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Aanvullende vragen en beantwoording fractie VVD 
 

1. M.b.t. onze vraag over de transportkosten: de beantwoording gaat uit van de 
huidige situatie. Maar wij doelden op de toekomstige situatie. Het RV stelt voor 
om het toekomstige depot in de Boekelermeer te plaatsen. Een optie voor ons 
is ook om deze (alsnog) in Bergen te plaatsen (niet zozeer de Berkenlaan maar 
een andere locatie welke in bezit is van de gemeente). Wij kunnen ons 
indenken dat transportkosten alsmede de uren van de conservator (en tijd is 
geld) naar beneden gaan als het depot zo dicht mogelijk bij Kranenburgh ligt.  
Vandaar onze vraag: 14. Hoe zit het met de transportkosten en 
verzekeringskosten voor stukken van het depot in de Boekelermeer naar hier? 
Kan hier inzicht in worden gegeven? Klopt onze aanname dat deze kosten 
lager zijn als het depot dichterbij het museum ligt? Zijn er nog andere kosten 
die hierbij relevant zijn? 
Wij hadden eigenlijk gehoopt in een overzicht van kosten: nl kosten van 
transport en uren conservator wanneer depot in Boekelermeer. 
En dan op basis van dit antwoord een doorkijkje wanneer het depot nog dichter 
bij het museum zou worden geplaatst.  
Antwoord:  
De kosten voor transport en inzet van uren zullen bij een depot in de Boekelermeer 
lager liggen dan de huidige depotlokaties. Hoe verder weg het depot, en hoe meer 
locaties, hoe meer kosten. Indien het nieuwe depot in de kern Bergen zal worden 
gerealiseerd, op korte afstand van Kranenburgh, zal dit weinig in kosten verschillen 
ten opzichte van een depot in de Boekelermeer. Dit komt omdat er in beide situaties 
sprake is van transport en inzet van een conservator. Hoe dicht een depot ook is, 
kunstwerken kunnen vrijwel nooit lopend worden vervoerd. Het verschil in afstand 
tussen Kranenburgh en de Boekelermeer of een locatie in de kern Bergen, is 
verwaarloosbaar. De enige wijze waarop transport geheel kan worden vermeden, is 
in het geval een depot binnen het gebouw van Kranenburgh zelf. Dit heeft echter 
impact op de omvang programmering en de culturele positie van Kranenburgh, en 
daarmee ook op het verdienvermogen.(Scenario A in het Berenschot rapport) 
 

2. 2e vervolgvraag n.a.v. beantwoording kunstuitleen en Kranenburgh: De 
kunstuitleen betaalt volgens Berenschot €10.000 te weinig aan Kranenburgh 
als dekking in de kosten. Wat wordt hiermee gedaan? Kranenburgh ontvangt 
nu eigenlijk €10.000 te weinig. Dat is erg veel geld voor een museum. 
Antwoord:  
De kunstuitleen (S.B.K.) en Kranenburgh hebben een zogenaamde SLA (Service 
Level Agreement) afgesloten. Daarin is onder meer opgenomen dat de SBK 
financieel bijdraagt aan de kosten voor huisvesting, personeel voor winkel annex 
kunstuitleen en de communicatie. Dit is zodanig in de SLA opgenomen dat dit voor 
Kranenburgh kostendekkend is daar waar het gaat om alle met het voeren van een 
kunstuitleen gemoeide kosten. Kunstuitleen betaald niet 10.000 euro te weinig. 

 
3. Nog een vervolgvraag nav vraag 13: In het RV staat dat de oplossing 

Boekelermeer het best uit de bus komt omdat omwonenden daar geen overlast 



ervaren. Dit criterium staat echter nergens genoemd. Zijn er andere criteria 
welke zijn toegepast in het komen tot een locatiekeuze voor het depot welke 
niet ergens genoemd staan. 
De beantwoording luidt: De bouw van een nieuw depot in de Boekelermeer is in 
vergelijk met andere onderzochte opties de goedkoopste oplossing. Daarnaast 
voldoet deze keuze aan de eisen van goed collectiebeheer. Een 
bijkomend voordeel is dat het laden en lossen niet tot overlast is bij 
omwonenden vergelijkbaar met een optie die meer in de bebouwde kom ligt. 
Daardoor is er minder kans op (vertragende) juridische procedures en meer 
kans op een realisatie op de korte termijn. 
Onze vervolgvragen zijn: 
> Klopt onze aanname dat bij de criteria er alleen dus is gekeken naar geld, 
naar reisafstand en naar overlast voor omwonenden? 
> In het antwoord staat overlast van laden en lossen: over hoeveel overlast 
hebben we het dan? 2 x per jaar wanneer er een nieuwe tentoonstelling komt? 
Hebben we het over grote vrachtwagens of soms een busje? Waar moeten we 
bij overlast aan denken 
Antwoord:  
In de deelrapportage Depotproblematiek van bureau RaadSaam wordt aangegeven 
op basis waarvan de verschillende opties zijn bekeken. Bij het bepalen van de beste 
optie voor een nieuw depot is (op basis van het programma van eisen met onder 
meer benodigde oppervlakte, functies als werkruimte en klimatologische 
omstandigheden) gekeken naar:  

- de mogelijke locaties 
- de kosten om op deze locaties de benodigde depotruimte te realiseren. 
- het perspectief op een spoedige realisatie aangezien de huidige situatie zo 

kort mogelijk zou moeten duren.  
De keuze voor een gerenoveerd depot aan de Berkenlaan voor de cultuurhistorische 
collectie en een nieuw te bouwen depot in de Boekelermeer voor de kunstcollecties 
kwamen daarin het best naar voren. Zowel op basis van de benodigde 
investeringskosten, de jaarlijkse kosten voor transport en ureninzet, als op basis van 
een zo spoedig mogelijke realisatie.  
De optie om 1 gebouw voor de kunst en cultuurhistorische collecties tezamen in de 
Boekelermeer te realiseren kwam minder goed naar voren omdat veel (vaak wat 
oudere) vrijwilligers mee werken aan het beheer van de cultuurhistorische collectie. 
Een depot in de Boekelermeer is voor hen minder goed bereikbaar dan het depot 
aan de Berkenlaan. Daarnaast zijn ook de klimatologische en beveiligingseisen 
minder zwaar dan voor de kunstcollectie. Het samenvoegen van deze twee collecties 
in 1 depot zou onnodig kostenverhogend zijn.  
Een kunstdepot in de kern Bergen in plaats van in de Boekelermeer geeft als het 
gaat om afstand nauwelijks minder kosten voor transport en uren inzet. Zie 
beantwoording van vraag 1. Het laden en lossen geeft in het geval van 
tentoonstellingen ongeveer zes tot tien keer per jaar een periode van 
transportbewegingen (met speciale klimatologische en luchtgeveerde vrachtwagens 
voor kunsttransport), en voor het ontvangen of geven van bruiklenen ook een aantal 
keren.  
Het realiseren van een depot in de kern Bergen is vanuit het oogpunt van transport 
meer proceduregevoelig en dit betekent een risico op vertraging in de realisatie. 
Ook de locatie zelf is van invloed op de snelheid van realisatie. Bij het realiseren van 
een depotvoorziening is verbouw van een locatie vaak duurder en meer complex dan 
nieuwbouw. Bij het realiseren van de totale depotsituatie (cultuurhistorische en 
kunstcollectie) op de Berkenlaan zal of het naastgelegen KPN gebouw moeten 
worden aangekocht, of zal er (na sloop) in de hoogte of de diepte moeten worden 
gebouwd. Dit maakt de realisatie niet alleen meer complex en dus minder snel te 
realiseren, maar ook duurder en complex. Binnen de kern Bergen zijn geen andere 



locaties als een mogelijkheid naar voren gekomen. (Het oude harmonie gebouw is 
bijvoorbeeld onderdeel van het project Mooi Bergen en schoolgebouwen die in de 
toekomst mogelijk leeg komen te staan zijn bestemd als locaties voor woningbouw.)  

 
 
Einde beantwoording 
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