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Bijlagen

Onderwerp
Afdoening toezegging 667 m.b.t. Kolossus
Tijdens het voorjaarsdebat 2017 heeft wethouder Paalvast de toezegging gedaan mee te denken over de
mogelijkheid om het beeld Kolossus van Rob Scholte in Zoetermeer te laten terugkeren. Met dit memo wordt
u geïnformeerd over de invulling van de toezegging.
Historie
Kolossus maakte deel uit van een kunstexpositie op de Zoetermeerse Floriade in 1992. Het stond tijdelijk
langs de A12 en zou na afloop van de Floriade worden verplaatst naar een andere - nog niet nader bepaalde
- plek in de stad. Het beeld brandde in 1993 echter af.
Recent onderzoek
In 2013 is op verzoek van de raad (motie 1307-36a) een quick scan uitgevoerd naar de vraag of het beeld
nabij de oorspronkelijke plek herbouwd kon worden. Conclusie was dat dit om zowel ruimtelijke als financiële
redenen op dat moment niet haalbaar was. De raad is daarover geïnformeerd door middel van een memo.
Uitgangspunten bij hernieuwd onderzoek
Naar aanleiding van toezegging 667 wordt nu opnieuw onderzoek gedaan naar herbouw van Kolossus. Het
kolossale beeld komt het best tot zijn recht op een goed zichtbare plaats in het entreegebied. Inmiddels is de
aandacht van de A12 als entree van Zoetermeer uitgebreid naar de verkeersader Afrikaweg/ Boerhavelaan.
Binnen het programma Entreegebied wordt de komende tijd onderzocht of en hoe het beeld opnieuw een
plek in Zoetermeer kan krijgen. Het onderzoek gaat niet uit van een letterlijke herbouw van het beeld uit
1992, maar onderzoekt de mogelijkheden om op een hedendaagse, bij de ambities van Zoetermeer
passende wijze een Kolossus 2.0 mogelijk te maken. Hiervoor gelden de volgende aandachtspunten;
• passend binnen de gewenste uitstraling van het Entreegebied: stadswijk en station van de toekomst;
• passend bij de nieuwe citymarketingstrategie;
• passend binnen de (eind 2017 vast te stellen) Visie beeldende kunst Zoetermeer;
• uit te voeren binnen de beschikbare financiële ruimte ter dekking van kosten voor projectmanagement en
bouwbegeleiding, bouwkosten en honorarium kunstenaar. Binnen het programma Entree Zoetermeer is
zowel in 2017 als in 2018 een bedrag van € 100.000 beschikbaar voor kunst;
• als duurzame variant: dit betekent een uitwerking naar aangepast materiaal, vorm en schaal en met
aandacht voor beheeraspecten;
• in samenspraak met inwoners conform de richtlijnen die de raad hiervoor heeft vastgesteld.
De projectleider beeldende kunst is toegevoegd aan het programmateam Entree Zoetermeer.
Voor het komende voorjaarsdebat wordt vanuit het programma Entreegebied van deze ontwikkelingen
verslag aan de raad gedaan. Voorgesteld wordt hiermee de toezegging als afgedaan te beschouwen.
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