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Plaatsing kunstobjecten op de hondenbotrotonde 
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Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?Wat willen we bereiken?    
 
Het initiatief uit de Maaslandse bevolking, om een kunstobject op de hondenbotrotonde in Maasland te 
plaatsen, te ondersteunen. Hierdoor wordt de toegang tot het Midden-Delflandgebied verfraaid. Door 
deze verfraaiing wordt het belang van de Poortfunctie voor het Midden-Delflandgebied onderstreept. 
 
 
Wat gaan we daarvoor doen?Wat gaan we daarvoor doen?Wat gaan we daarvoor doen?Wat gaan we daarvoor doen?    
 
Uiteindelijk is er voor een ontwerp gekozen in de vorm van en grote stalen koe die uit een kas stapt. Het 
geheel staat op een betonnen sokkel. Het beeld is ontworpen door een lokale kunstenares, Rina 
Molenaar. In dit voorstel zal het kunstobject als kunstkoe worden aangeduid. 

 
Voor de realisatie van de hondenbotrotonde is zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau intensief en 
goed samengewerkt met de gemeente Maassluis. In navolging op het initiatief van de dorpskern 

Maasland heeft ook de gemeente Maassluis in samenwerking met de stichting ”Sleepboothaven 
Maassluis”, het initiatief genomen om een kunstobject te realiseren op de zuidelijke rotonde (zijde 
Maassluis) van de hondenbotrotonde. Het betreft een beting. 

 
De beting is een replica van een sleepbeting, zijnde een H-vormige staalconstructie die bestaat uit twee 
zware verticale palen, die onderling verbonden zijn door een horizontale balk. Deze constructie steekt in 

de praktijk door het achterdek van een sleepboot heen. De Beting wordt op grondgebied van de 
gemeente Midden-Delfland geplaatst. De kosten hiervoor worden gedragen door de stichting 
”Sleepboothaven Maassluis”. Voor het beheren en onderhouden van de beting wordt een overeenkomst 

met de gemeente Maassluis opgesteld.  
 
In deze overeenkomst worden afspraken gemaakt dat alle kosten voor beheer en onderhoud aan het 

object “De beting” voor rekening komen van de gemeente Maassluis. Daarnaast is ook vastgelegd dat als 
het object ten gevolge van werkzaamheden door derden (waarvoor door de gemeente Midden-Delfland 
toestemming is verleend), tijdelijk verwijderd dient te worden, de hiervoor benodigde kosten in ieder 

geval niet voor rekening van de gemeente Midden-Delfland komen. 
 
Na een positief besluit over de plaatsing van beide kunstobjecten ligt het in de bedoeling om beide 

objecten gelijktijdig te onthullen. Gestreefd wordt naar de datum van 26 augustus 2011. De onthulling 
van beide objecten wordt in overleg met de gemeente Maassluis voorbereid. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Wat mag het kosten?Wat mag het kosten?Wat mag het kosten?Wat mag het kosten?    
 
De kosten voor realisatie en plaatsing van de kunstkoe worden geraamd op € 43.065, -- (excl. BTW). 
Hierbij zijn de kosten voor ambtelijke ondersteuning inbegrepen. Er zijn voor het project twee financiers 
gevonden: 
1. Subsidie DOP NOAP fonds, Max. € ad. 21.295,17 (excl. BTW) 

2. ABB Ontwikkeling € 10.000, - (excl. BTW) 

 
Het resterende bedrag bedraagt € 11.769,83  
Gezien het belang dat geacht wordt aan de locatie als poort van het Midden-Delflandgebied en de 

ondersteuning van een belangrijk initiatief vanuit de Maaslandse bevolking, wordt voorgesteld om het 
resterend bedrag te dekken uit het overschot van de subsidie, dat voor de aanleg van de 
hondenbotrotonde verkregen is. 

 
De toegekende subsidie betreft een vast bedrag. Dit betekent dat in het geval dat de kosten van de 
hondenbotrotonde lager uitvallen dan het toegekende subsidiebedrag, het restant van de subsidie voor 

de aanvrager van de subsidie, zijnde de gemeente Midden-Delfland is. In het geval van de hondenbot-
rotonde is van deze situatie sprake. De totale kosten voor de aanleg van de hondenbotrotonde vallen 
namelijk € 25.000, - tot € 30.000, - lager uit dan het toegekende subsidiebedrag.  

 
Dit is voldoende om de resterende bijdrage van € 11.769,83 (excl. BTW) voor het object “de kunstkoe” 
uit de subsidie van de hondenbotrotonde te kunnen dekken.  
 
Resumerend stellen wij u voor: 
 
1. in te stemmen met de plaatsing van een kunstkoe en een beting op de hondenbotrotonde in 

Maasland; 

2. in te stemmen met het voorstel om de financiële bijdrage aan het project, groot € 11.769,83 (excl. 

ambtelijke kosten), te dekken uit het overschot van de subsidie van de hondenbotrotonde;  

3. in te stemmen met het voorstel om na plaatsing van de kunstkoe, het eigendom, beheer en 

onderhoud van de kunstkoe van de initiatiefnemers over te nemen. En voor het beheer van de 

kunstkoe jaarlijks een bedrag van € 1.500, -  in de begroting m.i.v. 2012 bij te ramen. In deze 

beheerskosten zijn ook de jaarlijkse kosten voor de verzekering opgenomen. 
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