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(GL), dhr. J. Hoogendoorn (BOBbes), dhr. A.P. v. Huissteden (PvdA), dhr. 
R. de Jong (VVD), mw. J.L. Luttik-Swart (GB), dhr. A. Maarsse (BOBbes), 
dhr. T. Meedendorp (VVD), dhr. A.W.M. Ooijevaar (CDA), dhr. C. Roem 
(VVD), mw. A.M. de Ruiter (D66), dhr. H.G.J.J. Schiering (GB), mw. A. 
Thissen (VVD), dhr. F.D. Zeiler (GB). 

  voorzitter: mw. A.K. Kindt (PvdA). 

  burgemeester (portefeuillehouder): mw. H Hafkamp. 

  wethouders: dhr. J. Mesu, dhr. A. Plomp, dhr. J.A. Stam. 

  gemeentesecretaris: dhr. R. Groninger. 

  beleidsmedewerker kunst en cultuur: mw. I. van Veldhuizen. 

  griffier: dhr. T. Kooiman. 
 
 
 
De agenda voor deze vergadering luidt als volgt: 
 
1. Opening. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 
 
3. Spreekrecht. 
 
4. Mededelingen uit het college. 
 
5. Museaal Centrum Bergen 2009. 
 
6. Rondvraag en mededelingen commmissieleden. 
 
7. Sluiting. 
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1. Opening. 
Mevrouw Kindt (PvdA), opent bij afwezigheid van de heer Korver, als voorzitter de 
vergadering. Ze heet de aanwezigen welkom. 

 
2. Vaststelling van de agenda. 5 
 De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Spreekrecht. 
 

Noot van uw notuliste: de betogen van beide inspreeksters worden als bijlage bij 
deze notulen gevoegd. 

10 

 
Mevrouw Van Meurs spreekt in namens het Kunstenaars Centrum Bergen (KCB) 
en Dorpsvereniging Egmond Parel aan Zee.  
 15 
Op een vraag van mevrouw Luttik (GB) antwoordt mevrouw Van Meurs, dat er 
tijdens de recent gehouden ledenvergadering KCB een aantal mitsen en maren 
ten aanzien van deelname aan het museaal centrum, is uitgesproken. In grote 
lijnen houden deze voorwaarden het volgende in: 
- behoud volledige zelfstandigheid; 20 

25 

- geen toegangsprijs; 
- duidelijkheid over de zalen en de functies ervan; 
- duidelijkheid over waar het KCB in de leiding van het museaal centrum een 

functie heeft. 
De voorwaarden voor samenwerking, zijn nog niet vastgesteld en moeten nog 
verder uitgewerkt worden. 
 
In reactie op een vraag van de heer Haring (GB), deelt mevrouw Van Meurs mede 
dat zij heeft ingesproken als werkend lid van het KCB. Mevrouw Van Meurs heeft 
geen zitting in het bestuur van het KCB. Op de ledenvergadering waren 35 leden 
aanwezig. 21 Hebben zich tegen en 12 hebben zich voor de samenwerking 
uitgesproken, mits aan de nog te stellen voorwaarden, wordt voldaan. Volgens 
mevrouw Van Meurs is het bestuur van het KCB niet unaniem voor samenwerking 
in het museaal centrum. 

30 

35  
Reagerend op de heer Hietbrink (GL) zegt mevrouw Van Meurs dat in de 
ledenvergadering niet is gesproken over het Plan Groen. Dit plan is tijdens de 
ledenvergadering niet tevoorschijn gekomen.   
 
Mevrouw Van Meurs, zegt in reactie op de heer Maarsse (BOBbes), dat zij zich 
realiseert dat zij met haar stellingname veel lijnen doorknipt en daarmee de 
financiële onderbouwing van de plannen voor een groot deel weg is.  

40 

 
De heer Ooijevaar (CDA) wijst er op dat niet het KCB, maar het NHKC de eigenaar 
is van Het Plein nummer 7. KCB is huurder. Het NHKC heeft volledige 
zeggenschap over de verkoop van het pand. Mevrouw 

45 
Van Meurs is het daarmee 

niet eens. Zij is van mening dat het NHKC geen beslissing hoort te nemen, zonder 
dat het KCB het daarmee eens is. 
 
In antwoord op een vraag van mevrouw De Ruiter (D66), zegt mevrouw Van 50 
Meurs dat zij denkt dat het KCB nog een aantal jaren zelfstandig door kan gaan. 
Hoe lang, weet ze niet. In de plannen die nu voorliggen is de positie van het KCB 
te onzeker. 
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Mevrouw Kruisbrink spreekt in als voorzitter van museum Kranenburgh namens 
bestuur en directie van het museum en namens de museumcommissie van het 
Sterkenhuis. 
 
Op een vraag van mevrouw Luttik (GB) antwoordt mevrouw Kruisbrink dat de 
bezwaren tegen het voorliggende plan, in een recent gesprek met het college, zijn 
overbrugd. De bezwaren zijn toegelicht in een brief die college en raad hebben 
ontvangen. 

5 

 
Mevrouw Kruisbrink deelt in reactie op de heer Roem (VVD) mede, dat tijdens het 
recente overleg met het college overeenstemming is bereikt. De afspraken die met 
het college zijn gemaakt (en vastgelegd zijn in notulen) luiden als volgt: 

10 

15 

20 

 “ - het college zegt toe dat het Plan Groen met onmiddellijke ingang als basis 
zal dienen voor verdere uitwerking en onderbouwing, voor het komen tot een 
museaal centrum Bergen, binnen het financiële kader dat door het 
raadsvoorstel voor 24 juni 2008 wordt gesteld;. 

 - onmiddellijk na 24 juni wordt bij positieve besluitvorming een 
projectorganisatie gebouwd, op basis van de overeengekomen 
intentieverklaring van 3 oktober 2006. Binnen deze projectorganisatie zal tot 
het moment dat duidelijkheid is verkregen over bouwheerschap en 
projecteigenaarschap, ook de gemeente een plaats hebben. “ 

 
De heer Ooijevaar (CDA) merkt op dat hedenavond bekeken moet worden welke 
mogelijkheden de gemeente heeft om het schip drijvend te houden. Hij vraagt zich 
af of de mensen die aan de slag gaan met het museaal centrum, het Plan Groen 
aan de kant schuiven. 

25 

 
In reactie op de heer Ooijevaar (CDA) zegt mevrouw Hafkamp, dat is afgesproken 
dat het Plan Groen als basis dient voor de verdere uitwerking van het concept van 
het museaal centrum. Het voorliggende stuk is gebaseerd op het Plan Groen.  30 
 
In antwoord op de heer Van Huissteden (PvdA) deelt mevrouw Kruisbrink mede 
dat zij namens museum Kranenburgh zitting heeft gehad in de Raad van Toezicht. 
Vanaf het begin is aangegeven, dat het voorliggende stuk is gebaseerd op het 
Plan Groen. Dit zag zij onvoldoende terug. Dit is de aanleiding geweest voor 
overleg met het college en de gemaakte afspraken. 

35 

 
Reagerend op mevrouw De Ruiter (D66) zegt mevrouw Kruisbrink dat zij het 
bijzonder zou betreuren, wanneer het KCB besluit niet mee te doen. Doorgaan 
zonder KCB, kan een optie zijn. 40 
 

4. Mededelingen uit het college. 
 Er zijn geen mededelingen. 
 
5. Museaal Centrum Bergen 2009. 45 
 
 Eerste termijn. 
 
 De heer Haring (GB) heeft de volgende vragen c.q. opmerkingen: 
 - GB heeft respect voor de wijze waarop het voorliggende in korte tijd tot stand is 

gekomen. De ontwikkelingen zijn heel snel gegaan.  
50 

 - Het voorstel moet in de ogen van GB beschouwd worden als een levend 
document. 
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 - Is de stellingname van de leden van het KCB, zoals door mevrouw Van Meurs 
verwoord, bekend bij het college? 

 - Moeten als gevolg van het betoog van mevrouw Van Meurs wijzigingen in het 
voorstel c.q. de beslispunten aangebracht worden? 

 - GB is voornemens, onderdelen van het voorstel te amenderen.  5 

10 

15 

20 

25 

30 

 - GB stelt voor om de samenwerking van de vijf organisaties als voorwaarde los 
te laten. 

 - Is samenwerking door de vijf organisaties, voorwaarde voor de provinciale 
subsidie? 

 - Op welk gewenst later moment kunnen de gesprekken met KCB c.q. NHKC  
over samenwerking heropend worden?  

 - GB stelt voor de afspraken met Kranenburgh en Sterkenhuis, op te nemen in 
het voorstel. 

 - Heeft het college nagedacht over alternatieven. Het Plan Groen geeft een 
aantal alternatieven aan. 

 - GB wil op geen enkele wijze meewerken aan eigendomsoverdracht van grond 
en opstallen van Kranenburgh. 

 - GB verzoekt alternatieven te onderzoeken voor het parkeren en de 
parkeerplaatsen niet te realiseren op het terrein van Kranenburgh. 

 - Educatie moet veel meer inhoud krijgen. 
 - De kunstenaars en belanghebbenden van Egmond en Schoorl moeten meer 

expliciet bij de ontwikkelingen betrokken worden. 
 - Er moet kritisch gekeken worden naar de indeling in het benodigde aantal m2 

per functie.  
 - De exploitatie moet verder uitgewerkt worden mede in het licht van de 

opmerkingen van mevrouw R. Smithuis. 
 - Hoe realistisch zijn de aangegeven bezoekersaantallen. 
 - Welk voordeel ziet het college in een erfpachtregeling? 
 - Het gezicht van Bergen dat zo belangrijk is voor recreatie en toerisme mag, op 

een verantwoorde en waakse manier, best geld kosten. 
 - Overweegt het college onderzoek te doen naar andere subsidiebronnen c.q. 

donaties en sponsoring? 
 
 De heer De Jong (VVD) brengt het volgende naar voren. 
 - Is het voorliggende voorstel primair gericht op het zeker stellen van de 

provinciale subsidie en richting gevend is om te komen tot een museaal 
centrum? 

35 

40 

45 

50 

 - De VVD wil de toezegging dat wanneer de provinciale subsidie wordt 
misgelopen c.q. er een tekort ontstaat in de exploitatie, niet doorgegaan wordt 
met “slag roeien” en dat in gezamenlijkheid nog eens kritisch wordt gekeken 
naar de mogelijkheden om te komen tot een museaal centrum. 

 - De VVD verzoekt het college de raad optimaal te informeren over de verdere 
ontwikkelingen door een periodieke voortgangsrapportage. 

 - Welke instellingen hebben zitting in de werkgroep zoals genoemd op bladzijde 
2 van het voorstel? 

- In hoeverre zijn de instellingen betrokken bij de totstandkoming van het 
voorstel? 

- Hoe is het gesteld met het draagvlak? 
- Is het aantal deelnemende instellingen voorwaarde om in aanmerking te komen 

voor provinciale subsidie? 
- Vindt er overleg plaats met de provincie over de haalbaarheid van de 

subsidieaanvraag? 
- Welk museum is als benchmarkt gebruikt? 
- Welke autoriteit heeft 815 m2 als reëel aangemerkt? 
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- Hoe hard is het dat het museaal centrum niet als ondernemer wordt 
aangemerkt? 

- Is het museaal centrum OZB plichtig? 
- De VVD heeft veel vraagtekens bij de erfpachtconstructie en wil hierover nader 

geïnformeerd worden.  5 

10 

15 

20 

25 

- In het voorstel lijkt het er op dat het pand zonder lasten wordt overgedragen 
aan de nieuwe organisatie. Is het college voornemens om in de te sluiten 
overeenkomst een clausule op te nemen die in de toekomst verkoop en gebruik 
als onderpand uitsluiten? 

- Wie is verantwoordelijk voor de kosten, wanneer het museaal centrum niet aan 
de financiële verplichtingen kan voldoen? 

- De VVD vindt het in de meerjarenbegroting opgenomen bedrag aan baten 
entree bewijzen heel erg optimistisch. De VVD denkt dat de opbrengst per 
bezoeker bijgesteld moet worden. 

- Achterblijven van de groei van het aantal bezoeker heeft direct gevolgen voor 
de begroting. Wie gaat in voorkomend geval, de begroting sluitend maken? 

- De post sponsorfondsen lijkt hoog. 
- In hoeverre is de meerjarenbegroting reëel en goed onderbouwd. 
- De posten promo activiteiten en wisselende tentoonstellingen ontbreken in de 

exploitatie. 
- In de verschillende stukken worden geen eensluidende oppervlakte maten en 

terminologie gebruikt. 
- De bezoekersaantallen in de meerjarenbegroting zijn anders dan die in het 

Programma van Eisen. 
 
De heer Hietbrink (GL) heeft de volgende inbreng. 
- Een goede voorbereiding op de discussie en besluitvorming vindt GL lastig. 

Komt er nog een korte samenvatting over wat de raad moet beslujiten? 
- Worden de notulen waarin de afspraken met Kranenburgh en Sterkenhuis zijn 

vastgelegd, aan de beslispunten toegevoegd? 30 

35 

- GL is blij dat Kranenburgh en Sterkenhuis weer binnenboord zijn.  
- Wat is de positie van KCB? Het is GL niet duidelijk of het bestuur van KCB de 

plannen onderschrijft. 
- Is het mogelijk om het beslispunt over de parkeerplaatsen uit het voorstel te 

verwijderen? 
- Er wordt gesproken over een stevige educatieve functie. Er is echter geen 

educatief medewerker in de formatie opgenomen en voor een educatieve 
ruimte is slechts 20m2 opgenomen. GL vraagt om meer informatie. 

 
De heer Maarsse (BOBbes) heeft de volgende vragen c.q. opmerkingen. 40 

45 

50 

- Ook BOBbes is van mening dat het voorstel een levend document is. 
- Geeft het college invulling aan het door GB en GL gevraagde over de 

beslispunten? 
- BOBbes maakt zich zorgen over de financiële onderbouwing. Wordt deze nog 

herzien? 
- BOBbes heeft dezelfde vragen als de VVD als het gaat om de provinciale 

subsidie. 
- BOBbes heeft de indruk dat een gemeentelijke jaarlijkse bijdrage van € 2 ton, te 

weinig is. 
 
De heer Ooijevaar (CDA) zegt dat de vragen die door VVD en GL zijn gesteld, ook 
bij hem leven. 
Hierna geeft de heer Ooijevaar een uitgebreide schets van de historie van het 
dossier Kranenburgh en de plannen om te komen tot een museaal centrum. Het 
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CDA wenst geen sluiting van het museum en staat achter de redelijke intenties om 
te komen tot een museaal centrum. Het CDA heeft echter vraagtekens bij de 
haalbaarheid van de exploitatie. Er wordt in de begroting niet ingegaan 
verschillende posten (verzekeringspremies; transportkosten voor 
tentoonstellingen; uit te geven catagoli c.q. drukwerk, publiciteit en reclame; kosten 
verbonden aan conservering en restauratie van schilderijen en bedragen nodig 
voor de aanschaf van materiaal voor de educatie). Op basis van een en ander 
geeft het CDA een ander plan in overweging. Terugkeren naar een eenvoudiger, 
wellicht niet door de provincie gedragen, transparant plan dat beter bij de 
financiële draagkracht van de gemeente past. De gemeente heeft immers de 
beschikking over ruim € 1,5 miljoen voor investeringen op Kranenburgh en een 
pand aan de Berkenlaan dat door verkoop ingezet kan worden voor Kranenburgh. 
Drie instellingen hebben de bereidheid om de schouders er onder te zetten. Het 
CDA geeft in overweging om na te denken over de realisatie op eigen kracht, van 
een gehoorzaal met 300 stoelen ten behoeve van concerten, toneel- en 
filmvoorstellingen, symposia, vergaderingen etc. Hierin kan ook regionaal van alles 
georganiseerd worden. De wanden van de zaal kunnen mogelijkheden bieden 
voor extra tentoonstellingsmogelijkheden. Onder de zaal kan een even groot depot 
worden aangelegd. Een depot in de tuin van het landgoed gaat ten koste van de 
natuur en is daarom minder voor de hand liggend. Parkeren in de tuin van het 
landgoed moet voorkomen worden. Hiertoe zijn andere mogelijkheden voor 
handen. Laat de komende jaren de kunstenaars blijven exposeren op Het Plein en 
zet in de toekomst voorzichtige stappen die wellicht een groter ambitieniveau 
kunnen inhouden. De bijdrage van het CDA is geen verwijt maar een 
welgemeende overtuiging dat de onzekerheden te groot zijn om de gemeente aan 
bloot te stellen. 

5 

10 

15 

20 

25 

 
 De inbreng van de heer Van Huissteden (PvdA) is de volgende. 
  - Er bestaat op dit moment onduidelijkheid en is eer sprake van een 

onoverzichtelijke situatie, terwijl er nog een week te gaan is. 30 

35 

 - Welke consequenties hebben de afspraken ten aanzien van het Plan Groen 
voor de exploitatiebegroting en de financiële onderbouwing? 

 - Educatie moet meer tot uiting komen.  
 - De financiële onderbouwing is gebaseerd op verkoop van het pand aan Het 

Plein 7. Wat als er niet verkocht kan worden? 
 - Een bijdrage van de gemeente van € 2 ton lijkt te weinig.  
 
 De heer Van Hall (D66) brengt het volgende naar voren. 
 - D66 prijst de burgemeester dat zij de moed heeft gehad om “de koe bij de 

horens” te vatten. 40 

45 

50 

 - Waarom is Kranenburgh niet in de nieuwe werkgroep vertegenwoordigd? 
 - Een stichting heeft de mogelijkheid om van doelstelling te veranderen. Dit kan 

verregaande consequenties hebben in de erfpachtconstructie. Daar moet goed 
op gelet worden. 

 - Kan een museaal centrum dat twee maal zo groot wordt en waarbij sprake is 
van een forse uitbreiding van personeel, volstaan met een jaarlijkse bijdrage 
van de gemeente van € 2 ton? 

 - D66 is van mening dat een minimale bijdrage van de gemeente van  € 5 ton 
nodig is om het museaal centrum levensvatbaar te krijgen. 

 - Is de provincie bereid om ten aanzien van de subsidieaanvraag, een time-out 
periode te verlenen van bijvoorbeeld een jaar, om de betrokken instellingen 
alsnog op één lijn te krijgen en ieder autonomie te waarborgen? 

 - Is de raad bereid om minimaal € 5 ton en rentelasten over € 1,8 miljoen als 
subsidie voor het museaal centrum ter beschikking te stellen? 
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 - Wanneer de raad daartoe niet bereid is, is het dan niet veel beter om een ander 
plan te realiseren waarmee de noden van museum Kranenburgh worden 
gelenigd? 

 - Is dat misschien sowieso niet gewenst? 
 5 
 Reactie college op de eerste termijn. 

Na een korte onderbreking van de vergadering, geeft mevrouw Hafkamp als 
portefeuillehouder, de volgende reactie op de eerste termijn. 
Mevrouw Hafkamp brengt in herinnering de afspraken die in het verleden zijn 
gemaakt, om te komen de realisatie van een museaal centrum. De bedoeling was 
en is om samen met de vijf organisaties die elk op hun eigen wijze kunst en cultuur 
uitoefenen, na te gaan op welke wijze een meerwaarde gerealiseerd kan worden 
aan al het moois dat er reeds is. Daarover is lang en uitgebreid met elkaar 
gesproken en nagedacht. Uitgangspunt is steeds geweest de meerwaarde voor 
elkaar en de gemeente Bergen en de versterking van de organisaties en het 
creëren van meer draagvlak. 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

De intentieverklaring die destijds door de vijf organisaties is ondertekend, is door 
geen van de organisaties teruggetrokken. Dit geeft aan dat iedereen heel graag 
een museaal centrum in Bergen willen. Mevrouw Hafkamp heeft niet anders 
gehoord, dan dat dit wordt gedragen door de besturen van de organisaties. 
De realisatie van het museaal centrum is ook tijdens de ontwikkelingen in de 
laatste tijd, steeds lijdend geweest. Mevrouw Hafkamp heeft er respect voor dat dit 
af en toe pijn doet. Maar er moet wel verder gegaan worden.  
Er is geen enkel uitstel bij de provincie mogelijk. Met een time-out gaat de 
provinciale subsidie verloren en kan het museaal centrum niet gerealiseerd 
worden. Daarom is een besluit van de raad, deze maand noodzakelijk. 
De voorzitters van de vijf organisaties hebben mevrouw Hafkamp er van verzekerd 
dat er draagvlak is voor de realisatie van een museaal centrum. Alles moet in het 
werk gesteld worden om de subsidie van de provincie binnen te halen.  
 
Reagerend op de gestelde vragen antwoordt mevrouw Hafkamp het volgende. 
- Het college is geïnformeerd over de roerige ledenvergadering van het KCB. 

Mevrouw Hafkamp is er van overtuigd dat de mitsen en maren opgelost moet 
kunnen worden. Zij is bereid daarover in overleg te treden met de leden van het 
KCB. Er is mevrouw Hafkamp veel aan gelegen om het voor iedereen mogelijk 
te maken, om verder te kunnen gaan met het museaal centrum. 

- In de werkgroep hebben de voorzitters van KCB, NHKC en de Kunstuitleen 
zitting. In de werkgroep zitten ook twee externe adviseurs. Deze werkgroep 
heeft aan het voorstel gewerkt. 

- Het is des bestuur van het KCB, wanneer de leden van het KCB een andere 
opvatting hebben.  

- Door de ondertekening van de intentieverklaring kan niet anders dan de 
conclusie getrokken worden dat de vijf organisaties verder willen met het 
museaal centrum. 

- Er is geen ander standpunt bekend gemaakt door het bestuur van het KCB.  
- Voor het verkrijgen van de provinciale subsidie is de financiële dekking van de 

exploitatiebegroting voorwaarde. Naar de mening van mevrouw Hafkamp is 
ondertekening door de vijf organisaties geen voorwaarde. 

- De notulen van het overleg met Kranenburgh en Sterkenhuis, waarin de 
afspraken zoals mevrouw Kruisbrink die heeft verwoord, zijn vastgelegd, 
worden ter beschikking gesteld van de raad. 

- Het Plan Groen wordt direct uitgangspunt voor de verdere uitwerking inclusief 
de exploitatiebegroting, inclusief de investeringen en inclusief het aantal m2. Dit 
is door de leden van de werkgroep onderschreven.  
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- Het voorstel zoals dat nu voorligt wordt aan de raad voorgelegd. 
- In de afspraken is vastgelegd dat NHKC het pand inbrengt. Het NHKC zal het 

pand gaan verkopen. De geschatte opbrengst wordt ingebracht in de realisatie 
van het museaal centrum.  

- De alternatieven die in Plan Groen zijn aangegeven, zijn niet aan de orde. 5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

- Over het parkeren kan nog nader met elkaar van gedachten gewisseld worden 
in het kader van de discussie over het parkeerbeleid. Dit komt na de 
zomervakantie aan de orde. Op voorhand nee zeggen kan niet zonder een 
andere oplossing. 

- De kunstenaars van Schoorl en Egmond hebben de mogelijkheid om lid te 
worden van het KCB. Een aantal is al lid van het KCB. Via het KCB worden zij 
dan betrokken bij de ontwikkeling van het museaal centrum. 

- De beantwoording van de vragen over de erfpachtregeling wordt nog voor de 
raadsvergadering, schriftelijk gegeven. 

- Er wordt uiteraard gekeken naar andere subsidiemogelijkheden. 
- Er is bekeken of met de huidige middelen de investering gedaan kan worden. 

Dat kan met de huidige middelen. Er is ook kritisch gekeken naar het aantal m2. 
Het depot wordt op een andere locatie ondergebracht omdat dit een 
aanmerkelijk lager tarief per m2 met zich meebrengt. In het museum komt een 
werkdepot. 

- Sponsoren zijn niet eenvoudig aan te trekken voor investeringen. Sponsoren 
kunnen wel aangetrokken worden voor projecten. 

- Voor educatie is niet alleen de 20 m2 ingepland. De algemene zaal kan ook 
gebruikt worden voor educatieve projecten. Voor educatieve projecten kunnen 
sponsoren aangetrokken worden. 

- De voorstellen ten aanzien van het gebouw zijn bewust zo gekozen om een 
multifunctioneel gebruik van de zalen mogelijk te maken. De vijf organisaties 
hebben bewust niet gekozen voor modulair bouwen. 

- Het college is bereid om de raad periodiek, schriftelijk, te informeren over de 
voortgang. Het is in de nieuwe vergaderstructuur aan raad en presidium om dit 
onderwerp voor een vergadering te agenderen. 

- Mevrouw Kruisbrink heeft reeds aangegeven hoe pijnlijk het voor Kranenburgh 
en Sterkenhuis is geweest, hoe een en ander zich heeft afgespeeld. Voor 
mevrouw Hafkamp is dit aanleiding geweest om snel met beide organisaties in 
overleg te treden en goed met elkaar van gedachten te wisselen over de 
voorwaarde voor deelname aan de samenwerking. 

- In de projectorganisatie gaan de vijf organisaties aan de slag om de verdere 
uitwerking van het museaal centrum ter hand te nemen.   

- Er vindt frequent overleg plaats met de provincie. De provincie wacht op het 
besluit van de raad. 

- De exploitatie is een raming. De cijfers tot achter de komma kunnen niet 
gegarandeerd worden. De formuleringen van PriceWaterhouseCoopers zijn 
standaardformuleringen van een accountant. 

 - Het bedrag nodig voor de investering is er. De dekking is er. 
 - Voor de jaarlijkse bijdrage van de gemeente zijn de exploitatiebedragen die nu 

aan de vijf afzonderlijke organisaties worden besteed, uitgangspunt. Dat 
bedraagt in totaal € 2 ton. Het geraamde bedrag is opgesteld door de 
accountant. De garantie dat het daarbij blijft, kan mevrouw Hafkamp niet geven, 
omdat ook de raad anders kan besluiten. Nu uitgaan van € 5 ton is natte 
vingerwerk. 

- Mevrouw Hafkamp kan ter vergadering geen antwoord geven op de vraag welk 
museum benchmarkt is geweest. Ze is bereid dit alsnog na te gaan. 

- De accountant heeft de opbrengst per bezoeker berekend. In het voorstel is 
uitgegaan van de berekeningen door de accountant.  



regel notulen raadsbrede commissie museaal centrum 18-06-2008 bladzijde 9 van 11 

- Er wordt uitgegaan van een groei van het bezoekersaantallen. Wat uitblijven 
van bezoekersaantallen zou betekenen, is koffiedik kijken. De verschillen in 
bezoekersaantallen worden verklaard doordat de een voorzichtiger heeft 
geraamd, dan de ander. 

- De raad kan overwegen om de bijdrage van de gemeente taakstellend te laten 
zijn.  

5 

10 

- De opbrengsten door sponsoring zijn voorzichtig geraamd gelet op de 
ervaringen elders. 

- Er wordt nog gekeken naar de naar de mening van het CDA, ontbrekende 
posten. 

- Om iets moois te creëren moet er meer gedaan worden dan het alternatieve 
plan dat het CDA voorstelt. 

 
Aansluitend aan de reactie van mevrouw Hafkamp, deelt mevrouw Van 
Veldhuizen, beleidsmedewerker kunst en cultuur, het volgende mede. 15 

20 

25 

- De provincie heeft geen oordeel gegeven over de exploitatiebegroting. De 
provincie hoeft er ook geen oordeel over te geven. De provincie vraagt expliciet 
naar de dekking van de investering. De dekking is in de begroting 2008 
opgenomen. 

- Het in het plan opgenomen aantal fte’s is voorzichtig geraamd om de exploitatie 
niet bij aanvang al enorm te belasten. In de formatie rondleiding kan de formatie 
educatie ingevat worden. Er is van uitgegaan dat voor educatie gewerkt wordt 
op projectbasis. Educatie is daarvoor bij uitstek geschikt. Sponsoren zijn bereid 
om daarin veel geld te steken. Het is niet nodig een vaste medewerker in dienst 
te nemen.   

- In het aantal opgenomen m2 zit heel veel ruimte. Op het moment dat blijkt dat 
er meer behoefte is aan een bepaalde ruimte, dan bestaat de mogelijkheid om 
dat op te lossen. 

 
Tweede termijn. 30 
 
De heer Van Hall (D66) brengt naar voren dat op basis van de berekeningen die 
zijn gemaakt door mevrouw R. Smithuis een minimale bijdrage van de gemeente 
nodig is van € 4,4 ton.  
 35 
Mevrouw Hafkamp merkt op dat de € 2 ton is gebaseerd op de exploitatiecijfers 
van de vijf instellingen. Wanneer de raad vindt dat de bijdrage hoger moet zijn, dan 
is het aan de raad om dat in te brengen in de vergadering. Het is niet aan 
mevrouw Hafkamp om een uitspraak te doen over de berekeningen die mevrouw 
Smithuis heeft gemaakt. Museum Kranenburgh kan dat het beste beoordelen. 40 
 
De heer Van Hall is van mening dat ieder kind kan begrijpen dat iets dat 2,5 keer 
zo groot wordt, ook meer gaat kosten. Daarnaast heeft de praktijk geleerd dat het 
omgekeerde het geval is als het gaat om het inverdienvermogen. 
 45 
Mevrouw De Ruiter (D66) heeft de indruk dat partijen tegen wil en dank worden 
uitgehuwelijkt, terwijl de huwelijksvoorwaarden nog niet kloppen. D66 is er van 
overtuigd dat met de juiste argumenten, uitstel verkregen moet kunnen worden bij 
de provincie. D66 vindt de plannen nu te geforceerd. De bevolking moet ook nog 
een oordeel kunnen geven over de plannen. D66 is bang dat een en ander op een 
mislukking uitdraait. 

50 

 
Bij interruptie zegt de heer Haring (GB) dat de minister besloten heeft om de 
subsidie voor kunst en cultuur uitsluitend te verdelen onder de 35 grootste 
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gemeenten in Nederland. Dat betekent dat wanneer Bergen nu geen subsidie 
aanvraagt, Bergen op termijn geen kans meer heeft op subsidie.  
 
De heer Van Huissteden (PvdA) concludeert dat met het voorliggende voorstel de 
gelden voor het museaal centrum worden veilig gesteld en dat de verdere 
uitwerking later volgt. De heer Van Huissteden is benieuwd of voor het einde van 
de week, bekend is, wie met welk mandaat met de gemeente praat. Het is van 
belang om meer duidelijkheid te krijgen over het draagvlak. Hij wil weten welke 
ruimte de raad heeft voor verdere inbreng.  

5 

10  
De heer Groot (CDA) is van mening dat er wel overeenstemming bereikt kan 
worden over het gebouw en de financiering. Hij verzoekt voor de vergadering van 
de raad duidelijkheid te geven over de inbreng van Het Plein. Er moet duidelijkheid 
worden verstrekt over de inbreng van de organisaties. Daarover mag geen twijfel 
bestaan. 15 

20 

De verdere invulling van het museaal centrum is een rijdende trein, waarvoor de 
tijd genomen moet worden en wat zo goed mogelijk moet gebeuren. 
Het is de vraag of het in de begroting opgenomen bedrag voldoende is om het 
museaal centrum adequaat te laten functioneren. Allerlei zaken kunnen daarop 
invloed uitoefenen. De raad kan bij de behandeling van een begroting hierop 
terugkomen en daar waar nodig en gewenst de gemeentelijke bijdrage bijstellen.  
 
De heer Maarsse (BOBbes) vindt het, gehoord de bereikte overeenstemming, 
jammer dat het Plan Groen een veel te groot gewicht heeft gekregen. Hij voelt zich 
hierdoor op de een of andere wijze misleidt en heeft het gevoel dat het tot 
onnodige vertraging heeft geleid. 

25 

 
De heer Hietbrink (GL) wil weten wat de reden is dat in beslispunt 2 het pand Plein 
7 niet met name wordt genoemd. Is het mogelijk om beslispunt 5 over het parkeren 
uit de beslispunten te halen. 30 
 
De heer De Jong (VVD) wil dat de herbevestiging van het draagvlak binnen de vijf 
organisaties, duidelijk wordt verwerkt op bladzijde 2 van het voorstel. Hij wijst er op 
dat de gemeente naast de € 2 ton een kapitaalslast heeft van € 150.000. De 
gemeente is momenteel financieel niet daadkrachtig genoeg om extra subsidie te 
verlenen. De heer De Jong vindt het teleurstellend dat de exploitatiebegroting 
minder waarde heeft dan eerst gedacht. De begroting kan door de raad feitelijk 
voor kennisgeving worden aangenomen wanneer deze ook niet naar de provincie 
gaat. Beslispunt 7 kan dienovereenkomstig klinken. 

35 

40  
Mevrouw Luttik (GB)  is benieuwd naar de informatie over de erfpachtconstructie. 
De exploitatie heeft nog veel onzekerheden in zich. Dat is voor GB een belangrijk 
aandachtspunt. Het is GB nog steeds niet helemaal duidelijk of het Plan Groen het 
referentiekader is van het voorstel. GB wil weten of het mogelijk is om met vier 
organisaties door te gaan wanneer KCB besluit zich terug te trekken. 45 
 
Reactie college op de tweede termijn. 
 
Mevrouw Hafkamp deelt mede dat de raad op basis van het thans voorliggende 
voorstel een besluit moet nemen. Stukken uit het Plan Groen is daarin 
opgenomen. Kranenburgh en Sterkenhuis hebben gevraagd om het Plan Groen 
nadrukkelijker te benoemen als basis voor de realisatie van het museaal centrum. 
Daartegen hebben het college en de andere partijen, ja gezegd.  

50 
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De vijf organisaties waarover steeds gesproken wordt, zijn: Kranenburgh, 
Sterkenhuis, NHKC, KCB en de Kunst Uitleen. Zij hebben volmondig ja gezegd 
tegen de realisatie van het museaal centrum. De voorzitter van het KCB, die 
tevens zitting heeft in de werkgroep, heeft uitgesproken dat de 
intentieovereenkomst wordt gedragen door het bestuur van het KCB. 5 

10 

15 

20 

25 

Gelet op de inspraak wil mevrouw Hafkamp weten wat het KCB gaat doen. Ze 
hoopt hierover zo snel mogelijk, meer informatie te verkrijgen. 
Mevrouw Hafkamp kan nu geen antwoord geven op de vraag wat het betekent 
wanneer KCB zich terugtrekt. In ieder geval hebben vier organisaties volmondig ja 
gezegd. 
De voorgestelde € 2 ton wordt ook gedragen door de vijf organisaties. Mevrouw 
Hafkamp gaat er van uit dat deze organisaties zeer goed in staat zijn om aan te 
geven of dat bedrag toereikend is. Ze heeft alle vertrouwen in de expertise van de 
organisaties zelf. De gemeente is betrokken bij de verdere invulling en informeert 
de raad over de voortgang. 
 
Mevrouw Hafkamp zorgt er voor dat er voor de raadsvergadering duidelijkheid 
bestaat over de inbreng van de opbrengst van Het Plein 7 door NHKC. 
 
Gehoord de inbreng in de eerste termijn over beslispunt 5 (parkeren), zegt 
mevrouw Hafkamp toe dat dit uit de beslispunten wordt verwijderd. Het is niet 
nodig om hierover op 24 juni een besluit te nemen. Hierop komt het college op een 
later moment terug. 
 
Beslispunt 7 wordt zodanig aangepast dat de raad de voorlopige 
exploitatiebegroting voor kennisgeving aanneemt. 
 
De aangepaste tekst van de beslispunten wordt aan de raad voorgelegd. 
 
De voorzitter rondt de discussie over dit onderwerp hiermee af. 30 
 

6. Rondvraag en mededelingen commissieleden. 
 Er zijn geen mededelingen. 
 

De heer Van Huissteden (PvdA) verzoekt een ieder die is uitgenodigd voor het 
gesprek over jeugd en alcohol, na afloop van de vergadering even bijeen te 
komen. 

35 

 
7. Sluiting. 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter onder dankzegging de 
vergadering. 

40 

45 

 
Aldus gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in  
de vergadering van de gemeenteraad van  
 
de griffier,  de voorzitter,


