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RAADSVOORSTEL

Raadsvoorstel

Onderwerp:  Integraal eindadvies Kranenburgh

Voorgesteld besluit
a. Te kiezen voor het toekomstperspectief van Variant B “Museum in het Groen” 

conform het integrale eindadvies “De basis op orde” van Bureau Berenschot.

b. Een eenmalig investeringskrediet ter beschikking te stellen van totaal 
€1.564.000 ten behoeve van: 

i. Het klimatologisch op orde brengen van het depot aan de Berkenlaan 
passend bij de eisen van een goed beheer van de cultuurhistorische 
collectie (100.000)

ii. Nieuwbouw depot in de Boekelermeer bestemd voor de kunstcollecties 
in eigendom en/of in beheer van Kranenburgh (inclusief inrichting, 
verhuis en transitiekosten, inhuur ambtelijke capaciteit, leges en 
aanleg buitenruimte €1.464.000

en de bijbehorende kapitaalslasten met een totaal van € € 97.680 per 2023 
ten laste te brengen van het begrotingssaldo.

c. De in 2013 verleende gemeentelijke lening van €350.000 aan Stichting 
Kranenburgh kwijt te schelden en dit ten laste te brengen van het 
begrotingssaldo 2021.

d. Een eenmalig subsidie ter beschikking te stellen van €447.000 aan stichting 
Kranenburgh in 2021 ten behoeve van:

i. het inlopen van achterstanden in het collectiebeheer €217.000 
ii. 1 formatieplaats voor fondsenwerving gedurende twee jaar €150.000 

(uit te betalen in twee jaarlijkse termijnen van €75.000) 
iii. het ontwikkelen van een museale tuin €30.000
iv. verhuis en transitiekosten in aanloop van de realisatie van een nieuw 

depot €50.000
en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021.

e. Het programma 2a “een aantrekkelijke gemeente (Cultuur, Recreatie en 
Toerisme) per 2022 te verhogen met €130.000 ten behoeve van het verhogen 
van de structurele subsidie aan Stichting Kranenburgh voor:
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i. algemene kosten stijging €20.000
ii. 1 formatieplaats voor collectiebeheer €70.000
iii. inrichting en inventaris €17.000
iv. huurdersonderhoud conform gemeentelijk MOP €23.000

en dit ten laste te brengen van het begrotingssaldo per 2022. 

f. de bij beslispunt 1b,1c, 1d en 1e bijbehorende begrotingswijzigingen vast te 
stellen.

Geheimhouding       Nee     Ja 
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RAADSVOORSTEL

SAMENVATTING EN INLEIDING

Samenvatting
In 2013 is Kranenburgh van start gegaan in de huidige vorm, bestaande uit een 
kunstmuseum, een kunstuitleen, het Sterkenhuis, kunstenaarsvereniging KCB, en het 
beheren van de kunst en cultuurhistorische collecties, waaronder de gemeentelijke 
kunstcollectie. Vanuit de nieuwbouw is een nieuwe start gemaakt. Door de toen genomen 
stap heeft Kranenburgh kunnen realiseren wat we als gemeente verwachtte. Kranenburgh is 
een belangrijke culturele speler met regionale en nationale uitstraling, trekt met haar 
programmering gemiddeld 60.000 bezoekers per jaar en heeft een positieve impact op de 
lokale economie. Maar duidelijk is ook dat wat toen is blijven liggen, nu Kranenburgh 
belemmert in het kunnen blijven voldoen aan deze verwachting. Zo is er bijvoorbeeld geen 
goede depotvoorziening gerealiseerd en is de subsidie vanaf 2013 niet geïndexeerd. Deze 
zaken liggen nu voor om te worden opgelost ten einde het huidige functioneren van 
Kranenburgh te kunnen waarborgen voor de toekomst.

Inleiding
Sinds de opening van de nieuwbouw in 2013 heeft Kranenburgh moeite met het goed 
kunnen uitvoeren van het collectiebeheer, voornamelijk vanwege het ontbreken van een 
eigen museaal depot. Op 7 juli 2016 heeft de raad een motie aangenomen waarin hij het 
college verzoekt om de mogelijkheden te onderzoeken voor een oplossing van de 
depotproblematiek. 
Sinds enige tijd vraagt stichting Kranenburgh ook aandacht voor een breder aantal 
knelpunten die de organisatie direct belemmert in het goed kunnen uitvoeren van een aantal 
taken, en uiteindelijk ook de benodigde doorontwikkeling als museale organisatie afremt. De 
oorzaak daarvan is te vinden in het ontbreken van een goede depotvoorziening en het sinds 
2013 niet indexeren van de subsidie, in combinatie met de gemeentelijke opdracht conform 
het huidige cultuurbeleid en het formatieakkoord.
Op 23 oktober 2019 heeft het college een brief ontvangen vanuit de raad van toezicht (rvt) 
van stichting Kranenburgh (bijlage 1) waarin aandacht wordt gevraagd voor diverse 
problematiek ten aanzien van onder meer de bedrijfsvoering, het collectiebeheer, de 
gemeentelijke lening en het onderhoud van gebouw en tuin. In reactie op de brief is 
portefeuillehouder met directie en rvt in gesprek gegaan. Uitkomst van de gesprekken was 
de gezamenlijke wens voor een onafhankelijk advies. 

Bureau RaadSaam
In maart 2020 zijn raadsleden geïnformeerd over de problematiek van Kranenburgh tijdens 
een informatieve bijeenkomst. Aan hen is ook gevraagd mee te denken over de 
opdrachtformulering aan het adviesbureau. Daaruit kwam naar voren de wens om een 
oplossing van de knelpunten ook te verbinden aan 3 scenario’s waarin een verschillend 
toekomstperspectief voor Kranenburgh wordt geschetst.
In april 2020 heeft het college bureau RaadSaam de opdracht gegeven voor een integraal 
advies. Bureau RaadSaam (expertise collectiebeheer) heeft hierin de samenwerking gezocht 
met bureau BMC (expertise bedrijfsvoering). Doel van de adviesopdracht is inzicht te 
verkrijgen in wat er nodig is om een gezonde en toekomstbestendige exploitatie voor 
Stichting Kranenburgh te realiseren. Daarbij is ook gekeken naar de bijbehorende 
randvoorwaarden. Om als gemeente bij de besluitvorming ook een beeld te hebben bij welke 
randvoorwaarden welk ambitieniveau hoort, voor zowel Kranenburgh als voor de gemeente 
Bergen (t.a.v. cultuurbeleid, toerisme en recreatiebeleid en economische spin off), zijn er drie 
toekomstperspectieven uitgewerkt.
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In december 2020 heeft Bureau RaadSaam/BMC een aantal grondige deelstudies 
opgeleverd en de uitkomsten samengevat in een rapport.(Bijlagen 3 t/m 3.6)

Aanvullende onderzoeksvraag
In de raadsvergadering van 24 september 2020 (besluitvorming over de door Kranenburgh 
gevraagde Covid steun) heeft de raad middels een motie het college gevraagd aanvullend 
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het verdienvermogen van de Kranenburgh te 
vergroten. 

Bureau Berenschot
Deze onderzoeksvraag is in december 2020 neergelegd bij Bureau Berenschot. Tevens is 
dit bureau gevraagd om drie toekomstperspectieven nog verder uit te werken en de uitkomst 
samen te voegen met de uitkomsten van de diverse (deel)onderzoeken van bureau 
RaadSaam/BMC tot één overzichtelijk compact integraal eindadvies. Op 19 januari jl. heeft 
bureau Berenschot het eindadvies gepresenteerd aan het college en op 21 januari jl. aan de 
raad. (Bijlage 2)

Proces
De gemeente is opdrachtgever van het integrale advies. Zowel gemeente als Kranenburgh 
hebben informatie aangeleverd voor het onderzoek. Vanwege de huidige Covid periode, 
maar ook vanwege de complexiteit en brede scope van de opdracht, was de doorlooptijd van 
het advies langer dan verwacht. Na oplevering van het onafhankelijke eindadvies heeft de 
directie en de raad van toezicht van Kranenburgh haar zienswijze op het integrale eindadvies 
per brief aan het college kenbaar gemaakt. (Bijlage 4). 

Covid steun 2020/2021
Het besluit om Kranenburgh financieel te ondersteunen voor het opvangen van de schade 
van de Covid maatregelen is eenmalig en richt zich op de korte termijn van 2020 en 2021. 
Het integrale advies richt zich op de langere termijn. Door het verlenen van de Covid steun is 
een oplossing voor de langere termijn op basis van het integrale eindadvies mogelijk 
gebleven. Inmiddels is bekend dat voor 2020 Kranenburgh minder steun nodig heeft dan de 
gemeente beschikbaar heeft gesteld. Naar verwachting rond de €160.000, - i.p.v. de 
beschikbaar gestelde maximale subsidie van €353.320, - Deze lagere uitkomst is het 
resultaat van de inspanning van Kranenburgh om een beroep te doen op alle mogelijke 
steunmaatregelen zowel vanuit de rijksoverheid als via de grote cultuurfondsen en donaties. 
De definitieve afrekening vindt plaats op basis van de door Kranenburgh ter verantwoording 
in te dienen jaarstukken 2020.

Uitkomsten integraal eindadvies
Het eindadvies is tweeledig. 

Als eerste wordt aangegeven wat er nodig is om “de basis op orde” te krijgen. Dit deel van 
het advies geeft aan dat de door Kranenburgh aangegeven knelpunten terecht zijn, en dat 
het niet adresseren daarvan het functioneren van Kranenburgh onder een kritische grens 
brengt en de huidige betekenis van het museum sterk verminderd. Het eindadvies is helder 
over wat er nodig is als de gemeente besluit de basis op orde te brengen.

Als tweede worden er drie toekomstperspectieven geschetst:
A. Onder de kritische grens
B. Museum in het groen
C. Inspirerend Bergen

Variant A schetst de gevolgen als de basis niet op orde wordt gebracht.
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Variant B schetst de mogelijkheid voor het op koers houden van het huidige ambitie niveau 
Kranenburgh Museum in het groen, op voorwaarde dat de basis op orde is gebracht.
Variant C laat de potentie zien van Kranenburgh als voornaamste aanjager van Inspirerend 
Bergen, voortbouwend op variant 2. In deze variant wordt zowel vanuit de kunsten als vanuit 
de cultuurhistorie een programma ontwikkeld om inwoners en/of kunstenaars meer actief te 
betrekken (culturele buitenmanifestaties, broedplaatsen) en bijzondere locaties als ateliers 
toegankelijk te maken voor bezoekers of artists in residence. Dit potentieel reikt tot en met 
alle kernen en mogelijk ook binnen BUCH verband.

De basis op orde
Op basis van het eindadvies wordt de gemeente geadviseerd om het volgende te doen om 
een goede financiële en organisatorische basis te leggen onder het huidig functioneren van 
Kranenburgh:

1. De zorgplicht voor de collectie op te pakken en te zorgen voor een goed 
collectiebeheer.

2. Het museum financieel en organisatorisch op sterkte te brengen en daarbij de 
subsidie te indexeren zodat deze gelijke tred houdt met de loon-en 
prijsontwikkelingen (onder meer i.v.m. de jaarlijks stijgende huursom).

3. Afspraken voor vier of vijf jaar te maken over de hoogte van de subsidie aan het 
museum en de te leveren prestaties.

4. Periodiek overleg (bv 2x per jaar) tot stand te brengen tussen gemeente en museum 
over de onderhoudswerkzaamheden.

5. In het beleid aandacht besteden aan (a) de inzetbaarheid van het museum in het 
sociaal-maatschappelijk domein (ouderenbeleid, jongerenperspectief) en (b) aan het 
optimaliseren van de verhoudingen tussen lokale kunstenaars en de lokale musea.

Daarnaast wordt de gemeente meegegeven om vanuit de overweging om met een schone 
lei te beginnen de gemeentelijke lening aan Kranenburgh (€ 350.000, -) kwijt te schelden. 

Naast de gemeente wordt ook het museum geadviseerd om aansluitend stappen te nemen 
vanuit haar aandeel om de basis op orde te brengen. Deze stappen zijn echter alleen 
mogelijk als vanuit de gemeente de mogelijkheid wordt geboden om de basis op orde te 
brengen.

INVLOED KADERS OP KEUZERUIMTE

Het museum heeft een langdurige subsidierelatie met de gemeente.
Daarom heeft dit voorstel betrekking op de volgende wet- en regelgeving:
- Algemene wet bestuursrecht titel 4.2 subsidies
- Algemene subsidieverordening Bergen 2016

Dit voorstel heeft betrekking op de volgende bestuurlijk vastgesteld beleidskaders en of 
politieke dossiers:

Motie Depot Kranenburgh d.d. 7 juli 2016
De raad heeft een motie aangenomen waarin hij het college verzoekt om samen met 
stichting Kranenburgh te onderzoeken of er een passende oplossing kan worden gevonden 
voor de depotproblematiek.

Gemeentelijk cultuurbeleid 
In de gemeentelijke beleidsnota kunst & cultuur “Kunst in het hart” 2016-2019 profileert 
Bergen zich als kunst- en cultuurgemeente. Kranenburgh wordt gezien als belangrijke 
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culturele trekpleister en hét centrum van moderne beeldende kunst boven het 
Noordzeekanaal. Kranenburgh moet daarvoor haar collecties, waaronder de gemeentelijke 
collectie, actief beheren en ontwikkelen en tevens een breed cultureel programma brengen 
met naast beeldende kunst ook bijvoorbeeld muziek en literatuur.
In het nieuwe cultuurbeleid wat momenteel wordt opgesteld wordt de positie van 
Kranenburgh opnieuw bevestigd, maar wordt ook voorgesteld om het potentieel van 
Kranenburgh zoals geschetst in het eindadvies van bureau Berenschot onder de Variant “ 
Inspirerend Bergen “ nog meer in te zetten om de culturele betekenis van alle kernen van de 
gemeente meer te ontwikkelen. Naar verwachting zal dit de culturele positie van de 
gemeente versterken en zullen meer bezoekers Bergen en de regio bezoeken.

Formatieakkoord 2019-2022 “ Nieuw Vertrouwen” 
Hierin staat het volgende over Kranenburgh: 
Museum Kranenburgh als centrale publiekstrekker in staat te stellen om landelijk 
aansprekende tentoonstellingen te organiseren. Kranenburgh dient als expertise centrum 
ook te worden ingezet bij de ontwikkeling van kunst en cultuur in de verschillende kernen. 
De vestiging en bekostiging van een depot wordt integraal beoordeeld in relatie tot de 
bestaande subsidiering en exploitatie.

Toeristisch-recreatieve visie Regio Alkmaar 2020
De toeristische visie geeft aan dat de vele culturele trekpleisters in de regio Alkmaar samen 
bijdragen aan de bindende kracht binnen de regio. Vooral de kunstliefhebber kan door 
promotie van het rijke en diverse aanbod worden verleid om naar de Regio Alkmaar te 
komen. Hierbij wordt in het bijzonder gedacht aan Kranenburgh.

Motie Verdienvermogen Kranenburgh d.d. 24 september 2020 
In de vergadering van 24 september 2020 (besluitvorming Covid steun Kranenburgh) heeft 
de raad een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd te onderzoeken onder 
welke randvoorwaarden, met als uitgangspunt de originele doelstellingen, het verdienmodel 
van museum Kranenburgh, kan worden geoptimaliseerd en dit onderzoek toe te voegen aan 
het onderzoek van RaadSaam. 

TOELICHTING OP HET VOORSTEL 
Bureau Berenschot laat zien in hoeverre de drie varianten beantwoorden aan het 
gemeentelijke beleid en welke randvoorwaarden bij welk perspectief horen. 

Een keuze voor variant A betekent dat de subsidie niet hoeft te worden opgehoogd, en op 
een bijdrage voor het inrichten van een depot in Kranenburgh en het inhalen van de 
achterstanden in het collectiebeheer na kunnen verdere investeringen achterwege blijven. 
Maar aan de huidige gemeentelijke doelen wordt dan niet meer niet voldaan. Berenschot is 
duidelijk in het schetsen van de impact daarvan. Een keuze voor variant A betekent een 
verlaging van de huidige gemeentelijke ambitie voor Kranenburgh wat zal resulteren in het 
verminderen van de culturele impact van de programmering en een daling van het aantal 
bezoekers met een bijbehorende daling van de economische spin off. 
Het integrale eindadvies laat zien dat variant B past bij het voortzetten van de huidige 
ambitie van de gemeente in haar opdracht aan Kranenburgh. Het college en de raad wordt 
daarom voorgesteld om minimaal te kiezen voor variant B; het op orde brengen van de basis 
en Kranenburg de mogelijkheid te geven de tuin te ontwikkelen als onderdeel van het 
museum. Berenschot geeft aan dat Kranenburgh de afgelopen jaren een bovengemiddeld 
prestatieniveau heeft bereikt in vergelijking met andere musea en met minder middelen, 
meer neerzet. De benchmark met vergelijkbare musea als Museum Gouda, Museum 
Dordrecht en het Van Abbe Museum toont dit aan. Maar zij geven in hun advies ook aan dat 
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deze scheve verhouding er ook voor heeft gezorgd dat de organisatie is uitgehold en dat de 
rek eruit is. Met variant B kan niet alleen de huidige ambitie worden voortgezet, er is ook 
weer een gezonde bedrijfsvoering mogelijk. 
Belangrijke afweging bij het voorstel om te kiezen voor variant B is het in ogenschouw 
nemen van de betekenis van Kranenburgh voor Bergen, nu en in de toekomst. Daarbij is het 
van belang om te kijken wat Kranenburgh betekent voor de gemeente Bergen, kernen breed. 
En wat leveren de gevraagde investeringen en verhoging van de reguliere subsidie concreet 
op?

In variant C wordt het potentieel van Kranenburgh geschetst en hoe zij kan bijdragen aan 
het realiseren van een “Inspirerend Bergen”. Dit vergezicht rijkt echter ook verder dan de 
beeldende kunst. Inspirerend Bergen sluit aan bij de visie van het nieuwe cultuurbeleid 
“Gemeente Bergen als Culturele Buitenplaats”. Vanuit de programmalijn “Kunst in Uitvoering” 
waarin de focus ligt op het maken van kunst, wordt vanuit alle disciplines en breed vanuit alle 
kernen ingezet op het creëren van mogelijkheden om een cultureel aanbod te maken wat in 
Bergen wordt bedacht, gemaakt en gepresenteerd. Mogelijkheden voor kunstenaars van 
binnen en buiten Bergen, maar ook voor inwoners vanuit de amateurkunst. De impact 
daarvan kan zich vertalen in een sterke en breed culturele positionering van de gemeente 
Bergen en de regio, in het nationale cultuur landschap. Als de gemeente Bergen haar 
culturele betekenis en programma komende jaren weet door te ontwikkelen door haar 
culturele historie nog meer te verbinden met de levende kunsten, kan dit ook bijdragen aan 
meer bezoekers door het hele jaar heen. Daarom is naast het voorstel om te kiezen voor 
variant B ook het voorstel om vanuit het nieuwe cultuurbeleid een begin te maken met het 
ontwikkelen van variant C, door de ambitie van deze variant mee te nemen in de 
programmalijn “ Kunst in Uitvoering”. 
In de cultuurnota wordt voorgesteld een kwartiermaker een startopdracht te verlenen om de 
programmalijn inhoudelijk meer uit te werken en in te vullen. De kwartiermaker kan ook in 
beeld brengen wat er voor nodig is om dit te realiseren en welke partijen (zowel cultureel als 
financieel) hier een rol in kunnen spelen. De kwartiermaker trekt het culturele veld in om 
samen met kunstenaars, culturele organisaties en inwoners de gemeente als culturele 
buitenplaats verder vorm te geven. Te denken valt aan festivals, kunst in de openbare 
ruimte, kunstopdrachten in de kernen, artists in residence, alles georganiseerd onder de vlag 
van “Kunst in uitvoering”. Kranenburgh heeft reeds op kleine schaal ervaring met het 
ontsluiten van kunstenaars ateliers (Lucebert), het faciliteren van artist in residence en het 
programmeren van een cultureel programma buiten de museummuren. Kranenburgh zal 
daarom zeker 1 van de partijen zijn die de handschoen zal oppakken om de programmalijn 
mede verder uit te denken en te realiseren.

Betekenis van Kranenburgh voor Bergen
Kunst en Cultuur, en Cultuurhistorie
De regio Bergen is al eeuwen lang de plek waar makers van beeldende kunst en muziek, 
denkers en schrijvers naartoe trekken om inspiratie te vinden, op nieuwe ideeën te komen en 
die met de wereld te delen. De historische en artistieke waarde van het kunstenaarsdorp 
Bergen, het expressionisme van de stroming de Bergense School, worden onderschreven 
door de landelijke aandacht voor het museum. Maar niet alleen de kern Bergen is van 
culturele betekenis als het kunstenaarsdorp. In de kern De Egmonden streek eind 
negentiende eeuw de Amerikaanse schilder George Hitchcock (1850-1913) neer. Hij 
organiseerde Summer schools voor bevriende internationale kunstenaars, de uiteindelijke 
Egmondse School. 
Ook laten De Egmonden samen met Bergen de cultuurhistorie zien en Schoorl heeft 
betekenis als een prachtig in de natuur gelegen vestigingsplaats van beroemde schrijvers 
(nog steeds). Kranenburgh maakt dit DNA van de kernen niet alleen zichtbaar. Zij houdt dit 
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culturele DNA ook levend en geeft die inspiratie door. Door middel van prikkelende 
tentoonstellingen, het beheren en tonen van de kunst- en cultuurhistorische collecties en het 
bieden van een thuisbasis voor kunstenaarsvereniging het KCB. Vanuit deze rol verzorgt 
Kranenburgh ook de kunst en cultuureducatie op alle scholen in de kernen. 

Lokale economie en recreatie en toerisme
Kranenburgh trekt jaarlijks gemiddeld 60.00-70.000 bezoekers en draagt daarmee bij aan de 
economie van de gemeente Bergen. Kranenburgh kan vanuit de programmering helpen met 
het spreiden van de bezoekers/toeristen over de seizoenen heen. Dit is van belang voor een 
continue omzet voor de horeca in de gemeente. Kranenburgh draagt ook bij aan het streven 
van de gemeente om kwaliteitstoeristen naar Bergen te halen.

Betekenis en belang collecties Kranenburgh 
De cultuurhistorische collectie toont het oude dorpsleven in Bergen, gepresenteerd in Het 
Sterkenhuis. Het Sterkenhuis maakt bestuurlijk deel uit van Museum Kranenburgh. Daarmee 
heeft Kranenburgh ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van onder meer de 
stijlkamer en een grote collectie zilverwerk, textiel, glaswerk, sieraden en topografische 
prenten. 
De kunstcollectie van KB vormt met ruim 2.500 objecten het kloppend hart van het museum. 
De werken zijn afzonderlijk wellicht niet zo bekend als het Melkmeisje van Vermeer, maar 
samen vertegenwoordigen zij een van de belangrijkste episodes uit de Nederlandse 
kunstgeschiedenis: de start van het Hollands expressionisme. In de verzameling ligt het 
accent op werken met een zichtbare verbinding met de omgeving van Bergen. Veel van de 
geschilderde onderwerpen zijn letterlijk nog terug de vinden in de omgeving: zoals de 
buitenplaats De Oude Hof (Filarski) en boerderij De Standvastigheid (Gestel). Dat maakt de 
collectie ook een interessant tijdsdocument, we kijken door de ogen van de kunstenaars naar 
een veranderend landschap en een veranderende samenleving. Dit komt bijvoorbeeld terug 
in de aanstaande tentoonstelling The Roaring Twenties. Kranenburgh heeft geen werk in de 
collectie van de Egmondse School en omdat de werken zeer gewild zijn bij Amerikaanse 
kopers, ligt het verwerven van een werk uit de Egmondse School buiten het bereik van het 
museum. Wel geven kunstwerken uit de collectie waarin de Egmonden zichtbaar zijn 
aanleiding tot tentoonstellingen zoals in 2009 in Kranenburgh en in 2011 in Singer Laren, 
aangevuld met vele Amerikaanse bruiklenen. 

Wat leveren de geadviseerde investeringen op? 
Depot
Bureau RaadSaam/BMC en Berenschot geven twee adviezen. 
Bestem het depot gelegen aan de Berkenlaan als een eigenstandig depot voor de 
cultuurhistorische collectie en maak het daarvoor geschikt. De collectie wordt dan volgens de 
klimatologische eisen bewaard en vrijwilligers die de collectie van het Sterkenhuis beheren 
krijgen beter de ruimte om deze taak uit te oefenen. Mocht in de toekomst voor het 
Sterkenhuis (vanuit een bredere ontwikkeling van het lokale erfgoed) samenwerking worden 
gezocht met het Slotkwartier in Egmond, dan is daar alle mogelijkheid toe zonder 
vermenging van de kunstcollectie van Kranenburgh.
De bureaus adviseren daarnaast de keuze voor een nieuw depot in de Boekelermeer omdat 
deze optie voldoet aan de eisen van goed collectiebeheer. Het is tevens de goedkoopste 
oplossing van alle onderzochte opties en in realisatie overzichtelijk doordat er geen sprake is 
van impact voor omwonenden zoals bij de andere onderzochte opties. Voor de gemeente als 
eigenaar van de gemeentelijke collectie is het beheren daarvan een wettelijke taak, er is een 
zorgplicht. Door het goed beheren van collecties behoudt Kranenburgh haar museumstatus 
en de deelname aan de museumjaarkaart. Met een nieuw depot kan Kranenburgh ook 
voldoen aan de eisen die worden gesteld bij het verkrijgen van belangrijke bruiklenen bij 
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deze tentoonstellingen. Voor begunstigers die overwegen om een kunstwerk te schenken is 
een goed en vooral ook eigen depot van Kranenburgh van factor die sterk kan meewegen. 

Tuin
Bureau Berenschot noemt het ontwikkelen van de tuin tot een museaal onderdeel van 
Kranenburgh als een mogelijkheid om het verdienvermogen van Kranenburgh te versterken. 
Het brengt de combinatie van natuur en beeldende kunst op ultieme wijze samen. Omdat we 
als gemeente ook eigenaar zijn van de tuin en de tuin ook restricties kent vanuit het huidige 
bestemmingsplan moet de ontwikkeling in nauwe afstemming met de gemeente 
plaatsvinden. Voorgesteld wordt om Kranenburgh de geadviseerde bijdrage €30.000,- te 
verlenen. De bijdrage dient als bijdrage in de uitwerking van het concept en als vliegwiel voor 
verdere fondsenwerving.

Wegwerken achterstallig onderhoud collectie
Hoewel de impuls hiervoor eenmalig is, wordt deze verspreid over drie jaar als een 
aanvulling van de reguliere subsidie. Zie volgende kopje reguliere subsidie. 

Wat levert de aanvulling van de reguliere subsidie op?
Beheren collectie en wegwerken achterstallig onderhoud
Goed collectiebeheer betekent als eerste dat de kunstwerken in goede omstandigheden 
worden bewaard. Daarvoor is naast een goed depot ook goed beheer door een conservator 
nodig. Deze registreert de werken op individueel niveau, houdt het overzicht over de 
samenstelling van de gehele collectie, bepaalt de wijze van opslag, zorgt voor het in beeld 
brengen van de staat van het werk en beslist waar nodig over restauraties. Goed 
collectiebeheer zorgt er echter ook voor dat de collectie onderwerp kan zijn van studie 
waardoor nieuwe inzichten ontstaan voor spraakmakende tentoonstellingen. De 
adviesbureaus geven aan dat beide taken binnen de huidige beschikbare middelen niet 
kunnen worden uitgevoerd. De benchmark onderschrijft dit. Geadviseerd wordt de formatie 
voor collectiebeheer met 1 fte uit te breiden. Voor het inlopen van de achterstanden is een 
tijdelijke financiële impuls nodig.

Fondsenwerving
Het eindadvies laat drie mogelijkheden zien om het verdienvermogen van Kranenburgh te 
optimaliseren, 3 knoppen waar je als museale organisatie aan kan draaien. 
o Hoog potentieel: inzet van 1 fte voor fondsenwerving. Momenteel is er binnen de 

organisatie van Kranenburgh geen financiële ruimte voor een fondsenwerver. Wil 
Kranenburgh haar potentieel bij de cultuurfondsen, bedrijven en particuliere begunstigers 
kunnen benutten, dan is het professioneel beleggen van de fondsenwerving binnen de 
organisatie essentieel. Bij fondsenwerving gaan de kosten voor de baat uit, en 
continuïteit vanuit de eigen organisatie is van belang voor het aangaan en onderhouden 
van relaties.

o Hoog potentieel: de tuin ontwikkelen als museale ruimte. Dit verhoogt het aantal 
bezoekers en vergroot de inhoudelijke mogelijkheden van de programmering wat weer 
bijdraagt aan de positionering van Kranenburgh in de museumsector. 

o Indirect hoog potentieel: meer mogelijkheden voor activiteiten en verhuur van ruimten. 
Berenschot geeft aan van de hiermee verbonden directe financiële opbrengsten geen 
overspannen verwachtingen te hebben. Aan dergelijke activiteiten en verhuur zijn kosten 
verbonden. Indirect helpt het wel om begunstigers (particulier en bedrijven) aan 
Kranenburgh te binden door hun te kunnen faciliteren. Het heeft een multiplier effect.

De gemeente heeft voor 2021 aan Kranenburgh een extra subsidie verleend voor een 
tentoonstelling met landelijke impact, The Roaring Twenties. Wil Kranenburgh in de toekomst 
dit voortzetten dan is het professioneel kunnen inzetten op fondsenwerving van groot belang. 
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Voorgesteld wordt om voor twee jaar een subsidie voor 1 fte fondsenwerving beschikbaar te 
stellen en na twee jaar de opbrengst daarvan te evalueren. Daarnaast is het van belang dat 
Kranenburgh (letterlijk) meer ruimte krijgt voor activiteiten en verhuur van ruimten. Hiertoe 
heeft Kranenburgh een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze is momenteel in 
behandeling. Het betreft een apart besluitvormingstraject vanuit het beleidsterrein Ruimtelijke 
Ordening. De gemeente bepaalt in hoeverre de gevraagde ruimte geboden kan worden en 
eventueel onder welke voorwaarden. Kranenburgh is daarvan afhankelijk. 

Huurdersonderhoud
In 2019 heeft de gemeente het meerjarig onderhoudsplan (MOP) voor het gemeentelijke 
vastgoed laten herijken. Kranenburgh maakt onderdeel uit van het gemeentelijk vastgoed. In 
het nieuwe MOP wordt ook het huurdersonderhoud van Kranenburgh genoemd. Uit de 
herijking bleek dat Kranenburgh jaarlijks €23.000 extra moet reserveren voor het 
huurdersonderhoud. Het is wenselijk dat Kranenburgh haar onderhoud kan uitvoeren 
volgens de standaard van het gemeentelijk MOP. Indien besloten wordt tot het niet 
toekennen van deze aanvulling in de subsidie betekent dit indirect een korting op de 
subsidie. Ten aanzien van de uitvoering van het onderhoud, ook vooruitlopend op het 
onderhoud van het nieuwe depot, wordt voorgesteld om een regulier afstemmingsoverleg in 
te stellen.

Lening en vervanging van inrichting en inventaris 
Kranenburgh reserveert momenteel geen jaarlijks bedrag voor het vervangen van inrichting 
en inventaris. In 2013 heeft Kranenburgh deze gefinancierd met een lening. De gemeente 
heeft de nieuwbouw zonder inrichting (lampen museumzalen, balie, keuken, enz.) en 
inventaris (meubilair museum café, kantoor inrichting, enz.) opgeleverd. Nadat de eerste vijf 
jaar aflossingsvrij waren en Kranenburgh alleen de rente heeft betaald, moet Kranenburgh 
sinds 2018 rente èn aflossing voldoen aan de gemeente. Hoewel Kranenburgh vanaf 2019 
beide raamt in haar begroting heeft zij de betaling daarvan aangehouden gezien de krappe 
financiële situatie. Met de zelfde reden bouwt Kranenburgh geen reserve op voor 
vervanging. Indien na afloop van de leningsperiode moet worden overgegaan tot vervanging 
kan Kranenburgh slechts opnieuw een lening afsluiten. Vanuit het eindadvies wordt 
geadviseerd om deze impasse te doorbreken door de lening kwijt te schelden en 
Kranenburgh vanuit een schone lei eigenstandig een bestemmingsreserve op te laten 
bouwen voor vervanging van de inrichting en inventaris. 

Overige aspecten integrale eindadvies en besloten door college
In samenhang met bovenstaande aan de raad voorgestelde besluiten heeft ons college, 
vanuit onze collegebevoegdheid reeds een besluit genomen (of onze zienswijze gegeven) 
over een aantal andere punten die in het integrale eindadvies van Berenschot naar voren 
kwamen. Dit is onder voorbehoud van een positief besluit van de raad. 

Concept vijf organisaties onder 1 dak
In 2013 is het concept van meerdere organisaties onder 1 dak gerealiseerd. Vanuit het 
eindadvies wordt de gemeente geadviseerd om zowel met de kunstenaarsvereniging KCB 
als met het Sterkenhuis in gesprek te gaan om denkrichtingen te verkennen voor de 
toekomst. Hoe verloopt de samenwerking binnen Kranenburgh en hoe verhoudt het concept 
zich met mogelijke toekomstige ambities van deze twee organisaties? Zo is uit gesprekken 
met het KCB en stichting Kranenburgh duidelijk geworden dat het verschil in ambitie en te 
bedienen publiek en achterban soms voor spanningen zorgt. Intussen wordt vanuit het 
nieuwe cultuurbeleid voorgesteld de mogelijkheid van broedplaatsen voor onder meer 
kunstenaars te onderzoeken. En in Egmond wordt het Slotkwartier ontwikkeld. Doel van het 
gesprek kan zijn het verder in beeld brengen van de ambitie van zowel KCB als Sterkenhuis 
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en de wijze waarop de relatie met Kranenburgh kan bijdragen aan het gezamenlijk bereiken 
van maatschappelijke effecten. Deze gesprekken worden geïnitieerd vanuit het nieuwe 
cultuurbeleid.

Indexering en meerjaren afspraken
Momenteel wordt het indexatiebeleid gemeentebreed bekeken en aan ons college wordt een 
separaat voorstel voorgelegd over hoe hier mee om te gaan.
Daarnaast wordt voorgesteld om het eindadvies te volgen ten aan zien van het maken van 
meerjarenafspraken voor de structurele subsidie. (mogelijk op basis van ASV Bergen 2016) 
Ons college heeft besloten om met Kranenburgh over te gaan tot het maken van een 
meerjarige afspraak voor de structurele subsidie aansluitend op de periode van de 
cultuurnota. Conform de ASV zal Kranenburgh nog steeds jaarlijks formeel de structurele 
subsidie aanvragen, maar na het eerste jaar van de meerjarige periode kan dit op basis van 
de bestaande meerjarenplannen en alleen afwijkingen moeten worden gemeld. De 
verantwoording vindt wel net als nu jaarlijks plaats.

Omvang eigen vermogen st. Kranenburgh
Op 16 december 2019 heeft Kranenburgh bij de gemeente een bezwaarschrift ingediend 
gericht op de wijze waarop de gemeente de toegestane omvang van de egalisatiereserve 
(weerstandvermogen) berekent in relatie tot het verlenen van subsidie. Gemeente gaat uit 
van een maximale omvang van de egalisatiereserve berekent op basis van een solvabiliteit 
van 25% van het balanstotaal. Kranenburgh stelt voor om de binnen de musea gangbare 
methodiek te hanteren, namelijk 15% van de totale inkomsten. (Dit betreft de inkomsten 
zoals aangegeven in de jaarrekening van Kranenburgh en conform de boekhoudkundige 
waarderingsgrondslagen en gecontroleerd door de accountant.) Dit omdat het balanstotaal 
bij musea fluctueert door de financiering van tentoonstellingen. Bureau RaadSaam/BMC 
onderschrijven deze methode en benoemen tevens dat het huidige niveau van het eigen 
vermogen (peildatum 2019) zich op een minimaal niveau bevindt in relatie tot de omvang van 
de begroting. Voorgesteld wordt om de methodiek aan te passen conform het eindadvies. 
De in het deelrapport van bureau RaadSaam beschreven voorstel om St. Kranenburgh en de 
SBK (Kunstuitleen) te fuseren om zo het eigen vermogen van Kranenburgh te verhogen, 
wordt ontraden. SBK draagt jaarlijks €40.000 bij aan de exploitatie van Kranenburgh. De 
onder beheer van SBK gespaarde leentegoeden van klanten van de kunstuitleen moeten 
worden beheerd als zijnde derdengelden. Klanten mogen het gespaarde tegoed aanwenden 
voor de aankoop van een kunstwerk en deze gelden moeten als lopende verplichtingen 
beschikbaar blijven. Ook zou een eventuele fusie tussen Kranenburgh en de SBK een 
negatief gevolg kunnen hebben voor de AMBI status van Kranenburgh.

Kosten aanvullende onderzoeksvraag bureau Berenschot
Voor de aanvullende opdracht aan bureau Berenschot zijn extra kosten gemoeid, €15.000. 
Wij hebben besloten deze te ten laste te brengen van de post “ondersteuning college 
Bergen”.

DOOR HET COLLEGE OVERWOGEN ALTERNATIEVEN 
In het integrale eindadvies van bureau Berenschot zijn drie varianten genoemd die 
betrekking hebben op een te kiezen toekomstperspectief voor Kranenburgh. Variant A geeft 
een lager ambitieniveau dan het niveau waarop Kranenburgh nu presteert en daarmee 
voldoet aan de gemeentelijke opdracht. Bij een keuze voor variant A wordt niet meer voldaan 
aan de gemeentelijke doelen. Variant C wordt door ons college onderschreven als een breed 
in gang te zetten ontwikkeling via het nieuwe gemeentelijke cultuurbeleid en is daarmee 
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alleen indirect van toepassing op Kranenburgh. Het voorliggende voorstel richt zich daarom 
alleen op variant B. 

REGIONALE SAMENWERKING EN COULEUR LOCALE 
Dit voorstel betreft couleur locale. Stichting Kranenburgh heeft een subsidie- en een 
huurdersrelatie met de gemeente Bergen.

RISICO’S 
In het eindadvies wordt geschetst wat de uitkomsten zijn als de gemeente besluit niet te 
kiezen voor variant B.

FINANCIËN 
Onderstaand overzicht laat de samenstelling zien van het totaal aan voorgestelde 
investeringen en subsidieverhoging alsmede incidentele uitgaven. Tevens wordt de dekking 
voorgesteld. 
Een begrotingswijziging is toegevoegd als bijlage. (Bijlage 5)

Groot onderhoud depot Berkenlaan, structurele kapitaallasten

ingang 2022

activeren 100.000,00€         

-  afschrijving 10 10.000,00€       

- rente (eerste jr) 2% 2.000,00€          

12.000,00€       

Nieuwbouw depot Boekelermeer

ingang 2023

Activeren 1.464.000,00€      

grond 100.000,00€         

-  afschrijving 40 -€                    

- rente (eerste jr) 2% 2.000,00€          

gebouw 640.000,00€         

- afschrijving 40 16.000,00€       

- rente (eerste jr) 2% 12.800,00€       

installaties 640.000,00€         

- afschrijving 20 32.000,00€       

- rente (eerste jr) 2% 12.800,00€       

inrichting 84.000,00€            

- afschrijving 10 8.400,00€          

- rente (eerste jr) 2% 1.680,00€          

Kapitaallasten 1.464.000,00€      85.680,00€       

Totaal kapitaalslasten is € 97.680 per jaar. 
Dekking vanuit het begrotingssaldo per 2023
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De gemeente is opdrachtgever van de nieuwbouw en tevens eigenaar van het nieuwe depot.
Het depot aan de Berkenlaan is al eigendom van de gemeente.
In overleg met de desbetreffende afdelingen is (als onderdeel van de totaal kosten) voor de 
realisatie van een nieuw depot een budget voor externe ambtelijke inhuur opgenomen. De 
inhuur is een raming en berekend op werkzaamheden voor de hele keten omdat de huidige 
capaciteit van de ambtelijke organisatie het inplannen van een project met deze omvang 
(met realisatie in 2022 en 2023) niet toelaat. De benodigde werkzaamheden voor het depot 
aan de Berkenlaan kunnen wel grotendeels binnen de reguliere werkzaamheden worden 
opgevangen. Voor slechts voor een klein deel moet ondersteuning worden ingehuurd. In het 
geraamde budget is hier rekening mee gehouden. 
Nadat de aanpassing aan het depot Berkenlaan is gerealiseerd en het nieuwe depot in de 
Boekelermeer is opgeleverd, worden de hiermee verbonden kapitaalslasten te zijner tijd 
doorberekend in de huur die Kranenburgh aan de gemeente betaald. De subsidie aan 
Kranenburgh wordt evenredig met de verhoging opgehoogd zodat Kranenburgh de nieuwe 
huursom aan de gemeente kan voldoen (budgettair neutraal).

Structureel Bedrag

Verhoging subsidie Kranenburgh

Onderhoud huurder 23.000,00€       

Vervanging inventaris 17.000,00€       

Collectie beheer 1 fte 70.000,00€       

Indexeringen, meerjarig 20.000,00€       

130.000,00€     

Dekking vanuit het begrotingssaldo per 2022.
Voorwaarden: 
Bij de subsidie wordt verleend onder de voorwaarde dat:

- voor het onderdeel huurdersonderhoud wordt het hierop betrekkende bedrag van 
€23.000 ondergebracht in een onderhoudsvoorziening.

- Voor het onderdeel vervanging inrichting en inventaris wordt het hierop betrekkende 
bedrag van €17.000 ondergebracht in een bestemmingsreserve.

Incidenteel

Verhoging subsidie Kranenburgh

Transportkosten / verhuizing 50.000,00€       

Onderhoud collecties 217.000,00€     

Fondswerving 1 fte 2 jr 150.000,00€     

Tuin 30.000,00€       

Interne kosten gemeente

Afboeking lening 350.000,00€     

797.000,00€     

Dekking vanuit het begrotingssaldo 2021
Een begrotingswijziging ten behoeve van de lening is toegevoegd als bijlage. (Bijlage 6)
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DUURZAAMHEID
N.v.t.

PARTICIPATIE
N.v.t.

UITVOERING, PLANNING EN ORGANISATIE 
Bij een positief besluit wordt de uitvoering van de aanpassing van het depot aan de 
Berkenlaan en ontwikkeling van een nieuw depot in de Boekelermeer door de afdeling 
Plannen en Projecten in afstemming met afdeling Vastgoed opgestart. 
De oplevering van het nieuwe depot wordt verwacht in 2023. Daarnaast wordt de hoogte van 
de jaarlijkse subsidie voor Kranenburgh aangepast per 2022, en de eenmalige subsidie per 
2021 toegekend conform het genomen besluit. Ook het kwijtschelden van de lening wordt 
geeffectueerd.

BIJLAGEN
1. Brief rvt Kranenburgh 23 oktober 2019 
2. Integraal eindadvies Bureau Berenschot
3. Samenvattend rapport Bureau RaadSaam/BMC
3.1 Deelrapport Exploitatie Bureau RaadSaam/BMC
3.2 Deelrapport Collectiebeheer Bureau RaadSaam/BMC
3.3 Deelrapport Depotproblematiek Bureau RaadSaam/BMC
3.4 Deelrapport Organisatorische situatie Bureau RaadSaam/BMC
3.5 Deelrapport Huisvestingssituatie Bureau RaadSaam/BMC
3.6 Deelrapport Benchmark onderzoek Bureau RaadSaam/BMC
4. Brief rvt Kranenburgh d.d. 29 januari 2021 Reactie op Integraal Eindadvies Berenschot
5. Begrotingswijziging 
6. Begrotingswijziging 

ACHTERLIGGENDE DOCUMENTEN
N.v.t

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen

mr. M.N. (Martijn) Schroor 
secretaris

dr. J.P. (Peter) Rehwinkel
burgemeester
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