij splitsing Vaartweg/Oostvaardersdijk.
Op bijgevoegd kaartje is deze lokatie nader aangegeven.
Tevens treft u een schets aan van het op de lokatie te plaatsen beeld,
waarbij een indruk van de vorm en de maat wordt verkregen. Het ligt in
onze bedoeling met de plaatsing van de beelden te starten in de loop van
het volgend jaar.

postadres:
postbus 200
1300 AE almere

telefoon
03240-99911
telex
40431 gmalm

bc2oekadressen:
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wagenmakerbaan 7
almere-stad

onderwijs en weizijn
spoordreef 24
almere-stad

burgerzaken
flevostraat 1
aimere-stad

bouw- en woningtoezicht
wisseiweg 1
almere-stad
telefoon 03240-36336

de gemecntelijke instellingen zijn bereikbaar met buslijnen van centraal nederland en VAD vanuit: amsterdam/bussum/lelystad/weesp/hilversum.
an»»dil^1'»*sf>ooen op stadsdrenst almere
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almere-hav
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ons kenmerk
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Resumerend verzoeken wij u in te stemmen met de plaatsing van genoemd
beeld op de omschreven lokatie.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris,

DN/3163y

de burgemeester.

ontwerp:hans

koetsier

lokatie: beeld A
oostvaardersdijk/
vaartweg

470

550

So

IMBQ

Nederlandsche Middenstands Financierings Maatschappij
voor Bedrijfsobjecten nv
Eekholt 26, Diemen-Zuid
Tfelefoon (020)909091

Postbus 608,1000 AP Amsterdam

Aan het College van Burgemeester en
Wethouders van de Gemeente Almere
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13 november 1985

Betreft: plastiek Oostvaardersdijk
Geachte college,
Voor de goede orde berichten wij u, dat wij met de beeldend kunstenaar de heer
H. Koetsier overeenstemming hebben bereikt over de plaatsing van een plastiek
op de T-kruising Fregatweg/Oostvaardersdijk.
Aangezien deze plastiek deel uitmaakt van een reeks "merktekens" hebben wij
als voorwaarde gesteld dat zekerheid moet worden verkregen over de plaatsing
van de overige objecten.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geinformeerd, verblijven wij,

hoogachtend,
. NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDS
IFINANCIERINGS MAATSCHAPPIJ
I tTr\.r\r\

4 RnRT.TFRnR.Tpr-TirM

J . J . C . van R i j s , a d j .

w v

r

dir.
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Plastiek Oostvaardersdijk.

Mzw
VKR

Geachte heer.

SVG/dir_

Het doet ons genoegen dat tussen u en de heer H. Koetsier overeenstemming bestaat over de plaatsing van een plastiek langs de Oostvaardersdijk, ter plaatse van de kruising met de Fregatweg.

SVG^2lb
cvr/f h

Zoals u bekend is, onderneemt de heer Koetsier de nodige acties om tot
uitvoering van zijn zogenaamde "Markeringsplan Almere" te komen. De gemeente Almere ondersteunt zijn plan van harte, onder meer door het verlenen van assistentie bij de nadere uitwerking en de keuze van de lokaties. Over dit laatste aspect plegen wij momenteel overleg met de beheersinstanties, de directie Zuiderzeewerken en de Rijksdienst voor de
Ijsselmeerpolders, beide te Lelystad.

SVG/bwt_
'SMCfs^i^
§Y§Z.S£—
<5^''V2W
-"— —
§Y9ZY^X.

brandw

Er bestaat thans nog geen zekerheid over de uitvoering van de overige
kunstwerken volgens het markeringsplan. Wij zijn er echter van overtuigd
dat de inspanningen resultaat zullen hebben. Dit kan in sterke mate positief worden beinvloed door de spoedige plaatsing van de eerste plastiek uit de reeks op de lokatie Oostvaardersdijk/De Vaart.

22li^iS
marktmr

In verband hiermee stellen wij het bijzonder op prijs wanneer u de aan
uw medewerking gekoppelde voorwaarde ten aanzien van de plaatsing van de
overige objecten in heroverweging neemt.

l2£2.i
Taxicen

Voor de goede orde sturen wij een fotocopie van deze brief aan de heer
Koetsier te Amsterdam.
Hoogachtend,
burgemeester en we^thoucyers van
de secretaris,
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Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u mede in te kunnen stemmen met de plaatsing van beeld A ter plaatse van splitsing
Vaartweg/Oostvaardersdijk.
Wij verzoeken u voordat u tot definitieve plaatsing overgaat ons te
informeren over het ontwerp en de exacte plaatsing in het terrein.
Tevens gaan wij ervan uit dat beheer en onderhoud van het beeld tot uw
verantwoordelijkheden zullen behoren.

DE HOOFDDIRECTEUR
Voor deze
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ir. C. D. van der VVildt
Directeur SLedebouw
en Openbare VJerkan

Ri
bankrelatie : amrobank nv lelystad rekening 45.90.72.005
postrekening 869847

postbus 600
8200 AP lelystad
smedinghuis
zulderwagenplein
161.(03200)99111
telex 40115

bereikbaar met de buslijnen
107, 143, 146, 154 en 157
{halte noorderwagenplein)
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uw kenmerk: 14553-KZ
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onderwerp: p r o j e c t markering

bljlage(n):
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verzonden: 2 2
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Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u mede in te kunnen stemmen met de plaatsing van beeld A ter plaatse van splitsing
Vaartweg/Oostvaardersdijk.
Wij verzoeken u voordat u tot definitieve plaatsing overgaat ons te
informeren over het ontwerp en de exacte plaatsing in het terrein.
Tevens gaan wij ervan uit dat beheer en onderhoud van het beeld tot uw
verantwoordelijkheden zullen behoren.

DE HOOFDDIRECTEUR
.Voor deze
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telex 40115

bereikbaar met de buslijnen
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Toelichting op voorstel aan burgemeester en wethouders

De beeldend kunstenaar Hans Koetsier ineeft de gemeente
Almere in het najaar van 1983 benaderd om medewerking te
verlenen aan zijn project "(Markering".
Uwi college heeft daar toendertijd positief op gereageerd, met
dien verstande, dat de heer Koetsier e.e.a. zou gaan realiseren zonder financiele bijdragen van de gemeente Almere.
Inmiddels is door sponsoring van de projectontwikkelaar MBO
het eerste beeld geplaatst op de lokatie Oostvaardersdijk
(zie bijlage). Daarna is de heer Koetsier ijverig op zoek
gegaan naar mogelijke sponsors. Uit een gesprek dat kortgeleden in aanwezigheid van de wethouders Schaeffer en
De Jonge met de heer Koetsier heeft plaatsgevonden, werd
duidelijk dat het vinden van potentiele sponsors tot op dat
moment niet eenvoudig was.
De heer Koetsier suggereerde of het niet mogelijk zou zijn
de provincie te verzoeken een van de beelden langs de A6 te
realiseren.
Inmiddels is over deze zaak met de Gedeputeerde en verantwoordelijke ambtenaren overleg gevoerd. Een subsidieverzoek
om de realisering van het beeld (markering) bij de Hollandse
Brug mogelijk te maken wordt van de kant van de provincie
met interesse tegemoet gezien.
De realiseringskosten van het beeld worden geschat op
/ 50.000, — .
De heer Koetsier heeft toegezegd voor de werkzaamheden die
hij t.b.v. de realisering verricht geen honorarium te berekenen.
Resumerend stellen wij u voor de provincie Flevoland te verzoeken een subsidie te verstrekken t.b.v. de realisering van
de beeldmarkering bij de Hollandse Brug conform bijgaande
brief.
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In het kader van de ontwikkeling van beeldende kunst in de buitenruimte
van Almere, heeft de beeldend kunstenaar Hans Koetsier zijn "markeringsproject" ontwikkeld.
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De heer Koetsier stelt zich voor met dit project vijf beelden te plaatsen, die een markerende/informatieve functie verkrijgen, waarmee de
orientatie in een snel groeiende en steeds veranderende stad kan worden
ondersteund. De beelden kenmerken zich door een associatie met karakteristieken van het polderlandschap {gesloten, open structuur) en variaties op de letter "A".
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De beelden bestaan uit beton en zullen worden beschilderd in een nader
te bepaien kleur. Aangezien het project in het teken staat van markering, worden aan de lokatie bepaalde eisen gesteld. Dat wil zeggen, dat
de beelden daar worden geplaatst, waarlangs veel verkeer komt, die een
poortfunctie vervullen en een eerste orientatie op het achterliggend stedelijk gebied vormen.
Het eerste markeringsbeeld is geplaatst op de kop van de berm, splitsing
Vaartweg/Oostvaardersdijk. Dit beeld heeft door zijn plaatsing een meerduidig karakter. Enerzijds verwijst het door zijn richting naar het stedelijk gebied, anderzijds kan het gezien worden als teken in het landschap met een duidelijke verwijzing naar het water (de twee rondingen
kunnen worden opgevat als binnenrollende golven).
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Het volgende project dat de heer Koetsier graag zou willen realiseren,
is het markeringsbeeld, dat geplaatst zal worden aan de toegangsweg vanuit westelijke richting naar zowel de provincie Flevoland als de stad Almere, de Rijksweg A6, nabij de Hollandse Brug.
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In overleg met ons college heeft de heer Koetsier aangeboden bij de realisering van dit beeld af te zien van zijn honorariumdeel, zodat alleen
de aanmaakkosten overblijven. Gezien de schaal van het gebied waarnaar
het beeld zich zou moeten voegen, is een bedrag van f 50.000,— noodzakelijk om tot een pregnante uitdrukking te komen.
Wij verzoeken u hierbij een bedrag van f 50.000,— ter beschikking te
stellen om het markeringsproject van de heer Koetsier te realiseren.
Gelet op het feit, dat het hier een project betreft dat inspeelt op typische aspecten van het polderlandschap, maar evenzeer als teken zal fungeren bij het binnenkomen van het poldergebied, geven wij u in overweging
in te stemmen met het "bovengemeentelijke" karakter van het (de) object (en) .
Een en ander past in het beleid, dat uw provincie op dit terrein van de
landschapskunst en de typische aspecten daarvan wenst te ontwikkelen.
Van harte hopen wij, dat uw college ons verzoek in positieve zin wil ondersteunen en dat een subsidie ad f 50.000,— gehonoreerd kan worden.
Met belangstelling zien wij uw antwoord tegemoet en tekenen.
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Informatie.

Geacht college.
In de vergadering van de Commissie Weizijn op 18 december a.s. om
15.00 uur zal het verzoek om subsidie voor een markeringspunt van
H. Koetsier worden besproken.
Bijgaand zenden wij u het voorstel ter kennisneming toe.
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itter,
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Provincie Flevoland:
Commissie Weizijn
d.d. 18 december 1987
Planning Statenvergadering d.d. 7 januari 1988

AGGMDAPONT :
STATBIVERGADERI1IG: 7 januari 1988
Lelystad
:
Kenmerk
: WZ/8710022/A4
Inllchtingen: mevr. H.E.J. Geluk
Afdeling
: Weizijn

Aan

: Provinciale Staten

Onderwerp

: subsidiering markeringsbeeld Koetsier,

1. Wij stellen a voor;
een markeringsproject van Hans Koetsier in het kader van de
Icmdschapskunst te subsidieren.

/

/
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2. Toelichting:
Het College vaui burgemeester en wethouders van Almere heeft
een subsidieverzoek ingediend voor een markeringsbeeld van
Heins Koetsier. Het markeringsproject van Hans Koetsier omvat
5 beelden met een markerende functie waardoor de orientatie
(nadering van het stedelijk gebied) kam worden ondersteund.
De beelden kenmerken zich door een associatie met keureJcteristieken van het polderlandschap (gesloten, open structuur) en
variaties op de letter "A".
De beelden bestaein uit beton en worden beschilderd in een
nader te bepaien kleur. Aamgezien het project in het teken
staat van markering, worden aan de lokatie bepaalde eisen
gesteld. Dat wil zeggen dat de beelden gesitueerd worden op
plaatsen waar veel verkeer langs komt, waar van een poortfunctie spredce is en waar sprake is vem een eerste orientatie
op het achterliggend stedelijk gebied.
Het eerste mjtrkeringsbeeld is geplaatst bij de splitsing van
de Vaartweg en de Oostvaardersdijk. Enerzijds verwijst het
beeld naar het stedelijk gebied, emderzijds kan het gezien
worden als een teken in het landschap met een duidelijke verwijzing naar het water (de twee rondingen kunnen worden
gezien als binnenrollende golven). Dit beeld kwam tot stand
dankzij de Maatschappij voor Bedrijfsobjecten vem de NMB.
Bij dit subsidieverzoek gaat het om een markeringsbeeld aan
de toegangsweg naar de provincie Flevoland en de stad Almere,
nabij de Hollamdse Brug. Hams Koetsier heeft euingeboden om
bij dit beeld af te zien van zijn honorarium. Voor de realisatie van het beeld, passend in de schaal van het gebied, zal
een bedrag van f 50.000,— noodzeOcelijk zijn voor de materiaal- en funderingskosten.
Het gerealiseerde beeld (circa 5 m hoog) heeft f 35.000,—
acui materiaal en fundering gekost. Gezien de lokatie voor het
beeld bij de Hollandse Brug is een beeld vcun circa 7 m
gewenst en worden de kosten geraamd op f 50.000,—.
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Wij hechten grote waarde aam projecten op het gebied van
landschapskunst in deze provincie. Gelet op dit kader en de
bijzondere lokatie, stellen wij voor subsidie te verlenen
voor dit markeringsbeeld van Hams Koetsier.
Hans Koetsier is sinds 1962 beeldend kunstenaau:. Hij heeft
veel opdrachten gehad, o.a. voor een beeld voor het station
van Zaamdam, voor het postkeuitoor vam Arnhan en voor een
sporthal in Almere-Stad.
3. Adviea Comaissie voor aidvies en bijstamd.

4. Ontwerp-besluit.
Provinciale Staten van Flevolamd,

gezien het voorstel vaui Gedeputeerde Staten vaui Flevolamd,
nr. WZ/8710022/A4
BBSUTITBH:
maximaal f 50.000,— beschiltbaar te stellen aan het College
vam burgemeester en %rethouders van Almere ten behoeve vam een
mairkeringsbeeld van Hams Koetsier aan de Rijksweg A6, naibij
de Hollamdse Brug.

Aldus besloten in de openbare vergadering vam Provinciale Staten
van Flevoland 7 januari 1988.
, griffier.

, voorzitter.

5. Bijlagen/ter lezinq gelegd.
Het subsidieverzoek van het College vam burgeneester en
wethouders van Almere van 29 oktober 1987 is ter inzage
gelegd.
Gedeputeerde Staten van Flevolamd,
H. Minekus, griffier.
J.C.J. Lammers, voorzitter,

fn/8710022/A4
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Onderwerp

Subsidie-aanvraag
Geacht college.
Naar aanleiding van uw brief van 29 oktober jongstleden delen wij u
het volgende mee.
Uw verzoek om subsidie voor een markeringsproject van de heer Koetsier
is in de vergadering van Provinciale Staten van 7 januari jongstleden
aan de orde geweest. Ter bevordering van de landschapskunst in de
provincie Flevoland hebben Provinciale Staten besloten u maximaal
f 50.000,— subsidie te verlenen voor een markeringsproject van de
heer Koetsier (plaatsing nabij de Hollandse Brug). Binnenkort zal een
voorschot van f 37.500,— op uw bankrekeningnummer 28,50.15.222 worden
overgemaakt. Wij verzoeken u voor 1 oktober 1988 een overzicht van de
werkelijke kosten te verstrekken, zodat het definitieve subsidiebedrag
kan worden vastgesteld. Voor de volledigheid delen wij u mee dat onze
bijdrage in dit markeringsproject van 5 beelden beperkt zal blijven
tot dit subsidiebedrag.
Wij gaan er vanuit dat zaken zoals beheer en onderhoud van dit markeringsproject onder uw verantwoordelijkheid vallen.
Tenslotte wijzen wij u erop, dat u op grond van artikel 7 van de Wet
administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen tegen dit besluit
bezwaar kunt maken bij Provinciale Staten van Flevoland, Postbus 55,
8200 AB Lelystad. Het bezwaar, dat geen schorsende werking heeft,
dient binnen 30 dagen na de verzenddatum van deze brief te worden ingesteldHet bezwaarschrift dient tenminste te bevatten:
a. de naam en het adres van de instelling;
b. de dagtekening en het nummer van het besluit waartegen het bezwaar
is gericht;
c. de gronden waarop het bezwaar steunt.
Hoogachtend,
2deputeerde Statej:
le qriffier,»

Inllchtingen bij
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Bezoekadres
Visarenddreef 1
Lelystad

Provincie Flevoland

Provinciale Staten van Flevoland,
gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten van Flevoland, d.d.
22 december 1987, nr. WZ/8710022/A4
BESLUITHI:
maiximaal f 50.000,— beschikbaau: te stellen aan het College van
burgemeester en wethouders vam Almere ten behoeve van een
maurkeringsbeeld van Hans Koetsier aan de Rijksweg A6, nabij de
Hollamdse Brug.

Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten
van Flevoland 7 jamuari 1988.
, , griffier.
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Aan de heer van Vliet
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Plan Koetsier.

Geachte heer van Vliet,

Hierbij verzoek ik u toestemming te verlenen tot plaatsing van een zgn.
"markeringsbeeld" van de heer H. Koetsier langs de A6 vanuit richting
Hollandse brug-afslag Almere-Stad. (zie voor exacte lokatie bijgaande
tekening).
Zoals we u mondeling hebben toegelicht is de markeringsfunctie van dit
specifieke beeld van belang. Het is een orientatie op de markering van
een stedelijk gebied en dient overeenkomstig door het langskomende verkeer als zodanig te worden opgevat.
De lokatie die wij nu hebben gevonden voldoet naar de mening van H. Koetsier
en ondergetekende exact aan de visuele eisen die hieraan gesteld kunnen
worden.
Voor de goede orde geef ik u hierbij nog de maten van het beeld door:
hoogte 7 meter - breedte aan de basis 9 meter - dikte 30 cm.
Volgens bijgaande tekening wordt het beeld op de uiterste punt van het
aanwezige\talud geplaatst.
Hopenqe u jhiermede voldoende informatie te hebben verstrekt,
met vr'iendelijke groeten,

K. Fl )re.
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Plan Koetsier.

Geachte heer wan Vliet ,-^0 g//fl

Hierbij verzoek ik u toestemming te verlenen tot plaatsing van een zgn.
"markeringsbeeld" van de heer H. Koetsier langs de A6 vanuit richting
Hollandse brug-afslag Almere-Stad. (zie voor exacte lokatie bijgaande
tekening).
Zoals we u mondeling hebben toegelicht is de markeringsfunctie van dit
specifieke beeld van belang. Het is een orientatie op de markering van
een stedelijk gebied en dient overeenkomstig door het langskomende verkeer als zodanig te worden opgevat.
De lokatie die wij nu hebben gevonden voldoet naar de mening van H. Koetsier
en ondergetekende exact aan de visuele eisen die hieraan gesteld kunnen
worden.
Voor de goede orde geef ik u hierbij nog de maten van het beeld door:
hoogte 7 meter - breedte aan de basis 9 meter - dikte 30 cm.
Volgens bijgaande tekening wordt het beeld op de uiterste punt van het
aanwezige\talud geplaatst.
?me4©—vol-doentte~iTrformatie te nedberi \ye^rstrekt,
,jnet vr'iendelijke—gi^egten,
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a. de heer Koetsier!opdracht te verlenen tot begeleiding van de uitvoering van een markeringsbeeld
op de lokatie, langs de A6, afslag Almere-Stad
zoals aangegeven op bijgaande situatieschets.
b. het voor deze opdracht beschikbare budget stellen
op / 50.000,— (incl. BTW) e.e.a. conform de provinciale subsidie.
c. Rijkswaterstaat, i.e. het hoofd dienstkring Lelystad/Randmeren van uw besluit op de hoogte stellen.
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Toelichting op voorstel aan burgenneester en wethouders

Naar aanleiding van de toekenning van een provinciale subsidie ten behoeve van het markeringsproject van de heer
H. Koetsier, heeft de directie kunstzaken in samenspraak
met de kunstenaar een locatie gekozen. E.e.a. naar aanleiding van de subsidievoorwaarde £e^ plaatsing van het markeringsobject nabij de Hollandse brug zal geschieden.
Inmiddels heeft er ambtelijk overleg plaatsgevonden met de
beheerder van de locatie (Rijkswaterstaat) omtrent toestemming tot plaatsing. Uit dit overleg is naar voren gekomen dat er geen bezwaar te verwachten is van de kant van
Rijkswaterstaat.
De lokatie vindt u op bijgaande situatieschets aangegeven.
I

Resumerend stellen wij u voor:. ,
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a. de heer Koetsier'opdracht te verlenen tot begeleiding van
de uitvoering van een Markeringsbeeld op de lokatie, langs
de A6, afslag Almere-Stad zoals aangegeven op bijgaande
situatieschets.
b. het voor deze opdracht beschikbare budget stellen op
/ 50.000,— (incl. BTW) e.e.a. conform de provinciale
subsidiec. Rijkswaterstaat, i.e. het hoofd dienstkring Lelystad/
Randmeren van uw besluit op de hoogte stellen.
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Geachte h e e r .

Agenda

In verband met de toekenning van een provinciale subsidie ten behoeve
van een zogenaamd markeringskunstwerk langs de Rijksweg A6 tussen de
Hollandse Brug en afslag Almere-Stad, delen wij u het volgende mede.
Zoals met u besproken, zal de begeleiding van uitvoering van het
kunstwerk door u ter hand worden genomen. Onder uw verantwoordelijkheid,
in contact met de aannemer, zal vervaardiging en plaatsing van het
kunstwerk plaatsvinden. Plaatsing van het kunstwerk zal eind 1988
geschieden, op de In overleg met u, Rijkswaterstaat en de gemeente
Almere gekozen lokatie. Dit alles onder voorbehoud dat de noodzakelijke
vergunningen worden verleend. De aanvragen hiervoor zullen door de
gemeente Almere, i.e. de directie kunstzaken worden verzorgd, evenals de
financlSle afhandeling van het project.
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Plan Koetsier.

almere,
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5 j u l i 1988
verzonden
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\ 'i m 1988

Geachte heer.
Hierbij verzoek ik u toestemming te verlenen tot plaatsing van een
zogenaamd "markeringsbeeld" van de heer H. Koetsier langs de A6 vanuit
richting Hollandse Brug afslag Almere-Stad (zie voor exacte lokatie
bijgevoegde tekening).

I IZ

I

I Agenda

^

1 PO

j

^!i _^
I PL

Zoals wij u mondeling hebben toegelicht, is de markeringsfunctie van dit
specifieke beeld van belang. Het is een oriSntatie op de markering van
een stedelijk gebied en dient overeenkomstig door het langskomende
verkeer als zodanig te worden opgevat.
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j

;

I MZW

•

• VKR

i

De lokatie die wij nu hebben gevonden, voldoet naar de mening van de
heer Koetsier en ons college aan de visuele eisen die hieraan gesteld
kunnen worden.

SOV/VGI
SOV/DIR

Voor de goede orde geven wij u nog de maten van het beeld:
hoogte 7 meter - breedte aan de basis 9 meter - dikte 30 cm.

! SGV/PLB
SCV/FE3

Volgens bijgevoegde tekening wordt het beeld op de uiterste punt van het
aanwezige talud geplaatst.

SOV/SO

Hoogachtend,

: SOV/BOT

burgemeester en wethouders van Almere,

GW

de secretaris, ^^

GB

de burgemeester.
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Nimis,

Naar aanleiding van ons gesprek met betrekking tot de plaatsing
van het kunstwerk van de heer Hans Koetsier langs de rijksweg A6
nabij Almere,deel ik U het volgende m e d e .
Zoals besproken loopt de financiele afwikkeling van dit project
rechtstreeks via de Direktie Kunstzaken van de gemeente A l m e r e .
De begeleiding van de uitvoering blijft echter in handen van de heer
Koetsier.
Aangezien e.e.a. door een provinciale subsidie wordt mogelijk gemaakt wordt de aan de subsidie gestelde financiele randvoo rwaa rdeti
ook bij uitbetaling g e v o l g d .
E.e.a. betekent dat U zorgt draagt v o o r :
A.Een deugdelijke uitvoering van het kunstwerk conform de door
de heer Hans Koetsier geleverde o n t w e r p e n .
B.Het aanbrengen van een fundering onder het kunstwerk.In dit verband
krijgt U de s o n d e r i n g s g e g e v e n s toegestuurd van het nabij gelegen
viaduct.
C . T r a n s p o r t , p I a a t s e n en stellen van het kunstwerk op de daarvoor
in overleg met de heer H.Koetsier en gemeente Almere bestemde
lokatie.
D.Het aanvragen van een b o u w v e r g u n n i n g bij Bouw en W o n i n g t o e z i c h t
gemeente A Imere,postbus 200 1300 AE A l m e r e .
Met betrekking tot de financiele afhandeling van het e e . a . wordt
de volgende beta I ingsregeIing v o o r g e s t e l d :
-Eerste termijn
F'. 2 2 . 5 0 0 , - . inc I .BTW
-Tweedetermijn
-15.000,-.
-Derde
Xermijn,na plaatsing
en goedkeuring
- 12.500,-.
Plaatsing van het kunstwerk dient in o v e r l e g , d o c h voor 15 oktober
a . s . te g e s c h i e d e n . X e n aanzien van de eerste termijn dient U een
nota te sturen alsmede een brief waarin U met b o v e n s t a a n d e voorwaarden i n s t e m t .
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1

INGEKOMEX

2 7 DEC. ^ 8

om. KUWSTZAKEN
AFD,

N«.

fOTui<OPIE VOO.S:

a tin.

Lelystad

21 d e c e m b e r 1988

B e s t e Rob,
Langs deze weg wil ik je nog even laten blijken, dat ik
het heel vervelend vind op het laatst te moeten afhaken
met betrekking tot het georganiseerde "moment" rond het
teken van Koetsier.
De laatste dagen kwakkel ik met een griep, waarvan ik
aannam dat die na twee dagen rust, me het werken wel weer
mogelijk maakte. Dat wil niet echt lukken, zodat ik me
tot de kerstvakantie verder ontzie.
Het spijt mij zeer, ook gelet op de energie die toch weer
bij zo'n organisatie betrokken is.
Met v

Ei' Vermeer.

N.B. Wellicht wil je J. Purvis een kopie van deze verontschuldiging
doen toekomen.
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Geacht College,

Naar aanleiding van uw verzoek doe ik u hierbij mijn beschikking
van heden, nummer RFR 0380a, betreffende bovenvermelde aangelegenheid toekomen.
Hoogachtend,
de hoofdingenieur-directeur.

l.H.-l.-D.
mr. drs. A.H. Bruggeman
hfd. RFR

bereikbaar van station lelystad
met de busliinen 4 en 9

gebouw ..smedinghuis"
zuiderwagenplein 2
postbus 600
8200 AP lelystad
tel. (03200)99111
telex 40115
fax 03200 - 34300

ministerie van verl<eer en waterstaat

rijkswaterstaat
directie: Flevoland
"•"•

RFR 0380a

d.d.:

17 januari 1989

Aan: het College van burgemeester en
wethouders van de gemeente Almere
Postbus 200
1300 AE
ALMERE

JE MAINTIENDRAI

de hoofdingenieur-directeur van de
rijl<swaterstaat in de directie
Flevoland te Lelystad

gelezen het verzoek van burgemeester en wethouders van Almere van
5 juli 1988, kenmerk 12367-KZ, om toestemming tot plaatsing van een
markeringsbeeld langs de rijksweg A6 in de gemeente Almere;
overwegende:
- dat in deze beschikking wordt verstaan onder:
"de hoofdingenieur-directeur", de hoofdingenieur-directeur van
de Rijkswaterstaat in de directie Flevoland, (adres: Zuiderwagenplein 2, Lelystad/Postbus 600, 8200 AP Lelystad);
"het dienstkringhoofd", het hoofd van de dienstkring Lelystad en
Randmeren van de Rijkswaterstaat, (adres: Zuiderwagenplein 2,
Lelystad/Postbus 600, 8200 AP Lelystad);
- dat het beeld als functie heeft: orientatie op de markering van
een stedelijk gebied;
- dat in het wegbelang hiertegen geen bezwaar bestaat;
- dat er, binnen de ruimte die het hierna te noemen reglement daarvoor laat, voor zover bekend, geen andere relevante belangen door
het verlenen van een dergelijke vergunning zullen worden geraakt;
gelet op artikel 5, eerste lid, onder g, van het Rijkswegenreglement;
BESLUIT:
aan de gemeente Almere, Postbus 200, 1300 AE Almere, verder "vergunninghouder" genoemd, vergunning te verlenen voor het plaatsen en
behouden van een markeringsbeeld langs de noordbaan van de rijksweg
A6, vanuit richting Hollandse Brug nabij de afslag naar AlmereStad, in de gemeente Almere, verder "het werk" genoemd, onder de
volgende voorschriften;

o
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1.1. Het werk dient te worden geplaatst en behouden zoals
aangegeven op de bij deze vergunning behorende tekening.
1.2. Het werk dient 7,00 m hoog en aan de basis 9,00 m breed te
zijn en een dikte van 0,30 m te hebben.
2.

Sonderingen en berekeningen van de fundering, verankering en
de constructie dienen ter goedkeuring aan het dienstkringhoofd
overlegd te worden.

3.1. De vergunninghouder zorgt ervoor, dat degenen die zich wegens
het onderhouden van het werk langs of op de rijksweg bevinden
veiligheidskleding dragen.
3.2. De veiligheidskleding moet zijn uitgevoerd in fluorescerende
rood-oranje kleur en in zodanige staat verkeren dat de waarneembaarheid voldoende is gewaarborgd. De ter zake door of
namens het dienstkringhoofd gegeven aanwijzingen moeten worden
opgevolgd.
•3.3. Bij gebruik bij schemering en duisternis moeten op de kleding
retroflecterende zilverkleurige biezen en strips zijn aangebracht.
4.

Het werk moet door de vergunninghouder worden onderhouden
volgens de door of namens het dienstkringhoofd te geven
aanwijzingen en zodanig, dat geen hinder of gevaar voor het
verkeer ontstaat.

5.

Na uitvoering van de werken dient het terrein in de
oorspronkelijke toestand te worden gebracht.

De hoofdingenieur-directeur,

l.H.-I.-D.
mr. drs. A.H. Bruggeman
hfd. RFR
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MEDEDELINGEN:
1. Voor het gebruik van Staatseigendommen zal de dienst der Domeinen,
welke de Staat vertegenwoordigt als privaatrechtelijk eigenaar,
een overeenkomst met u aangaan, indien het privaatrechtelijk
Staatsbelang zich hier niet tegen verzet. Het gebruik wordt door
genoemde dienst namens de Staat toegestaan tegen een op zakelijke
basis berekende vergoeding. Het is niet toegestaan gebruik te maken van Staatseigendommen voordat de bevoegde inspecteur der Domeinen met u een overeenkomst heeft gesloten.
De overeenkomst wordt op naam gesteld van de eigenaar van of de
zakelijk gerechtigde tot het werk. Automatische overgang van de
publiekrechtelijke vergunning/ontheffing op rechtsopvolgers, impliceert niet de automatische overgang van de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen op die rechtsopvolgers. U blijft
verantwoordelijk voor de nakoming van de overeenkomst zolang deze
op uw naam is gesteld.
Aan de bevoegde inspecteur der Domeinen is een afschrift van deze
beschikking gezonden.
2. Ingevolge de Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen (Wet Arob) kan tegen deze beschikking beroep worden ingesteld
bij de Afdeling rechtspraak van de Raad van State, binnen dertig
dagen na de dag waarop de beschikking is verzonden of uitgereikt.
Het adres van de Afdeling rechtspraak is: Postbus 20019, 2500 EA
's-Gravenhage.
Het beroepschrift dient geraotiveerd te zijn en in tweevoud te worden ingediend. Bij het geschrift dienen zo mogelijk deze beschikking (of een kopie ervan) en de overige op de zaak betrekking
hebbende stukken te worden gevoegd.
Van de indiener van het geschrift wordt een recht geheven van
f 150, — . Wegens on- of minvermogen kan vrijstelling respectievelijk vermindering met f 7 5 , — worden verkregen.
Naast het instellen van beroep kan aan de voorzitter van de Afdeling rechtspraak schorsing en/of een voorlopige voorziening worden
gevraagd.
Daarvoor wordt eveneens f 1 5 0 , — griffierecht geheven (of f 7 5 , —
indien in de hoofdzaak reeds Arob-beroep is ingesteld).
3. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de
verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te
treffen ten einde te voorkomen dat derden of de Staat ten gevolge
van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
4. Afschrift van deze beschikking is gezonden aan:
a. het hoofd van de dienstkring voornoemd;
b. het hoofd van het Bijzonder Domeinbeheer van de directie Flevoland, Postbus 600, 8200 AP Lelystad;
c. het hoofd van de afdeling Interne Controle van de directie der
Domeinen, Postbus 10, 7300 AA Apeldoorn.

L.Vi.l.-D.
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Het C o l l e g e v< n b u r g e m e e s t e r e n
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P o s t b u s 200
1300 AE ALMERE
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Subsidie markeringsproject
Koetsier,
Geacht college.

In het jaar 1988 heeft u van het provinciaal bestuur een subsidie ontvangen. Dit subsidie dient door het College van Gedeputeerde Staten nog
definitief vastgesteld te worden. Daarvoor is het noodzakelijk dat u
een overzicht van de werkelijke kosten en inkomsten indient.
In de subsidie beschikking bent u hierop geattendeerd.
De indieningstermijn is echter reeds enige tijd verlopen en tot op
heden hebben wij nog niets van u ontvangen.
Indien binnen 4 weken na verzending van deze brief de door ons benodigde gegevens nog niet in ons bezit zijn, zullen wij het College van
Gedeputeerde Staten adviseren het subsidie definitief op nihil vast te
stellen, omdat niet is voldaan aan hetgeen in artikel 14 van de Algeraene Subsidieverordening Flevoland 1988 is bepaald.

Hoogachtend,

B& W-A
het hoofd van de afdeling Weizijn,

voorges!sld besiust:

B.Tgxepel

AKKOOriD
BESPREKEN
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Geacht college,
Voor de realisatie van het markeringsproject in Almere-Stad van de heer
H. Koetsier heeft u een subsidie verleend van f 50.000,--. Hiervan heeft
u reeds f 37.500,-- naar de gemeente overgemaakt. Het restant van het subsidie zal worden overgemaakt zodra de eindafrekening van genoemd project
bij u is ingediend.
Genoemde opdracht is uitgevoerd door de firma Nimes Beton te Cruquius.
Naar dit bedrijf is in termijnen het verschuldigde bedrag van f 50.000,-overgemaakt. Bijgevoegd treft u de desbetreffende afschriften van de facturen aan.

?A
?L
M:V.-.'

SV/VGI
SV/DIR

Op basis van deze gegevens wordt u vriendelijk verzocht het resterende bedrag van het subsidie ad f 12.500,-- naar de gemeente over te maken.
Tot slot bieden wij u onze verontschuldigingen aan voor de te late toezending van deze gegevens.

iSV/PLB
•;;v/so
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Hoogachtend,
Milieu
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Onderwerp

Vaststelling definitief
subsidie markeringsproject,

Geacht college,
Het definitief subsidie ten behoeve van het markeringsproject in Almere
van de heer Koetsier is door ons vastgesteld op f 50.000,—.
Aangezien u reeds een voorschot van f 37.500,— uitgekeerd is, zal een
bedrag van f 12.500,— binnenkort op uw bankrekeningnummer worden bijgeschreven.
Wij wijzen u erop, dat u op grond van artikel 22 van de Algemene
Subsidieverordening provincie Flevoland tegen dit besluit in beroep
kunt komen bij Provinciale Staten van Flevoland, Postbus 55,
8200 AB Lelystad. Het beroep, dat geen schorsende werking heeft, dient
binnen 30 dagen na de verzenddatum van deze brief te worden ingesteld.
Het beroepschrift dient tenminste te bevatten:
a. de naam en het adres van de instelling;
b. de dagtekening en het nummer van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
c. de gronden waarop het beroep steunt;
d. een omschrijving van het besluit, zoals dat door de instelling wordt
verlangd.

CL. de Vries

Inlichtingen bij
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K. Nouwen

03200-72483
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C.l^.H.

Blankevoort

toestelnummer

7634

Hierbij zend ik u, in tweevoud, de akte van privaatrechtelijke vergunning
(Inv. Dom. 8e afd. Letter C nummer 999 Z.Fl.) betreffende het plaatsen en
behouden van een markeringsbeeld, staande langs de noordbaan van de rijksweg A6 vanuit de richting Hollandse Brug in de gemeente Almere.
Ik verzoek u de beide exemplaren van de vergunning te ondertekenen en
beide exemplaren binnen veertien dagen na de verzenddatum van deze brief
te retourneren.
Na ondertekening namens de Directie Flevoland wordt u vervolgens een exemplaar van de akte ten behoud toegezonden.

Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Sociaal-Economisehe Ositwikkel ing ,

Ing.

de Graa

gebouw „snnedinghuis"
zuiderwagenplein 2
bankrelatie amrobank nv lelystad
rekening 45.90.72.005
postbankrekening 869847

postbus 600
8200 AP leiystad
tel. (03200) 99111
telex 40115
fax 03200-34300

gemeente almere
Rij kswaterstaat
Direktie Flevoland
Afdeling Domeinen
8200 AP LELYSTAD
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Mijne heren,

Met betrekking tot het plaatsen en behouden van een markeringsbeeld,
staande langs de noordbaan van de rijksweg A6 vanuit de richting
Hollandse Brug in de gemeente Almere, treft u bijgaand twee
ondertekende akten van privaatrechtelijke vergunning aan.
U wordt vriendelijk verzocht een door u ondertekend exemplaar terug te
sturen.
Hoogachtend,
Burgemeester en weth
namens hen, dire

postadres:
postbus 2 0 0
1300 A E almere

rs v^E5—PTimere,
zaken^,

telefoon: 03240-99911
telex
: 40431 gmalm
telefax : 03240-99587

bezoekadres: stadhuis
stadhuisplein 1
almere-stad

het stadhuis ligt op loopafstand van almere cs.
er zijn frequente treindiensten richting amsterdam en
busdiensten richting bussum, hilversum en lelystad.

ministerie van verkeer en waterstaat

k'l^

rijkswaterstaat
directie flevoland
afdeling domeinen

Gemeente .Almejre
Postbus 200
1300 AE ALMERE

uw brief van

lelystad,

verzonden

18 j a n u a r i 1990

22 januari 1990
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uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door

KZ-1665-PV

SED

C.M.H. Blankevoort

onderwerp

bijlage(n)

121.355

toestelnummer

7634

akte

Hierbij zend ik u het voor u bestemde exemplaar van de akte van
privaatrechtelijke vergunning (Inv. Dom. 8e afd. Letter C nr. 999
dd. 18 januari 1990) betreffende het gebruik van een perceel grond
langs de noordbaan van de rijksweg A6 ten behoeve van de plaatsing
van een markeringsbeeld.

Het Hoofd van de Hoofdafdeling
Sociaal Economische Ontwikkelii
Voor deze:
I

Mr. H.A. Kramer
Hoofd van de Afdeling Domeinen

bankrelatie amrobank nv lelystad

gebouw „smedinghuis"
zuiderwagenplein 2
postbus 600
8200 AP lelystad
tel. (03200)99111

rekening 45.90.72.005

telex 40115

postbankrekening 869847

fax 03200-34300

%
RIJKSWATERSTAAT
DIRECTIE FLEVOLAND
Smedinghuis
L E L Y S T A D
Afdeling Domeinen

Inv. Dom. 8e afd. Letter C nr. 999 Z.Fl.

AKTE VAH PRIVAATRECHTELIJKE VERGUNNING

De ondergetekende,
Het Hoofd van de Hoofdafdeling Sociaal-Economische Ontwikkeling van
de Directie Flevoland van de Rijkswaterstaat te Lelystad, ten dezen
handelende namens de Staat der Nederlanden, hiertoe gemachtigd door
de staatssecretaris van Financien bij beschikking van 4 oktober 1988,
nummer DOM/1953, hierna genoemd "de Staat",

gelet op de publiekrechtelijke vergunning, verleend door de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat in de Directie Flevoland
te Lelystad dd. 17 januari 1989, kenmerk RFR 0380a, verleent, behoudens de rechten van derden, aan de gemeente Almere, ten dezen op
grond van artikel 78, lid 1, van de gemeentewet vertegenwoordigd
door de burgemeester de heer Drs. C.H; de Cloe,

hierna te noemen de vergunninghouder, ingegaan 17 januari 1989, tot
wederopzegging,

de privaatrechtelijke vergunning tot het gebruik van het aan de Staat
toebehorende perceel grond, gelegen langs de noordbaan van de rijksweg
A6, vanuit de richting Hollandse Brug nabij de afslag naar Almere-Stad
in de gemeente Almere,

uitsluitend voor: het plaatsen en behouden van een markeringsbeeld.

tegen betaling van een jaarlijkse vergoeding van / 50,00 (zegge:
vijftig gulden) en onder de volgende bepalingen:

Artikel 1. Betaling
1. De vergoeding dient te worden voldaan binnen veertien dagen na de
ontvangst van de desbetreffende nota.
2. Indien de vergunning aan twee of meer (rechts)personen is verleend
zal, onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, de nota
worden gezonden aan de persoon die als eerste in deze privaatrechtelijke vergunning is vermeld.
3. Betalingen gelden altijd voor de oudste openstaande termijn(en),
zelfs indien op het betalingsstuk een andere termijn is aangegeven.
4. Indien de betaling niet tijdig is geschied, kan het verschuldigde,
zonder dat hiertoe inverzuimstelling nodig is, worden verhoogd met
^en ten honderd met een minimum van een gulden voor elke na de
verschijndag ingegane maand verzuim.
5. Indien de vergunning aan twee of meer personen is verleend, zijn
zij hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6. Ten aanzien van alle verschuldigde bedragen wordt beroep door de
vergunninghouder op schuldvergelijking uitgesloten.
7. Door toezending van een nota en/of betaling na het einde van deze
overeenkomst of na het tijdstip, waarop de tegenprestatie eventueel
kan worden herzien, ontstaan geen rechten op verlenging van deze
overeenkomst c.q. op een ongewijzigde tegenprestatie voor een
nieuwe periode.

Artikel 2. Aanspraken wegens schade
1. Alle werken of eigendommen van de Staat, welke ten gevolge van het
gebruik van deze vergunning mochten worden beschadigd, moeten door
en op kosten van de vergunninghouder op eerste aanschrijving van de
Staat, binnen de daarbij te bepaien termijn tot diens genoegen
worden hersteld, bij gebreke waarvan deze de bevoegdheid heeft het
nodige te doen verrichten op kosten van de vergunninghouder. Onverminderd het vorenstaande heeft de Staat de bevoegdheid van de vergunninghouder te vorderen, dat de ontstane schade geheel of gedeeltelijk in geld wordt vergoed.
2. De vergunninghouder doet afstand van alle aanspraken, welke hij
tegenover de Staat zou kunnen doen gelden wegens schade bij het
gebruik van deze vergunning door welke oorzaak ook ontstaan. Hij
vrijwaart de Staat voor alle vorderingen welke anderen mochten
kunnen doen gelden tot vergoeding van schade, welke met het gebruik van deze vergunning in enigerlei verband staat. Het vorenstaande geldt niet, indien de schade is ontstaan door of de
vordering voortspruit uit grove schuld aan de zijde van de Staat.
3. In dit artikel wordt onder gebruik mede verstaan opruiming van
wat in, op of boven de in gebruik genomen Staatseigendom aanwezig is.
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Artikel 3. Verbod reclame
De vergunninghouder mag noch op de krachtens deze vergunning in
gebruik genomen Staatseigendom, noch in, op of aan de daarop gestichte werken reclame toelaten of aanbrengen zonder schriftelijke toestemming van de Staat.

Artikel 4. Verbod van overdracht enz.
De vergunninghouder mag zonder toestemming van de Staat de vergunning niet geheel of gedeeltelijk aan derden afstaan of overdragen.

Artikel 5. Belastingen
Indien en zodra de Staat ten gevolge van de vergunningverlening
of het stichten van opstallen of het aanleggen van werken op de
in gebruik gegeven Staatseigendom in de onroerendgoed- of enige
andere belasting of wegens lasten hoger wordt aangeslagen dan
voorheen, wordt de vergoeding met een gelijk bedrag als het ter
zake (meer) verschuldigde verhoogd.

Artikel 6. Beeindiging publiekrechtelijke vergunning
Indien de vorenbedoelde of de hiervoor in de plaats getreden beschikking verleende publiekrechtelijke vergunning eindigt, zonder
dadelijk te worden vervangen door een van gelijke strekking, vervalt de bij dezen verleende privaatrechtelijke vergunning terstond.

Artikel 7. Vorm der opzegging
De op- of aanzeggingen ingevolge deze overeenkomst kunnen rechtsgeldig geschieden bij aangetekend verzonden brief.

Artikel 8. Oplevering
1. De vergunninghouder moet bij het eindigen van deze vergunning de
Staatseigendom binnen een alsdan te stellen termijn opleveren in
een toestand tot genoegen van de Staat.
2. Bij gebreke hiervan kunnen de nodige voorzieningen vanwege de Staat
geschieden op kosten van de vergunninghouder, onverminderd diens
verplichting tot schadevergoeding.

/
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Artikel 9. Bedrag vergoeding bij beeindiging
1. Bij het eindigen van deze vergunning is de vergoeding verschuldigd
tot en met het vergunningsjaar, waarin de Staatseigendom in een
toestand tot genoegen van de Staat is opgeleverd, doch tenminste
tot en met het vergunningsjaar, waarin de vergunning is geeindigd.
2. Geschiedt de beeindiging evenwel door opzegging uit hoofde van het
belang van de Staat of door intrekking van de publiekrechtelijke
vergunning uit dien hoofde, zonder dat verzuim aan de zijde van de
vergunninghouder tot het een of het ander aanleiding heeft gegeven,
dan is de vergoeding - in afwijking van het bepaalde in het vorige
lid - naar evenredigheid van tijdsduur verschuldigd tot en met de
dag, waarop de Staatseigendom in een toestand tot genoegen van de
Staat is opgeleverd, doch ten minste tot en met de dag, waarop
de vergunning is geeindigd.
3. Bij het eindigen van deze vergunning is hetgeen van de vergoeding
nog verschuldigd is terstond opeisbaar. Hetgeen te veel mocht zijn
betaald wordt teruggegeven.

Artikel 10. Milieuverontreiniging
1. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat geen voor het milieu
schadelijke stoffen in de grond, de lucht, het grond- en oppervlaktewater worden gebracht.
2. De vergunninghouder verplicht zich mogelijke schadelijke gevolgen
veroorzaakt door eu/of in verband staande met het gebruik van de
Staatseigendom voor eigen rekening op te heffen.

Artikel 11. Woonplaats
Voor de uitvoering van deze overeenkomst kiezen partijen woonplaats ten
kantore van de Directie Flevoland van de Rijkswaterstaat te Lelystad.

De mede-ondergetekende,

verklaart de privaatrechtelijke vergunning op de gestelde voorwaarden
aan te nemen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend ter respectieve woonplaatsen,

d^

1 8 JAN. 1990
AjDe v e r g u n n i n g h o u d e r :

DE BURGEMEESTER
VAN ALMER,

