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1. Het college verleent in afwijking van het advies van de Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit een 
omgevingsvergunning voor het plaatsen van het kunstwerk “Kenau-Ripperda” op het Stationsplein;  

2. In afwijking van het eerdere collegebesluit wordt de plaatsing van het beeld niet voor een bepaalde 
tijd vergund. Het college kan wel te allen tijde besluiten het beeld te verwijderen; 

3. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de omgevingsvergunning verder 
administratief af te handelen en daartoe alle benodigde handelingen te verrichten; 

4. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 
5. De aanvrager van de vergunning wordt geïnformeerd door toezending van de vergunning, daarnaast 

wordt kennis gegeven van de verlening van de vergunning in de Stadskrant; 
6. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Ontwikkeling. 
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DOEL: Besluiten 
 
Het college is het bevoegd gezag ten aanzien van omgevingsvergunningen. Omdat wordt afgeweken van 
de adviezen van twee commissies, wordt deze omgevingsvergunning ter besluitvorming aan het college 
voorgelegd. 
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Onderwerp: Omgevingsvergunning beeld Kenau - Ripperda  
Reg. Nummer: 2013/99403 
 
1. Inleiding 
Er is een aanvraag voor een  omgevingsvergunning ingediend voor het plaatsen van 
een kunstwerk op het Stationsplein. De aanvraag is in overeenstemming met het 
recent in werking getreden bestemmingsplan Nieuwstad. Het advies van de 
Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) is negatief. Het college wil de 
omgevingsvergunning verlenen. 
 
2. Besluitpunten college 
1. Het college verleent in afwijking van het advies van de Adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit een omgevingsvergunning voor het plaatsen van het 
kunstwerk “Kenau-Ripperda” op het Stationsplein;  

2. Het college mandateert het hoofd van de afdeling VVH/OV om de 
omgevingsvergunning verder administratief af te handelen en daartoe alle 
benodigde handelingen te verrichten; 

3. Het besluit heeft geen financiële consequenties; 
4. De aanvrager van de vergunning wordt geïnformeerd door toezending van de 

vergunning, daarnaast wordt kennis gegeven van de verlening van de vergunning 
in de Stadskrant; 

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie 
Ontwikkeling. 

 
 
3. Beoogd resultaat 
Het mogelijk maken van de plaatsing van het kunstwerk op het Stationsplein. 
 
 
4. Argumenten 
 
1.1 Het college is het bevoegd gezag ten aanzien van omgevingsvergunningen 

en is daarmee bevoegd de vergunning te verlenen  
Het college is het bevoegd gezag ten aanzien van het beleid van kunst in de 
openbare ruimte. Het college is ook bevoegd gezag ten aanzien van de 
welstandstoets voor omgevingsvergunningen. 
 
Het college laat zich bij de uitvoering van deze bevoegdheden adviseren door de 
ARK, maar blijft eindverantwoordelijk voor de welstandstoets en mag vanuit deze 
eindverantwoordelijkheid de vergunning verlenen.  
 
1.2 Het betreft de uitvoering van een reeds eerder genomen collegebesluit 
Bij besluit van 13 december 2011, nummer  2011/414443, hebben burgemeester en 
wethouders besloten om het kunstwerk voor een periode van vijf jaar te plaatsen op 
het Stationsplein. Voor de overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, wordt 
verwezen naar dit besluit.  
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5. Kanttekeningen 
 
1.1 In afwijking van het eerdere collegebesluit wordt de plaatsing van het beeld 

niet voor een bepaalde tijd vergund. Het college kan wel te allen tijde 
besluiten het beeld te verwijderen 

In het collegebesluit van 13 december 2011 is uitgegaan van een tijdelijke plaatsing 
van het beeld op het Stationsplein voor een periode van vijf jaar. Inmiddels is 
besloten dat het beeld niet tijdelijk wordt geplaatst, maar permanent. De 
omgevingsvergunning wordt daarom niet aan een tijdsduur verbonden.  
 
6. Uitvoering 
 
Formele procedure 
De omgevingsvergunning wordt toegezonden aan de aanvrager. Daarnaast wordt 
een kennisgeving geplaatst in de Stadskrant. Belanghebbenden kunnen bezwaar 
tegen de vergunning maken.  
 
Daadwerkelijke plaatsing van het beeld 
De  kunstenares en de bronsgieterij leggen op dit moment de laatste hand aan het 
beeld. De daadwerkelijke plaatsing is voorzien in mei/juni van dit jaar.  
 
 
7. Bijlagen 
Als bijlage is bij dit stuk gevoegd: 

- Omgevingsvergunning (bijlage A) 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
 
 
 
de secretaris    de burgemeester 
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