
Aan het College van B&W gemeente Bergen 

Datum 23 oktober 2019 

\ 
EN B 
w 

C U L T U R E L E 
B U I T E N P L A A T S 
IN BERGEN 

Betreft: Urgente knelpunten Museum Kranenburgh 

Geacht College, 

Het voortbestaan van museum Kranenburgh is in gevaar, een alarme

rend begin van deze brief, maar er moet iets gebeuren. Het wordt 
werkelijkheid als de huidige problemen niet met spoed worden aan

gepakt. 

In de afgelopen jaren is regelmatig aandacht gevraagd voor twee, in

middels zeer urgente knelpunten. Daarom nu deze brief. 

De problemen betreffen achterstallig onderhoud aan het gebouw 

eigendom van de gemeente  en tuin en het ontbreken van een kwa

litatief goed depot voor het opslaan van de collectie. Een collectie die 
grotendeels uw bezit is. 
Als deze knelpunten niet op korte termijn worden opgelost, is het 
niet langer meer mogelijk om landelijk aansprekende tentoonstell in

gen  uw ambitie in uw Coalitieakkoord  te organiseren, omdat het 
museum niet kan voldoen aan de eisen van bruikleengevers. Het ont

breken van een kwalitatief goed depot betekent bovendien dat het 
museum de kans loopt het recht de museumkaart te voeren in te 
moeten leveren. 

Het pand waarin het museum is gehuisvest, is verhuurd aan het mu

seum. Ondanks herhaaldelijk aandringen van onze kant is er geen on

derhoudsplan voor het gebouw en de tuin. 
Het gevolg is dat wij te maken hebben met  sterk verergerende 

lekkages in de oudbouw, de oude burgemeestersvilla. Ook is het pand 
niet goed geïsoleerd en klimatologisch volstrekt onvoldoende van 
kwaliteit. Daarnaast laat het onderhoud van de tuin te wensen over, 
waardoor een rommelige uitstraling is ontstaan. 
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Naast het verzoek om het achterstallig onderhoud op heel korte ter
mijn op te lossen, heeft het museum de ambitie om te verduurza
men. 
Ambtelijk is het museum aangeboden zonnepanelen te plaatsen op 
de nieuwbouw, na instemming met het voorstel door ons, hebben wij 
nooit meer iets vernomen. De aanleg van zonnepanelen is goed mo
gelijk op de nieuwbouw. Verduurzaming van gebouw en tuin zou het 
uitgangspunt moeten zijn van het op te stellen onderhoudsplan. 

De collectie is in gevaar! 
Het museum heeft zeer dringend behoefte aan een structurele oplos
sing voor het depot, enerzijds om aan de landelijke kwaliteitseisen 
voor musea van het Museumregister te kunnen voldoen en anderzijds 
voor het behoud van de collectie. De collecties van museum Kranen
burgh en het Sterkenhuis zijn in de afgelopen jaren verspreid geraakt 
over vier locaties, die alle kwalitatief niet voldoen. Dit jaar is de huur 
van het opslagdepot aan de Berenkoog in Alkmaar per lnovember 
2019 opgezegd, waarmee dit knelpunt zeer urgent is geworden. 

Museum Kranenburgh en het Sterkenhuis hebben de afgelopen jaren 
meerdere malen moeten wisselen van depotruimte, nadat in 2014 de 
huur van het depot aan de Berkenlaan door de gemeente is beëin
digd. Medio 2016 is de depotruimte aan de Berkenlaan weer beschik
baar gekomen voor museum Kranenburg en het Sterkenhuis. Dit de
pot voldoet niet aan de landelijke kwaliteitseisen, is niet groot genoeg 
voor de collecties en bevat schimmels. De diverse verhuizingen doen 
de collecties geen goed, er ontstaan schades en de verhuizingen zijn 
zeer kostbaar. 

Conform onze afspraak met u, hebben wij inmiddels hebben een 
haalbaarheidsstudie laten verrichten voor het realiseren van een kwa
litatief goed en toekomstbestendig depot. Deze studie is reeds in uw 
bezit, helaas hebben wij geen reactie mogen ontvangen. 

Ook zijn wij al geruime tijd in afwachting van een besluit over ons 
voorstel om de lening kwijt te schelden, zodat het mogelijk wordt een 
weerstandsvermogen op te bouwen. 

Wij hebben u het verzoek gedaan om indexering van het subsidiebe
drag om de stijging van huurlasten (het museum huurt van de ge
meente) en gestegen personeelslasten als gevolg van CAO-afspraken 
die wij moeten volgen te kunnen compenseren. 

Er is sprake van een bijzonder urgente situatie, die het museum niet 
zelf kan oplossen. 
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Wij vragen u om op korte termijn de financiële middelen ter beschik

king te stellen om de meest urgente knelpunten direct te kunnen op

lossen, maar ook om op afzienbare termijn structurele maatregelen 
te treffen die er op gericht zijn om het gebouw en tuin toekomstbe

steding en duurzaam te maken c.q. in te richten. Maar ook om ervoor 
te zorgen dat het museum landelijk aansprekende tentoonstellingen 
kan blijven organiseren, want zonder bruikleen is dat onmogelijk. 

Tot slot, de raad heeft zich uitgesproken om Kranenburgh in staat te 
stellen tentoonstellingen met landelijke ambitie te programmeren. 
Mogen wij er van uitgaan dat het budget dat hiervoor benoemd staat 
in de gemeentebegroting specifiek voor het museum geldt, om mis

verstanden te voorkomen. 

Het spreekt voor zich dat wij ten ailen tijde bereid zijn tot overleg. 

Met vriendelijke groet, 

rsP^Ktrrtsrng M 
.^erjiaaa-Voorzitter 
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