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Onderwerp : Schriftelijke vragen inzake collectiebeheer gemeentelijke collectie 

Geachte gemeenteraad, 

Op 12 januari jl. heeft de fractie van Gemeentebelangen BES een aantal schriftelijke vragen 
ingediend inzake het beheer van de gemeentelijke collectie. 
De gemeentelijke collectie bestaat uit een kunstcollectie en een cultuurhistorische inclusief 
een archeologische collectie (waaronder de Collectie Rampenbosch). 
In deze brief worden de gestelde vragen beantwoord. 

De fractie van Gemeentebelangen BES stelt de volgende vragen: 

1. Collectiebeheer annex opschoning. Dit staat al een aantal jaren op de agenda, maar 
tot dusverre is alleen de oudheidkundige collectie van Het Sterkenhuis grotendeels 
geherinventariseerd en gewaardeerd. Dit is een 100o7o gemeentelijke collectie, 
waarvan de uiteindelijke beslissing over afstoting niet door de directie of raad van 
toezicht kan worden genomen, maar aan de gemeenteraad is. Dit geldt mutatis 
mutandis natuurlijk ook voor de gemeentelijke kunstcollectie. Daarom is het van 
belang, dat de raad ook inzage krijgt in het collectieplan en t.z.t. de eindbeslissing 
daarover neemt voor wat betreft de gemeentelijke collectieonderdelen. 

Graag ontvangen wij het Collectieplan ter inzage en wanneer en op welke wijze wordt 
de samenstelling van de kerncollectie van Kranenburgh, waar wat betreft de 
gemeentelijke collectieonderdelen, aan raad voorgelegd. 

Beantwoording: 
Het besluit om het beheer van de gemeentelijke collecties over te dragen aan Kranenburgh 
is door de raad genomen op 12 mei 2011. Het besluit om Kranenburgh de opdracht te geven 
om de gemeentelijke collecties op te schonen en waar nodig werken een andere 
bestemming te geven of af te stoten is door de raad genomen op 10 november 2011. 
De uitvoering van beide besluiten is een bevoegdheid van het college. 
Het collectieplan en een bijbehorend plan van aanpak zijn nu gereed en zullen op korte 
termijn aan het college worden voorgelegd. Het college zal worden gevraagd akkoord te 
gaan met de uitgangspunten voor het beheer zoals in het collectieplan is geformuleerd. De 
uitgangspunten zijn van toepassing op zowel het beheer als op de opschoning. Als het 
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college een positief besluit heeft genomen zal het collectieplan ter kennisgeving aan de raad 
worden gezonden. 
De resultaten van de opschoning zullen te zijner tijd door Kranenburgh aan het college ter 
besluitvorming worden voorgelegd. De raad zal van dit besluit eveneens in kennis worden 
gesteld. 
Het is de verwachting dat de uiteindelijke eindresultaten van de opschoning pas na twee tot 
drie jaar bekend zíjn. De lange duur heeft te maken met de omvang van het aantal werken 
(kunstcollectie ruim 2.500 werken, kunsthistorische collectie ruim 10.000 werken) het 
samenvoegen van de verschillende registraties, het uitbreiden van de registratie per werk 
zodat de duiding meer zorgvuldig kan worden geregistreerd, en het eventueel benodigde 
aanvullende kunsthistorische onderzoek. Op basis van deze gegevens kan dan vervolgens 
een onderscheid worden gemaakt tussen werken die behoren tot de kerncollectie, werken 
die een andere bestemming krijgen binnen het beheer van Kranenburgh (bijvoorbeeld 
uitlening via de kunstuitleen) of voor afstoting in aanmerking komen. Dit geheel van 
herbestemming van alle werken van de gemeentelijke collecties zal als een voorstel aan het 
college worden voorgelegd. 

2. De status van de bodemvondsten, en met name die van Rampenbosch. Bij de 
overdracht van het beheer (na opheffing van de Museumcommissie voor Het 
Sterkenhuis) is door de raad bepaald, dat deze status nog nader geregeld zou 
worden. Dat is niet gebeurd, maar de gemeente is door de depotbeheerder van de 
provincie, waar een deel van de vondsten ligt opgeslagen, wel voor een blok gezet. 
Formeel-juridisch dient de gemeenteraad zich ook hierover uit te spreken. Dat is 
geen Bergense variant, maar gewoon een algemeen geldende regel voor dergelijke 
collecties. 

Wanneer wordt dit aan de raad voorgelegd? 

Beantwoording: 
Bevoegdheid beheren archeologische collecties 
De provincie heeft de wettelijke taak om archeologische voorwerpen te beheren die 
afkomstig zijn uit opgravingen die hebben plaatsgevonden onder provinciaal of rijkstoezicht. 
(Dit provinciaal en of rijkstoezicht heeft plaatsgevonden vanaf 1963.) 
Uitzondering hierop zijn gemeenten die een eigen depot hebben welk is aangewezen door 
de provincie). Deze gemeenten mogen zelf de vondsten beheren. Bergen valt hier niet 
onder. (Aangewezen zijn slechts: Amsterdam, Haarlem, Zaanstad, Alkmaar en Hoorn). 
Alleen zogenaamde toevalsvondsten en opgravingsvondsten van voor 1963 kunnen 
eigendom zijn van de gemeente Bergen. Het is nog niet geheel duidelijk welke vondsten uit 
de gemeentelijke archeologische collectie hieronder vallen. De opschoning van de collecties 
zal dit zichtbaar maken. Het is mogelijk dat het beheer van dit deel van de collectie (het wel 
of niet overdragen aan de provincie) nog nader geregeld moet worden. Zodra dit bekend is, 
zal dit worden voorgelegd aan het college. 

Eigendomsstatus archeologische collecties 
De gemeente Bergen kan alleen in het geval van zogenaamde toevalsvondsten en 
opgravingsvondsten van voor 1963, eigenaar zijn van de acheologische vondsten die zich in 
de cultuurhistorische collectie van het Sterkenhuis bevinden. 
Vanaf 1963 mag alleen met een vergunning worden opgegraven. Dit is met de wetswijziging 
in 1988 bevestigd. De collectie Rampenbosch is afkomstig uit een opgraving van na 1963 en 
heeft onder toezicht van het rijk plaatsgevonden. 
Voor de implementatie van de wet van Malta in 2007 gold als regel dat het eigendom van de 
opgegraven vondsten toekwam aan de houder van de opgravingsvergunning, maar zodra 
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de vondsten werden overgedragen aan een provinciaal depot werden zij provinciaal 
eigendom. 
Omdat er in die periode een capaciteitsprobleem ten aanzien van het aantal beschikbare 
archeologen was, werd gedoogd dat er kleine opgravingen (zoals Rampenbosch) werden 
verricht door vrijwilligers en amateurarcheologen. Formeel vond dit dan plaats onder de 
vergunning van de rijksdienst (toen ROB) en werd het toezicht hierop uitgeoefend door de 
Provinciaal archeoloog. Een aantal van dergelijke opgravingen werd begeleid of geïnitieerd 
door de archeologisch assistent, tevens beheerder van het provinciaal depot. 
De vondsten van Rampenbosch waren dus rijkseigendom toen ze werden opgegraven. Het 
ríjk heeft ondertussen alle vondsten uit zijn Noord-Hollandse opgravingen overgedragen aan 
de provincie. Het leidt geen twijfel dat alle vondsten uit de opgraving van Rampenbosch al 
enige tijd provinciaal eigendom zijn. Er zal dus geen beslissing over de status of de opslag 
van de archeologische collectie afkomstig uit opgravingen van na 1963, aan de raad worden 
voorgelegd. 

Omdat de vondsten vanaf het begin rijkseigendom en daarna provinciaal eigendom waren is 
er nooit een schriftelijk vastgelegde overdracht nodig geweest. Dat een deel van de vondsten 
niet direct naar het depot is overgebracht komt, omdat er nog inventarisatie en rapportage 
zou plaatsvinden door de amateurarcheologen onder leiding van de enkele jaren geleden 
overleden mevrouw Eisma. In dat opzicht is het vondstcomplex van Rampenbosch 
vergelijkbaar met die van andere opgravingen van amateurarcheologen en AWN-
werkgroepen. 
Omdat het de gebruikelijke gang van zaken is dat bij een vondstcomplex als dat van 
Rampenbosch er een volledige inventarisatie en rapportage plaatsvindt door de opgraver, in 
dit geval de werkgroep archeologie van het Sterkenhuis heeft de collectie Rampenbosch 
jarenlang in het Sterkenhuis gelegen. Over de verdere centralô registratie en een 
verantwoord beheer zullen er door Kranenburgh afspraken worden gemaakt met de 
beheerder van het provinciaal depot die de provincie als eigenaar vertegenwoordigt. 
Uitgangspunt daarbij is uiteraard de feitelijke eigendomssituatie. 

De gemeente vindt het van belang dat er een goede en werkbare verstandhouding is tussen 
de eigenaar (provincie) en de beheerder cq belanghebbende (Kranenburgh/medewerkers 
Sterkenhuis) en zal graag behulpzaam zijn bij het maken van goede afspraken. 

Indien er relevante ontwikkelingen plaatsvinden aangaande de archeologische collectie, dan 
wordt het college en de raad hierover geïnformeerd. 

3. Het depot. In de laatste raadsvergadering voor de zomer heeft onze fractie haar 
zorgen geuit, met als resultaat dat er nu aan een (voorlopige) oplossing wordt 
gewerkt. Als belangrijkste subsidiënt moet de gemeente op dit punt eisen aan de 
beheerder blijven stellen. De landelijke eisen voor behoud van de 
museumcertificeríng zijn nu eenmaal streng, het kan toch niet zo zijn dat 
Kranenburgh-nieuwe- stijl deze status als professionele instelling weer zou verliezen. 
Wat is de stand van zaken in deze? 

Beantwoording: 
Kranenburgh heeft onlangs de visitatiecommissie op bezoek gehad met betrekking tot de 
aanvraag voor een definitieve registratie van Kranenburgh in het museumregister. De 
commissie was positief en heeft een tweetal kleine aanbevelingen gedaan. Kranenburgh zal 
op korte termijn aan deze aanbevelingen voldoen. Het is de verwachting dat hierna op de 
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opname in het museumregister zal plaatsvinden. De aanbevelingen hadden geen betrekking 
op de huidige of geplande toekomstige depotsituatie. 
Kranenburgh heeft onlangs alle reeds bekende waardevolle werken ondergebracht in een 
professioneel depot (Depot Imming) met een optimale klimaatbeheersing. De minder 
waardevolle werken bevinden zich momenteel nog in het tijdelijke depot in Egmond en 
worden naar verwachting op termijn overgebracht naar een nieuw depot in Alkmaar. De raad 
wordt hierover middels de nieuwsbrief nader geïnformeerd. 
Alle werken zijn en blijven verzekerd. De depots voldoen aan de eisen die de 
verzekeringsmaatschappij stelt. De verzekeringmaatschappij zal op de hoogte worden 
gebracht van de nieuwe standplaats van de werken. 

Tot s lot 
Hebt u nog vragen? Neemt u dan contact op met Astrid van Mierlo, beleidsmedewerker van 
het onderdeel Maatschappelijke Ontwikkeling via telefoonnummer (072) 888 00 00. Wilt u bij 
correspondentie het kenmerk 15UIT00739 vermelden? 

Met vriendelijke groet, 
college van Bergen, college van Bergen, 

H.G.T. Brouwer 
secretaris 

drs. H. Hafkamp 
burgemeester 
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Schriftelijke vragen   

ingevolge artikel 40 van het Reglement van Orde  
 

 
Fractie         : Gemeentebelangen BES 
 
Verzoek Aan de voorzitter van de raad, 

 
Datum 12 januari 2015 
Onderwerp Kranenburgh 
Eventuele toelichting De vragen worden gesteld naar aanleiding van de memo van het 

College d.d. 28 oktober 2014 over Vaststelling subsidie 2013, 
tussenrapportage 2014 en toekenning subsidie 2015 
Kranenburgh. 
 
Het formeel stellen van deze vragen heeft wat tijd gekost, de 
strekking ervan is al vanaf november 2014 bekend. De fractie 
rekent dan ook op een snelle beantwoording., 
 

Vragen De fractie van Gemeentebelangen BES stelt de volgende vragen: 
 
Collectiebeheer annex opschoning. Dit staat al een aantal jaren 
op de agenda, maar tot dusverre is alleen de oudheidkundige 
collectie van Het Sterkenhuis grotendeels geherinventariseerd en 
gewaardeerd. Dit is een 100% gemeentelijke collectie, waarvan de 
uiteindelijke beslissing over afstoting niet door de directie of raad 
van toezicht kan worden genomen, maar aan de gemeenteraad is. 
Dit geldt mutatis mutandis natuurlijk ook voor de gemeentelijke 
kunstcollectie. Daarom is het van belang, dat de raad ook inzage 
krijgt in het collectieplan en t.z.t. de eindbeslissing daarover neemt 
voor wat betreft de gemeentelijke collectie-onderdelen.  
Graag ontvangen wij het Collectieplan ter inzage en wanneer en 
op welke wijze wordt de samenstelling van de kerncollectie van 
Kranenburgh, waar wat betreft de gemeentelijke 
collectieonderdelen, aan raad voorgelegd. 
 
De status van de bodemvondsten, en met name die van 
Rampenbosch. Bij de overdracht van het beheer (na opheffing 
van de Museumcommissie voor Het Sterkenhuis) is door de raad 
bepaald, dat deze status nog nader geregeld zou worden. Dat is 
niet gebeurd, maar de gemeente is door de depotbeheerder van 
de provincie, waar een deel van de vondsten ligt opgeslagen, wel 
voor een blok gezet. Formeel-juridisch dient de gemeenteraad 
zich ook hierover uit te spreken. Dat is geen Bergense variant, 
maar gewoon een algemeen geldende regel voor dergelijke 
collecties. Wanneer wordt dit aan de raad voorgelegd. 
 
 Het depot. In de laatste raadsvergadering voor de zomer heeft 
onze fractie haar zorgen geuit, met als resultaat dat er nu aan een 
(voorlopige) oplossing wordt gewerkt. Als belangrijkste subsidiënt 
moet de gemeente  op dit punt eisen aan de beheerder blijven 
stellen. De landelijke eisen voor behoud van de 
museumcertificering zijn nu eenmaal streng, het kan toch niet zo 
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zijn dat Kranenburgh-nieuwe-stijl deze status als professionele 
instelling weer zou verliezen. 
 
Wat is de stand van zaken in deze. 
 

Naam en ondertekening 
 
Fractie  
 
 

Frits David Zeiler 
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