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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door dhr. Dercksen namens de
PW-fractie betreffende Provincie stoot
kunstwerken af (d.d. 28-03-2013).
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Toelichtinq:

Vorig jaar schonk de Provincie Utrecht ruim 400 kunstwerken aan het Centraal Museum. Voor het nieuwe
provinciehuis was € 392.000,00 beschikbaar voor de aankoop van nieuwe kunst en nu blijkt dat de provincie
174van de 904 kunstwerken gaat afstoten.

Wat moet de provincie met een vezameling kunst van nog eens 904 stukken? Wat heeft het
aanschaffen van die verzameling gekost en wat kost het om die verzameling aan te houden?
Antwoord:
De verzameling is sinds de jaren zestig opgebouwd. Er is geen inschatting te maken van de
toenmalige aanschafkosten, de huidige waarde bedraagt circa € 130.000,-. Voor het beheer en

onderhoud van de resterende verzameling van 730 werken is € 2.500,- per jaar gereserveerd.

2. Zat er tussen de verzameling van 904 kunstwerken geen kunst die hadden kunnen voorkomen dat
er weer voor € 392.000,00 aan nieuwe kunst zou worden aangeschaft? Had bijvoorbeeld de foyer
niet kunnen worden voorzien van in eigendom zijnde kunst ten einde te voorkomen dat deze nu is
vol gekliederd? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Een groot deel van de bestaande verzameling is hergebruikt in het nieuwe provinciehuis. De

verzameling is gerevitaliseerd waarbij de helft van de werken in het nieuwe provinciehuis hangen
en de andere helft in depot staat. Met een bepaalde frequentie zal wisseling van de werken
plaatsvinden. Om het nieuwe provinciehuis een eigen identiteit te geven is daamaast gekozen om
nieuwe kunst aan te schaffen.

3. Wat gebeurt er met de kunst die niet wordt afgestoten en wat kost dat om dat deel van de
verzameling aan te houden?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 1 en 2.
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4. Bent u bereid om de ongebruikte kunst te schenken aan bejaarden en/of verzorgingshuizen
danwel andere instellingen van algemeen nut? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Ja, we zijn van plan om voor de af te stoten kunstwerken die uiteindelijk niet zijn verkocht een
passende bestemming te zoeken.

Gedeputeerde van Utrecht,

Voozitter,
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