
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Aan 
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Wethouders Paalvast en Rosier 
 
Onderwerp 
Raadsmemo voortgang Kolossus  
 

 Datum 
8 juni 2018 
 
Bijlagen 
 

Tijdens het voorjaarsdebat 2017 heeft het college de toezegging gedaan mee te denken over de mogelijke 
terugkeer van het kunstwerk Kolossus van Rob Scholte in Zoetermeer. In het memo Afdoening toezegging 
667 m.b.t. Kolossus (d.d. 22 november 2017) meldt het college daarover vóór het voorjaarsdebat 2018 
verslag te zullen doen. Met dit memo wordt de raad daarom opnieuw geïnformeerd over het 
haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot Kolossus. 
 
Doel en kaders haalbaarheidsonderzoek 
Dit onderzoek naar of en hoe het kunstwerk Kolossus opnieuw een plek in Zoetermeer kan krijgen, wordt 
verricht binnen het programma Entree Zoetermeer. De insteek is niet een exacte replica van het beeld uit 
1992 te bouwen, maar de mogelijkheden verkennen om een hedendaagse, bij de ambities van Zoetermeer 
passende “Kolossus 2.0” te ontwikkelen.  
 
Voor ontwerp, inpassing en uitvoering zijn de geldende kaders: 
• het kunstwerk dient te passen binnen de gewenste uitstraling van Entree Zoetermeer; 
• de uitstraling sluit aan bij de nieuwe citymarketingstrategie;  
• het ontwerp dient te passen binnen de (nog vast te stellen) Visie Beeldende kunst Zoetermeer; 
• het kunstwerk wordt uitgevoerd als duurzame variant: dit betekent een uitwerking naar aangepast 
materiaal, vorm en schaal en met aandacht voor beheeraspecten; 
• het kunstwerk wordt ontwikkeld in samenspraak met inwoners conform de richtlijnen die de raad hiervoor 
heeft vastgesteld. 
 
Stand van zaken 
 
Doorlooptijd en locaties 
Binnen de onderzoeksopdracht zal meer concreet worden gekeken naar de doorlooptijd en de planning van 
de verschillende projectfasen voor een kunstopdracht, afgestemd met de ontwikkelingen binnen het 
langlopende programma Entree Zoetermeer. Ook zijn de eventuele locatie(s) en de daarbij passende schaal 
van de nieuwe versie van het kunstwerk van belang.  
 
Verschuiving van plangebied 
Aanvankelijk was er sprake van onderzoek naar een nieuwe Kolossus langs de A12. Het mogelijke 
plangebied voor een kunstwerk is tussentijds echter verruimd naar het gehele entreegebied. 
In juli 2017 is de visie op het Entreegebied vastgesteld door de raad. Het gebied wordt verder ontwikkeld 
De Entree betreft een gebied dat in ontwikkeling is; derhalve is nog geen zicht op mogelijke geschikte 
locaties. Onderzoek naar locaties in dit gebied kon daarom nog niet starten. 
 



 

Samenspraak 
De wijze waarop in dit geval samenspraak wordt gepleegd, zal afwijken van het standaardproces voor 
samenspraak bij beeldende kunst dat door de raad eind 2015 is vastgesteld. Dit is noodzakelijk omdat bij de 
terugkeer van Kolossus in een 2.0-versie de kunstenaar al is bepaald. Daarom zal te zijner tijd een apart 
voorstel voor samenspraak met inwoners en gebruikers aan de raad worden voorgelegd.  
 
Vervolg 
Het voornemen is om de plannen voor dit kunstwerk te incorporeren in het masterplan van het programma 
Entree teneinde te onderzoeken óf en hóe dit kunstwerk een plek kan krijgen in het entreegebied. 
Na vaststelling van het masterplan zal het haalbaarheidsonderzoek voor Kolossus worden opgestart. 
 
 
Voor technische vragen kunt u zich wenden tot: 
Naam   : Mw. N. Issa 
Telefoonnummer : +31625708819 
E-mailadres   : N.Issa@zoetermeer.nl 
 


