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DE RAAD DER GEMEENTE EPE
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders
BESLUIT
Vast te stellen de volgende verordening: Verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare
Ruimte Gemeente Epe

Artikel 1: Begripsomschrijvingen
a.

b.
c.
d.
e.

f.

bouwproject: het tot stand brengen van een bouwwerk of werk, de vernieuwing en/of uitbreiding
daarvan en andere grote beeldbepalende projecten in de openbare ruimte (zoals inrichting van
een buurt, wijk, [verkeers] plein etc.) waarvoor minimaal een kale bouwsom geldt van € 500.000,-;
college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Epe;
kale bouwsom: de aanneemsom exclusief BTW, en bij gebreke daaraan het totaal voor het
bouwproject geraamde bedrag;
kunstcommissie: Kunstcommissie Epe (zie regeling kunstcommissie Epe 2007)
bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die
op de plaats van bestemming hetzij direct hetzij indirect met de grond verbonden is, hetzij direct
of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren;
werk: een infrastructurele voorziening, geen bouwwerk of gebouw zijnde.

Artikel 2: Toepasselijkheid regeling
1.

2.

3.

Bij ieder binnen de begripsomschrijving onder a genoemd passend bouwproject waarvan de
gemeente Epe voor tenminste 2/3 opdrachtgever en/of bekostiger is, besluit het college dat de
percentageregeling wordt toegepast.
Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien het bouwproject voor tenminste 1/3 door
de gemeente wordt bekostigd. Het percentage wordt in dat geval berekend over het aandeel dat
de gemeente bijdraagt in de kosten. Opdrachtgever(s) en medebekostiger(s) van het bouwproject
wordt gevraagd tot hun deel aan de percentageregeling bij te dragen.
Bij andere bouwprojecten wijst het college op de percentageregeling en stelt voor om op vrijwillige basis over te gaan tot toepassing hiervan.

Artikel 3: Inhoud regeling
De percentageregeling houdt in dat de kale bouwsom van een bouwproject wordt vermeerderd met
maximaal 1%. Het vastgestelde bedrag van de vermeerdering:
wordt besteed aan beeldende kunst in, naast, op, aan of bij het bouwproject met inachtneming
a.
van de procedureregeling als bedoeld in artikel 5; of
wordt gestort in het door de gemeente gehouden reserve Kunst in de Openbare Ruimte.
b.

Artikel 4: Reserve
1.
2.
3.

De reserve Kunst in de Openbare Ruimte bestaat uit de inleg van de gemeente en van derden in
het kader van deze regeling.
De gemeenteraad stelt in het kader van de vaststelling van de begroting middelen beschikbaar
vanuit de reserve ten behoeve van beeldende kunst in de openbare ruimte.
Het college besluit over besteding uit de reserve met inachtneming van het advies van de
Kunstcommissie Epe.

Artikel 5: Procedure kunstopdracht
Indien besloten wordt om een kunstopdracht te verlenen wordt de door het college vastgestelde procedureregeling beeldende kunst in de openbare ruimte gevolgd. In bijzondere gevallen kan het college
hiervan gemotiveerd afwijken.

Artikel 6: Onvoorziene gevallen
In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 7: Slotbepaling
1.

1

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2011.
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2.

De verordening wordt aangehaald als: Verordening Percentageregeling Kunst in de Openbare
Ruimte Gemeente Epe.

Epe, 11 februari 2010

De raad voornoemd,
de voorzitter, M.van Lente.
de griffier, V. Smit.
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