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Beantwoording vraag cie BME 13 mei 2015

Geachte leden van de raad,
Bijgaand treft u ter informatie aan een kopie van de brief die heden werd verzonden aan
mevrouw C. Hoogeveen (fractie D66) ter beantwoording van de tijdens de
raadscommissievergadering BME op 13 mei 2015 gestelde vraag omtrent het lichtkunstwerk in
de Hondsrugtunnel in Emmen.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Emmen,
de gemeentesecretaris,

-~

.A. Oostmeijer - Oosting
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Lichtkunst Hondsrugtunnel

Geachte mevrouw Hoogeveen,

In de commissie BME van 13 mei 2015 is door u, namens de fractie van D66, een vraag gesteld
over de lichtkunst in de Hondsrugtunnel. Middels deze brief informeren wij u, zoals in de
commissie BME toegezegd, over de stand van zaken met betrekking tot de lichtkunst.
De lichtkunst in de Hondsrugtunnel heeft een innovatiefkarakter. Dat is ook de reden dat de
lichtkunst is genomineerd voor de 6e editie van internationale Lamp Lighting Solutions
Awards 2015. Dit is een prestigieuze prijs voor projecten waarbij verlichting in relatie tot
architectuur op creatieve, innovatieve en duurzame wijze is toegepast.
Het niet werken van de lichtkunst (restpunt bij oplevering) is inmiddels vrijwelopgelost: er is
nog één niet werkend armatuur.
Wel is een aantal armaturen tijdelijk verwijderd voor onderzoek. Gebleken is namelijk dat de
verlichtingsarmaturen in de praktijk onvoldoende vuil- en waterdicht zijn. De armaturen
moeten in het kader hiervan verder geoptimaliseerd worden. Een aantal delen van de
verlichting in de westelijke tunnelbuis is verwijderd om in een laboratorium onderzocht te
worden. Deze delen worden overigens tijdelijk teruggehangen i.v.m, het NK Wielrennen om
daarna verder te worden onderzocht.
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Na dit onderzoek -waarvan niet valt te voorspellen hoeveel tijd
de aannemer, voor eigen rekening en risico, zorgen voor een goe e
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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