
 
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 25 september 2007 
Classificatienummer :   
Naam opsteller : J.P. de Boer 
Informatie op te vragen bij :   
Portefeuillehouder(s) : Else Trap 
 
onderwerp: Voortgang Museaal Centrum 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt: 1. Ingestemd wordt met voorzetting onderzoek naar de realisatie Museaal 

centrum met als doel om in december 2007 hierover een definitief 
besluit te nemen. 

2. Ingestemd wordt om een gedeelte van het voorbereidingskrediet 
Museaal Centrum tot een bedrag van € 65.000 te activeren. 

3. Verklaring van geen bezwaar bij de provincie aanvragen voor het 
bedrag van € 65.000 als onderdeel van het voorbereidingskrediet. 

 
1. Aanleiding 

Om uiteindelijk te komen tot een beslissing over het wel of niet doorgaan van de realisatie van 
een Centrum voor Kunst en Cultuur in de gemeente Bergen zal nog veel werk verzet moeten 
worden. Onder het kopje “Feiten” wordt aangegeven, welke zaken allemaal gerealiseerd 
moeten worden om deze beslissing te kunnen nemen. Een belangrijke beslissing heeft 
natuurlijk te maken met de financiële haalbaarheid.  Dit hangt weer af van het verwerven van 
externe financiën en sponsoren. Daarnaast moet de komende tijd veel werk worden verzet om 
de onzekerheden in het bedrijfsplan, dat moet worden omgezet in een investeringsplan, weg te 
nemen. Zeer waarschijnlijk zal dat slechts ter dele lukken, omdat niet zomaar € 3.500.000 door 
externe financiers op tafel wordt gelegd. Ook over zaken zoals de eigendoms- en de 
beheersstructuur zullen beslissingen moeten worden genomen. In de beschreven scenario’s is 
wel een terugval scenario beschreven. Dat wil zeggen, dat te allen tijde op dit scenario kan 
worden teruggevallen.  
Van groot belang is ook, dat binnen de ambtelijke organisatie een goede project structuur wordt 
neergezet om bovenstaande te realiseren   

   
1. Proces: 

In de realisatie van het Museaal Centrum kunnen 3 fasen worden onderscheiden: 
a. Aanloopfase:   `  Periode tot 01-09-2007 

In deze fase is de start gemaakt met de ontwikkeling van het Museaal Centrum. In deze 
fase is vooral aandacht geschonken aan het neerzetten van een structuur (Raad van 
Toezicht) en de voorbereiding tot concretisering van de ontwikkelingsstappen. Tevens is 
in deze fase een stappenplan gemaakt t.a.v. de verdere ontwikkeling van het Museaal 
Centrum 

b.   Beslisfase:     Periode tot 01-01-2008 
Deze fase is de belangrijkste fase, omdat in deze fase een beslissing genomen moet 
worden op het go/no go van het Museaal centrum. Om deze beslissing te kunnen nemen 
moet duidelijk zijn of externe financiers gevonden zijn ter dekking van de investering, of 
het sponsorplan gerealiseerd kan worden, hoe het beheer m.b.t. gebouw exploitatie, 
culturele exploitatie en commerciële exploitatie eruit gaat zien en welk scenario als 
uitgangspunt wordt gehanteerd.  
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Op 1 januari 2008 moet duidelijk zijn, mede ook i.v.m. het verwerven van de 
investeringssubsidie van de Provincie van € 1.800.000, of een Museaal centrum een 
haalbaar plan is.  

c. Bouwontwikkelingsfase:   Periode tot 01-10-2008 
Als de raad het groene licht geeft moet de bouwkundige ontwikkeling van start gaan met 
als doel uiterlijk om op 1 oktober 2008 de eerste paal te slaan. 
  
 

2. Feiten 
Op dit moment zijn nog veel onderdelen, die nodig zijn voor de realisatie van het Museaal 
centrum onduidelijk of moeten nog worden uitgewerkt c.q. worden vorm gegeven. 
a. Verwerven van externe financiën ter dekking van de realisatie van het Museaal 

Centrum. Met diverse partijen hebben gesprekken plaatsgevonden. 
b. Verwerven van sponsoren. Het sponsorplan is gemaakt en met de uitvoering is gestart. 
c. Keuzes t.a.v. gebouw exploitatie, culturele exploitatie en commerciële exploitatie (zie 

pagina 3 nr. 4 van de presentatie van Casper Boendermaker van BNG (BCS) 
 zie bijlage 

d. Keuzes in de scenario’s voor de exploitatie zoals basis, status quo en terugval (zie 
pagina 3 nr. 6 van de presentatie van Casper Boendermaker van BNG(BCS)  
 zie bijlage 

e. Het bedrijfsplan moet worden omgezet in een investeringsplan. (Zie pagina 5 onder 
voorlopige conclusies van de presentatie van Casper Boendermaker van BNG(BCS)
 zie bijlage 

f. Om uiteindelijk in december 2007 een beslissing te kunnen nemen moeten deze vragen 
zo snel mogelijk en uiterlijk eind oktober 2007 beantwoord zijn om de raad in december 
2007 in staat te stellen een beslissing te nemen. 

g. Een deel van het voorbereidingskrediet, dat al in de begroting 2007 is opgenomen, zal 
moeten worden geactiveerd om de kosten, die gemaakt moeten worden om 
bovenstaande te realiseren, zoals de kosten van de projectleider, externe 
adviezen.onderzoekskosten etc. te dekken. Een en ander zal ter goedkeuring aan de 
Provincie moeten worden voorgelegd.   

 
3.   Provincie: 

De tijdsdruk voor het nemen van beslissingen is zeer groot (zie verder beslispunten en 
momenten) en door die situatie gekoppeld aan het niet goedkeuren van de gemeentelijke 
begroting maakt het belangrijk om met de Gedeputeerde, mevr. Baggerman, bestuurlijk 
overleg te hebben over de stand van zaken en de mogelijkheid tot uitstel van het 
beslismoment m.b.t. de realisatie van de financiële dekking. Op 14 september 2007 komt 
mevr. Baggerman op bezoek in Bergen en zal zij o.a. een bezoek brengen aan het Museum 
Kranenburg. Vooraf zal geprobeerd worden om bovenstaande t.w. om te komen tot uitstel,  
met de gedeputeerde te bespreken.    

 
4.   Beschrijving situatie: 

a. Beslispunten en beslismomenten: 
Aan de toekenning van het investeringskrediet van € 1.800.000 van de Provincie zijn 
duidelijke voorwaarden verbonden. De toekenning van dit krediet is gebaseerd op het 
bedrijfsplan zoals dat is besproken in de commissie Maatschappelijke Zaken van januari 
2007 en dat ter kennisname aan de raad is gestuurd. Wijzigingen in het bedrijfsplan kunnen 
derhalve effect hebben op de hoogte van de investeringssubsidie en dus ook gevolgen 
hebben voor de haalbaarheid van het project.  
Zoals eerder vermeld dient de raad zich uit te spreken (uiterlijk december 2007) over 
1.    De gebouw exploitatie, culturele exploitatie en commerciële exploitatie. De plussen en  

minnen zijn beschreven in de scenario’s, die zijn opgesteld door de BNG (BCS),  
2. De eigendomsparagraaf zoals beschreven in het bedrijfsplan en  
3. De 3 varianten m.b.t. de bedrijfsvoering zoals deze zijn beschreven in de scenario’s, die 

zijn opgesteld door de BNG (BCS).  
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Bovenstaande is niet alleen noodzakelijk voor de realisatie van een Museaal Centrum, maar 
ook om te voldoen aan de eisen van de Provincie m.b.t. de toegekende 
investeringssubsidie. 
Uiterlijk 1 januari 2008 moet de raad een definitieve beslissing over het go/no go genomen 
hebben. 
 
b.  Activeren voorbereidingskrediet: 
In de begroting 2007 is een bedrag van € 200.000 als voorbereidingskrediet voor de 
realisatie van een Museaal Centrum. De raad moet beslissen om dit voorbereidingskrediet 
te activeren, waarna de beslissing moet worden voorgelegd aan de provincie. Door mevr. 
V.d. Zee is een opzet gemaakt van de kosten, die vanuit het voorbereidingskrediet moeten 
worden gefinancierd. Het voorstel is om slechts een deel van het voorbereidingskrediet te 
activeren. De reden is, dat per 01-01-2008 een definitieve beslissing moet worden genomen 
over de realisatie van het Museaal Centrum. Dat houdt in, dat tot dat moment uitgaven tot 
een minimum beperkt moeten blijven. Alleen de uiterst noodzakelijke kosten zoals de 
kosten voor inhuur externen zoals b.v. V.d. Zee, de BNG voor het maken c.q. uitwerken van 
de scenario’s en de kosten voor het opzetten van een investeringsplan, kunnen worden 
betaald. Deze kosten zijn in te schatten op totaal € 65.000.   

 
 
4. Aandachtspunten 

 
a. financiële gevolgen 

Om een verklaring van geen bezwaar bij de Provincie aan te vragen dienen de volgende 
aspecten gemotiveerd te worden. 
 
Onuitstelbaar: 
Om de raad in staat te stellen keuzes te maken en voor 01-01-2008 een beslissing te 
nemen op de verschillende onderdelen van het bedrijfsplan voor het  Museaal centrum 
en daarna de beslissing te nemen over het wel of niet doorgaan van de ontwikkeling van 
het Museaal centrum zijn de te maken kosten onuitstelbaar.  
 
Onontkoombaar: 
De Raad moet uiterlijk 01-01-2008 een beslissing genomen hebben (zie hierboven) over 
de financiële dekking en de voortgang om in aanmerking te kunnen komen voor de 
investerings-subsidie van € 1.800.000, die vanuit de Provincie beschikbaar wordt 
gesteld. De te maken kosten vanuit het voorbereidingskrediet zijn daarin 
onontkoombaar. 
 
Dekking:  
De nu te voteren € 65000 is een deel van het voorbereidingskrediet. De lasten hiervoor 
zijn afhankelijk van de besluitvorming in december. Indien het project doorgaat, mag de 
investering in maximaal 5 jaar worden afgeschreven, indien het project niet doorgaat 
komt het uitgegeven bedrag in één keer ten laste van de exploitatie. 
 
Het voorbereidingskrediet zelf (ter grootte van € 200000) vormt weer een onderdeel van 
het totale krediet voor het Museale Centrum. Het totale krediet bedraagt € 1.891.000, dat 
is dus inclusief het voorbereidingskrediet. Voor het totale krediet zijn in de begroting 
2007 de kapitaallasten opgenomen. 
 

b. communicatie/voorlichtingsaspecten (intern/extern) 
Bij het starten van de beslisfase per 01-10-2007 is het van belang om een communicatie 
traject i.s.m. de afdeling communicatie op te starten. Dit plan is o.a. van belang voor het 
creëren van in- en extern draagvlak. 
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6.  Advies commissie(s) 

 De commissie Maatschappelijke Zaken heeft positief geadviseerd.  
 
7. Overige aspecten 

 
 
Bergen, 14 dagen voor raadsvergadering 
college van Bergen, 
 
 
 
R. Groninger mr. A.Ph. Hertog, 
secretaris burgemeester 
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