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1. Inleiding 
 

 Aanleiding 
Sinds de uitbreiding met nieuwbouw en herpositionering in 2013 weet Museum Kranenburgh 
in een mooi gebouw met aantrekkelijke tentoonstellingen een steeds groter publiek te 
bereiken. Achter de schermen heeft het museum echter te kampen met uiteenlopende 
problemen. Zo wordt het elk jaar lastiger om de exploitatie sluitend te krijgen omdat de 
belangrijkste bron van inkomsten – de subsidie van de gemeente – al sinds 2012 niet meer 
geïndexeerd wordt, terwijl het kostenniveau door de jaren heen wel fors blijft stijgen. 
Daarnaast spelen er verschillende problemen die terug te voeren zijn op de keuzes die 
gemaakt zijn in 2013, waaronder de afbetaling van een lening voor de inrichting van de 
nieuwbouw. En al van nog langer geleden dateert de depotproblematiek; de beroerde 
depotsituatie is niet alleen slecht voor de collectie, maar vraagt ook bovenmatig veel tijd en 
aandacht van de organisatie. En die tijd heeft het museum niet, met een kleine formatie is alle 
capaciteit hard nodig om de kerntaken van het museumbedrijf naar behoren uit te kunnen 
voeren.  
 
Museum Kranenburgh geeft aan dat door de stapeling van problemen en een steeds krapper 
wordend budget het water aan de lippen staat. De Raad van Toezicht en de directeur-
bestuurder van Museum Kranenburgh hebben dan ook de noodklok geluid: wanneer de 
problemen niet worden opgelost, dreigt de museumorganisatie vast te lopen.  
 
De gemeente Bergen en Museum Kranenburg willen thans komen tot een integrale 
beoordeling van de verschillende vraagstukken die spelen en een daarop gebaseerd advies 
welke maatregelen noodzakelijk zijn om de toekomst van het museum veilig te stellen. 
RaadSaam Erfgoedprojecten heeft de opdracht gekregen om de problemen te analyseren en 
met een adviesrapport te komen. Gelet op de verscheidenheid aan vraagstukken is RaadSaam 
Erfgoedprojecten in de uitvoering van de opdracht een coproductie aangegaan met BMC 
Cultuur & Erfgoed. 
 

 Opdracht 
De opdracht bestaat uit specifieke onderzoeksvragen en een integrale doorlichting. 
 
Onderzoeksvragen naar aanleiding van concrete vraagstukken 
Museum Kranenburgh geeft aan de volgende knelpunten/problemen te ondervinden: 
 

• Collectiebeheer. In 2011 zijn middels een beheerovereenkomst de gemeentelijke kunst- 
en erfgoedcollectie in langdurige bruikleen gegeven aan Museum Kranenburgh. Daarbij is 
overeengekomen dat de gemeente de verzekeringskosten blijft betalen en dat het 
museum alle andere beheerkosten voor haar rekening neemt. Dit blijkt volgens het 
museum in de praktijk niet haalbaar; het museum ziet geen mogelijkheden de collectie op 
een aanvaardbaar niveau te beheren en te behouden. Aan de orde is de vraag wat een 
aanvaardbaar niveau van onderhoud is, waartoe de gemeente als eigenaar juridisch 
gehouden is en wat een passende gemeentelijke bijdrage is om deze bruikleennemer in 
staat te stellen het beheer naar behoren uit te voeren. Mogelijk zal de 
beheerovereenkomst hierop moeten worden aangepast. 

http://www.bmc.nl/
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• Depotproblematiek. De collectie wordt deels in een aantal gemeentelijke gebouwen 
bewaard en deels in een aantal commerciële depots. De gemeentelijke ruimten zijn 
onvoldoende geschikt als depot. De commerciële ruimten zijn dat wel, maar zijn ook 
kostbaar. Ook is sprake van een versnipperde depotsituatie, hetgeen uit oogpunt van 
efficiency onwenselijk is. Bureau Helicon heeft advies uitgebracht met oplossingen voor de 
korte termijn en voor de lange termijn. Nog niet duidelijk is wat de financiële 
consequenties zijn van de lange termijn oplossing. Aan dat inzicht is nu wel behoefte, 
zowel voor wat betreft de benodigde investering als voor wat betreft de gevolgen voor de 
exploitatie. 

• Aflossing gemeentelijke lening. In de (ver-)nieuwbouw van het museum is destijds geen 
investeringsruimte beschikbaar gesteld voor de inrichting. Het museum heeft toen een 
lening moeten afsluiten van € 350.000,- met 3% rente. De eerste vijf jaar was deze 
aflossingsvrij, maar deze termijn is inmiddels verstreken en bijgevolg wordt het museum 
geacht nu ook af te lossen. Het museum geeft aan hiertoe niet in staat te zijn en vraagt om 
kwijtschelding van de lening.  

• Verdeling verantwoordelijkheden onderhoud. Museum Kranenburgh maakt bezwaar 
tegen de onderhoudsverdeling tussen de gemeente als eigenaar van de 
museumaccommodatie en Kranenburgh als huurder. Dit geldt zowel voor het gebouw als 
de tuin. De demarcatie tussen wat voor rekening van de eigenaar (gemeente) moet komen 
en waar de gebruiker (museum) voor verantwoordelijk is, ligt nu naar de mening van het 
museum te veel bij de gebruiker. Een herziening van de huurovereenkomst wordt 
noodzakelijk geacht. Daarbij speelt ook dat zowel de gemeente als Museum Kranenburgh 
de ambitie heeft de gebouwen te verduurzamen. Weliswaar is dit een afzonderlijke 
opgave die als zodanig buiten de scope van deze opdracht valt, maar waarmee wel 
rekening moet worden gehouden. 

• Subsidie versus overeenkomst van dienstverlening. Een deel van het subsidiebedrag is 
geoormerkt voor het collectiebeheer. Nog even los van de vraag of dit bedrag reëel is, 
doet zich de vraag voor of hier sprake is van levering van diensten, op basis waarvan de 
vergoeding voor deze activiteit beter ondergebracht zou moeten worden in een 
overeenkomst van dienstverlening in plaats van in de subsidieovereenkomst. Deze vraag 
geldt ook voor de inzet van de cultuurcoaches op scholen.  

• Stakeholders Culturele Buitenplaats. Museum Kranenburgh brengt een aantal activiteiten 
samen onder de noemer Culturele Buitenplaats (kunstuitleen, Het Sterkenhuis, Kunst 
Centrum Bergen, museum). Voor al deze activiteiten gelden specifieke afspraken en 
beperkingen die contractueel zijn vastgelegd. Gekeken moet worden welke afspraken uit 
het verleden nog relevant zijn en hoe die zich verhouden tot de gewenste koers van 
Museum Kranenburgh, zowel vanuit het perspectief van de instelling als vanuit het 
perspectief van de gemeente. Voor wat betreft Het Sterkenhuis is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt de vaste afspraken die zijn gemaakt in het kader van het legaat van de 
familie Van Reenen.  

• Subsidieniveau. De structurele exploitatiesubsidie van de gemeente bedraagt sinds 2012  
€ 500.000,-. Dit bedrag is sindsdien niet meer geïndexeerd, terwijl de kosten voor het 
museum door prijspeilstijgingen jaarlijks wel hoger komen te liggen. Met relatief hoge 
bezoekersaantallen genereert het museum ook in behoorlijke mate eigen inkomsten. Het 
museum heeft de ambitie verder te professionaliseren, maar ziet daartoe geen 
mogelijkheden binnen de huidige exploitatieopzet en het huidige subsidieniveau. De vraag 
is aan de orde wat een reëel subsidieniveau is voor Museum Kranenburgh gelet op de 
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opdracht die zij heeft. Daarbij wordt het wenselijk geacht een benchmark uit te voeren 
naar de situatie c.q. het subsidieniveau bij enkele min of meer vergelijkbare musea. 

 
De gemeente Bergen en Museum Kranenburgh zijn het erover eens dat bovenstaande 
knelpunten en problemen onderzocht moeten worden en door de onderzoekers van een 
helder advies moeten worden voorzien hoe elk knelpunt/probleem kan worden verholpen. 
 
Integrale doorlichting gericht op advies over toekomst museum 
De vraag aan de onderzoekers is ook om de knelpunten en problemen in samenhang te 
bekijken en te komen met een integraal advies over de toekomst van het museum. Dit 
betekent in essentie dat van de onderzoekers gevraagd wordt Museum Kranenburgh door te 
lichten op alle belangrijke onderdelen van het museumbedrijf en aan te geven wat nodig is 
om de toekomst van het museum duurzaam veilig te stellen.  
 
Uitgangspunt daarbij is het huidige ambitieniveau, maar ook wordt van de onderzoekers 
gevraagd om een doorkijkje te geven hoe de toekomst van het museum er uit kan zien 
wanneer sprake is van een significant hoger ambitieniveau (groeiscenario) en van een 
significant lager ambitieniveau (krimpscenario).  
 

 Aanpak 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van: 

• Deskresearch. 

• Interviews met medewerkers Museum Kranenburgh. 

• Interviews met medewerkers gemeente Bergen. 

• Interview met vrijwilliger Sterkenhuis. 

• Interview met bestuurslid KunstenaarsCentrumBergen (KCB). 

• Interview met bestuurslid Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC). 

• Bestuurlijk overleg met RvT (Stichting Beeldende Kunst Bergen S.B.K.), directeur 
bestuurder en de wethouders cultuur en financiën. 

• Bezoek aan de verschillende museumlocaties (Museum Kranenburgh, het Sterkenhuis, 
depotlocaties). 

• Diverse analyses, waaronder een benchmarkonderzoek vanuit het landelijke 
databestand Museana.  

 
Vanwege de grote hoeveelheid informatie hebben we er voor gekozen een compacte 
hoofdrapportage op te stellen met daarin de conclusies en aanbevelingen, zowel met 
betrekking tot het functioneren van het museum in zijn geheel als met betrekking tot de 
specifieke knelpunten en problemen die het museum ondervindt. In de hoofdrapportage gaan 
wij tevens in op de toekomst van het museum, waarbij wij ook zoals gevraagd verschillende 
mogelijke toekomstvarianten schetsen. 
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Als onderleggers bij de hoofdrapportage hebben we een aantal afzonderlijke deelrapportages 
opgesteld: 

• Deelrapportage 1. Exploitatie 

• Deelrapportage 2. Collectiebeheer 

• Deelrapportage 3. Depotproblematiek 

• Deelrapportage 4. Organisatorische situatie 

• Deelrapportage 5. Huisvestingssituatie 

• Deelrapportage 6. Benchmark-onderzoek 
 
De cijfers in dit rapport en de deelrapportages hebben betrekking op de situatie in het 
voorjaar 2020. Wij beschikten toen voor Museum Kranenburgh over exploitatiecijfers 2019, 
volgens de voorlopige jaarrekening 2019. Bij de vergelijkingen met andere musea beschikten 
we over de cijfers 2018. Bij het afronden van de rapportages zijn actuelere gegevens 
beschikbaar. Die meer actuele gegevens hebben wij niet meer gebruikt. Het zou immers 
onevenredig veel werk hebben gekost om alle cijfers te herzien. Maar niet alleen dat, het zou 
ook niet hebben geleid tot conclusies en aanbevelingen die meer dan marginaal afwijken van 
conclusies en aanbevelingen die wij hebben opgenomen in het (overkoepelende) rapport en 
de deelrapportages. 
 
De opdracht voor het onderhavige onderzoek is verstrekt vlak voor het uitbreken van de 
Coronacrisis. Zoals bekend heeft de Coronacrisis een enorme impact op mensen en 
organisaties, ook op de musea. De baten van musea, in de vorm van inkomsten uit in elk geval 
entreegelden, horeca, winkel en zaalverhuur zijn sinds de Coronacrisis tijdens de 
aanvankelijke ‘intelligente lockdown’ grotendeels weggevallen. Daarna zijn deze baten weer 
enigszins gaan stromen, maar het ziet ernaar uit dat er weer een nieuwe sluiting van musea 
aan gaat komen. Nog niet te voorspellen is hoe de crisis zich verder zal ontwikkelen en 
wanneer we die achter ons kunnen laten. Museum Kranenburgh heeft een inventarisatie 
gemaakt van de (financiële) gevolgen van de Coronacrisis, ook met een inschatting voor 2021. 
Hoewel de impact van de crisis op de exploitatie van het museum enorm is, is in overleg met 
gemeente en museum besloten in dit onderzoek de gevolgen van de Coronacrisis buiten 
beschouwing te laten. 
 

 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van deze hoofdrapportage schetsen wij eerst de huidige situatie, met een 
overzicht van de belangrijkste kerngegevens van het museum en de beleidsmatige context 
waarin het museum functioneert. In hoofdstuk 3 presenteren wij onze conclusies van de 
integrale doorlichting. Daarbij beoordelen wij de cultureel-maatschappelijke kracht van 
Museum Kranenburgh, zijn externe organisatorische kracht, zijn intern organisatorische kracht 
en tot slot zijn exploitatie in brede zin, inclusief het collectiebeheer en de depot-problematiek. 
We beginnen hoofdstuk 3 met een overall-conclusie. In hoofdstuk 4 formuleren wij onze 
concrete antwoorden op de onderzoeksvragen. In hoofdstuk 5 presenteren wij onze 
aanbevelingen. Wij beginnen dit hoofdstuk met de aanbevelingen die los staan van de keuze 
voor een toekomstvariant voor Museum Kranenburgh. Vervolgens formuleren wij drie 
mogelijke toekomstvarianten, die wij elk voorzien van een beschrijving, adviezen die op grond 
van onze analyses op de variant van toepassing zijn, de financiële randvoorwaarden die 
behoren bij de variant en de kansen en bedreigingen. 
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2. Huidige situatie 
 

 Kerngegevens Museum Kranenburgh 
 
Algemeen  
In 2012/2013 is Museum Kranenburgh verbouwd en zijn nieuwe afspraken gemaakt over o.a. 
collectiebeheer, onderhoud aan gebouw en tuin, de samenwerking met betrokken 
organisaties zoals Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) en Stichting Noordhollands 
Kunstcentrum (NHKC) en over het subsidieniveau. Dat alles om Museum Kranenburgh te 
herpositioneren en de aantrekkingskracht van het museum te vergroten. De inzet was 
Museum Kranenburgh uit te laten groeien tot een museum met bovenregionale uitstraling. 
Deze ambitie had nadrukkelijk ook een economisch-toeristisch belang, namelijk om nog meer 
mensen te verleiden naar Bergen te komen. Sinds 2013 heeft de museumorganisatie zich met 
goed resultaat ingezet om deze ambities waar te maken.  
 
Collectie 
Museum Kranenburgh beheert een verzameling kunst van 1900 tot heden. Het museum werd 
opgericht in 1993, destijds gehuisvest in villa Kranenburgh. Het fundament van de collectie 
van Museum Kranenburgh wordt gevormd door De Bergense School. De collectie omvat 2.600 
kunstwerken, waarvan 500 van de kunstcollectie Kranenburgh, 1.500 werken van de 
gemeente Bergen en 600 objecten van Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC). 
Daarnaast beheert het museum samen met de vrijwilligers de collectie van Het Sterkenhuis 
bestaande uit circa 11.500 objecten.  

 
Museale activiteiten 
Museum Kranenburgh weet aantrekkelijke tentoonstellingen te organiseren voor een relatief 
groot publiek. Daarnaast organiseert Kranenburgh concerten, muziekoptredens, workshops 
en lezingen. 
 
Kranenburgh heeft de afgelopen jaren een aantal voorbeeldige en innovatieve 
educatieprojecten ontwikkeld waarmee ze landelijk aandacht heeft getrokken. Tevens voert 
Kranenburg de functie van Cultuurcoaches uit voor de gemeente Bergen en bereikt daarnaast 
met de educatieve programma’s alle scholen in Bergen en de omringende kernen, in totaal 
2500 leerlingen.  
 
Naast Museum Kranenburgh is er een tweede museum: Museum Het Sterkenhuis. Het 
Sterkenhuis is gevestigd in een historisch pand, gebouwd in 1655. Daar wordt in stijlkamers de 
historische collectie getoond. Ook is er ruimte voor wisseltentoonstellingen over de 
geschiedenis van Bergen. Het Sterkenhuis is het cultuurhistorisch baken van Bergen. 
 
Publieksbereik 
Museum Kranenburgh bereikt uiteenlopende doelgroepen. Kranenburgh is de grote 
publiekstrekker. Het museum wordt in belangrijke mate bezocht door cultuurtoeristen/ 
museumpubliek; dat betreft overwegend de wat oudere, goed verdienende doelgroep die 
vanwege het museum naar Bergen komt. Omdat in Bergen e.o. ook veel kusttoerisme is, 
komen ook gezinnen met kinderen naar het museum.   
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Naast de toeristen zijn zowel Museum Kranenburgh als Het Sterkenhuis van belang voor de 
eigen inwoners. Ook biedt Kranenburgh in beide musea educatieprogramma’s aan die worden 
bezocht door leerlingen van basisonderwijs en in mindere mate ook van het voortgezet 
onderwijs.  
 
In 2018 waren de bezoekersaantallen als volgt: 

Museum Kranenburgh 2018 
Waarvan museumkaart 41.783 

Waarvan betalend  10.652 

Waarvan gratis 5.429 

Waarvan educatief 1.198 
Totaal  59.062 

 
 
 
 
 
 
 

Winkel, kunstuitleen, horeca en verhuur 
De kunstuitleen ontwikkelt zich steeds meer tot museumkunstwinkel; de medewerker maakt 
deel uit van het Kranenburgh-team. De kunstuitleen is gericht op inkomensvorming voor de 
(veelal regionale) kunstenaars die hun werk aan de kunstuitleen verkopen of in consignatie 
geven en richt zich op het al jaren stabiele aantal leners. De collectie van de kunstuitleen is 
afgestemd op de programmering van Kranenburgh en viert het buitengevoel, het landschap, 
de zee, de schoonheid van het landschap om het museum. 
 
Ook de museumwinkel en het museumcafé richten zich op het (culturele) buitenplaats gevoel 
en brengen een hoogwaardig assortiment dat speelt met ontspanning en verbeelding. De 
museumwinkel biedt kunstboeken, kinderboeken, sieraden tassen en ansichtkaarten.  
 
Het museum heeft een para-commerciële horecavergunning. Deze voorziet in een 
horecagebruik van 51 vierkante meter en het schenken van zwak-alcoholhoudend dranken. 
De huidige professionele keuken is bescheiden en geëquipeerd voor lunch en borrel. Er zijn bij 
de bouw reeds voorzieningen getroffen voor wat betreft geluidsbeperkende maatregelen. De 
huidige horecavergunning biedt ruimte voor 30 culturele avondactiviteiten en 20 culturele 
zondagochtenden.  
 
Het museum wil conform de oorspronkelijk plannen van de herpositionering in 2013 de 
museumaccommodatie (gebouw en tuin) ook gebruiken voor zakelijke verhuur, maar dat 
staat het huidige bestemmingsplan niet toe. Ook wil het museum het terras openstellen zowel 
overdag als ’s avonds en ook de buitenruimte programmeren met muziekoptredens 
(onversterkte muziek).  Ook dit is met het bestemmingsplan niet mogelijk. In december jl. 
heeft het museum bij de gemeente een aanvraag ingediend voor aanpassing van het 
bestemmingsplan.  
 
  

Sterkenhuis 2018   

Waarvan museumkaart 1.899 

Waarvan betalend  588 

Waarvan gratis 470 
Waarvan educatief 82 

Totaal  3.039 
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Organisatie 
Stichting Kranenburgh is de stichting die Museum Kranenburgh exploiteert. Zoals in de 
statuten is geformuleerd is het doel van de stichting breder, namelijk: het behartigen van de 
ontwikkeling van (hedendaagse) kunst en cultuur door het exploiteren, ontwikkelen, tonen, 
bewaren, ondersteunen, verspreiden en bevorderen van uitingen van kunst, cultuur en 
natuureducatie (een en ander conform de kernwaarden kunst, cultuur, cultuurhistorie en 
natuur van de gemeente Bergen) en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn (alles in de ruimste zin van het woord).  
 
De stichting Kranenburgh wordt bestuurd door een directie en heeft een Raad van Toezicht. 
De Raad van Toezicht benoemt de directie. De leden van de Raad van Toezicht worden op 
basis van coöptatie benoemd, met dien verstande dat Stichting Noordhollands Kunstcentrum  
(NHKC) het recht heeft één lid te benoemen (maar daar feitelijk geen gebruik van maakt). 
Wanneer alle leden van de Raad van Toezicht ontbreken is de gemeente Bergen bevoegd tot 
benoeming. 
 
Het museum bestaat feitelijk uit een samenstelling van drie stichtingen: stichting Kranenburgh 
zelf, Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) en stichting Museale Collecties Kranenburgh. In 
de Raad van Toezicht van stichting Kranenburgh zitten dezelfde mensen als in het bestuur van 
S.B.K. en stichting Museale Collecties Kranenburgh.  
 

Bij de stichting Kranenburg werken in totaal 9 medewerkers in vaste dienst (totaal 7,6 fte). 
Aan tijdelijke krachten telt het museum bijna 4 fte. Verder telt Kranenburgh 150 vrijwilligers 
en tien oproepkrachten voor de ondersteuning van verschillende afdelingen. De betaalde 
krachten zijn feitelijk volledig actief voor Museum Kranenburgh; voor Het Sterkenhuis wordt 
alleen enige overhead vanuit de beroepskrachten beschikbaar gesteld. Het Sterkenhuis draait 
verder alleen met vrijwilligers. 
 
Beleidsplan 
In het beleidsplan Museum in het Groen heeft het museum haar toekomstvisie gegeven. De 
ambitie van het museum is om over vijf jaar twee grote publiekstentoonstellingen te 
realiseren. De tentoonstellingen versterken het imago van het museum dat is geworteld in de 
historie van kunstenaarsdorp Bergen, de geschiedenis van de Bergense en Egmondse School, 
met een blik op universele onderwerpen vanuit het perspectief van de kunst. Daarnaast zijn er 
jaarlijks enkele kleinere tentoonstellingen te zien. De vaste collectie wordt drie keer per jaar 
gewisseld. Ook wil het museum de komende vijf jaar het beeldenbos en de beeldentuin 
verder ontwikkelen. Het is een grote wens van het museum om het beeldenbos de komende 
jaren te ontsluiten als buitenmuseum (aanraken mag), waarin bezoekers de kunst kunnen 
ervaren met handen, hoofd en longen. Het beeldenbos zou heringericht moeten worden met 
betere paden en verlichting. De huidige beeldencollectie moet worden herschikt zodat ze een 
samenhangend verhaal vormt. Onderhoud is hard nodig en de bruiklenen moeten worden 
verlengd, aangekocht of in het beste geval geschonken. 
 
Verder is er de wens om met Studio C - het educatief atelier waar uiteenlopende educatieve 
activiteiten worden ontwikkeld - het aanbod voor basis en voortgezet onderwijs verder te 
ontwikkelen. Hiermee willen ze een kwaliteitsslag maken en het onderwijs meer aan het 
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museum binden. Uiteraard blijven families een belangrijke doelgroep en onder de noemer 
Studio Senior gaat educatie zich ook op de senioren richten. 
 

 Beleidsmatige context gemeente Bergen 
Voor Museum Kranenburgh zijn de volgende gemeentelijke beleidskaders van belang: 

• Cultuurbeleid.  

• Toeristisch beleid. 

• Sociaal-maatschappelijk beleid. 

• Het Formatieakkoord 2019-2022. 
 
Cultuurbeleid  
In de Beleidsnota kunst en cultuur 2016-2019 Kunst in het Hart staat dat de gemeente Bergen 
zich wil profileren als kunst- en cultuurgemeente. Museum Kranenburgh vormt hierbij een 
belangrijke troefkaart. Specifiek voor Museum Kranenburgh worden in de cultuurnota de 
volgende opgaven genoemd: 

• Het museum wordt gevraagd zich te ontwikkelen tot hét centrum voor moderne 
beeldende kunst in het gebied boven het Noordzeekanaal, zodanig dat het imago van 
Bergen als kunstenaarsdorp wordt versterkt.  

• Meer in functionele zin heeft het museum de opdracht om verschillende collecties te 
beheren: de kunstcollectie in gemeentelijk bezit (waaronder de collectie van de 
Bergense school), de collectie van Kunstuitleen en de cultuurhistorische collectie 
(Sterkenhuis). Ten aanzien van de gemeentelijke collecties (de kunstcollectie en de 
cultuurhistorische collectie) wordt niet alleen gevraagd om te beheren, maar ook te 
ontwikkelen. Dat betekent dat Kranenburgh de opdracht heeft om het beheer van 
deze collecties te optimaliseren en actief collectiebeleid te voeren, waarbij de kwaliteit 
van de collectie verder mag groeien. De gemeente is zich bewust van de 
depotproblematiek en geeft aan in beginsel bereid te zijn mee te werken aan een 
duurzame oplossing. 

• Het museum wordt geacht onderdak te bieden aan exposities die het 
KunstenaarsCentrumBergen (KCB) organiseert van de leden-kunstenaars. 

• Het ontwikkelen van een brede culturele programmering om de relatie tussen 
beeldende kunst en andere disciplines te tonen, waaronder muziek, literatuur en 
natuur.  

 
De Cultuurnota 2016-2019 wordt inmiddels geëvalueerd en geactualiseerd. Het ligt in de 
bedoeling dit najaar een nieuw cultuurbeleid te presenteren. Als eerste stap daartoe heeft de 
gemeente het Cultureel Bergens Platform (CBP) gevraagd om een visie op cultuur te geven, als 
aanzet tot een vernieuwd cultuurbeleid 2020 - 2024. Het CBP is het samenwerkingsverband 
van 12 culturele organisaties in Bergen, waaronder ook Museum Kranenburgh. Het doel van 
het platform is om samen te werken aan betere culturele producten en daarmee meer 
bezoekers te trekken naar deze activiteiten. 
 
De Cultuurvisie van het CBP is in februari jl. opgeleverd. De kernpunten van het visiedocument 
heeft het CBP als volgt samengevat: 
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Toeristisch beleid 
In de Toeristische Visie (Toeristisch-recreatieve visie Regio Alkmaar 2025) wordt aangegeven 
dat de vele culturele trekpleisters in de Regio Alkmaar samen de bindende kracht vormen van 
deze inspirerende regio. Vooral de kunstliefhebber kan door promotie van het aantrekkelijke 
aanbod worden verleid om naar de Regio Alkmaar te komen. Museum Kranenburgh en 
Stedelijk Museum Alkmaar zijn hierbij de kroonjuwelen. Maar ook festivals en de rijke 
cultuurhistorie zijn hierbij belangrijke onderdelen. Voor de gemeente Bergen is de uitdaging 
om de culturele parels (kunst en erfgoed) en de verhalen die daarbij horen zichtbaar, 
herkenbaar en beleefbaar te maken. Door het bestaande aanbod te versterken en beter met 
elkaar in verband te brengen met o.a. arrangementen moet het toerisme worden bevorderd, 
zowel voor wat betreft het verblijfstoerisme als het dagtoerisme. Museum Kranenburgh en 
het Cultureel Bergens Platform moeten hierin een voortrekkersrol vervullen. Specifiek ten 
aanzien van Museum Kranenburgh geldt dat dit museum bijdraagt aan een onderscheidende 
positionering van Bergen in de toeristische markt en daardoor als aanjager van de lokale 
economie.  
 
Sociaal-maatschappelijk beleid  
De activiteiten van Museum Kranenburgh worden geacht bij te dragen aan de 
maatschappelijke opgave, zoals die is vastgesteld in de Aansturingsstructuur 
Sociaal/maatschappelijk domein van juni 2016 en die ook zijn meegenomen in de beleidsnota 
kunst en cultuur 2016-2019 Kunst in het Hart: 

• Kranenburgh biedt een thuisbasis voor veel vrijwilligers, die daarmee in de 
gelegenheid worden gesteld maatschappelijk actief te zijn en deel uit te maken van 
een gemeenschap waarin zij voldoening vinden.  

• Kranenburgh vervult een spilfunctie binnen de ontwikkeling van het Bergense cultuur-
educatieve aanbod. Kranenburgh heeft de opdracht om de verbinding te leggen tussen 
culturele organisaties, nieuwe culturele initiatieven en het onderwijs, om zo tot een 
gezamenlijk aanbod te komen voor primair en voortgezet onderwijs. 
Talentontwikkeling voor de jeugd is daarbij een speerpunt. 

• Kranenburgh vormt ook de centrale educatieplek waar het de volwasseneducatie 
betreft. 

 
Formatieakkoord 2019-2022  
In het Formatieakkoord 2019-2022 geeft de coalitie aan veel belang te hechten aan een rijk en 
gevarieerd cultureel leven: “Onze kernen hebben al sinds de middeleeuwen - door onder 
andere de prachtige ligging tegen de duinen en de bijzondere luchten - een buitengewone 
aantrekkingskracht op kunstenaars, om hier te leven, te scheppen en te recreëren. Kunst en 
cultuur zijn van belang voor het leefklimaat van onze inwoners. Wat aantrekkelijk is voor de 
inwoners, is vaak ook aantrekkelijk voor toeristen”. Kernpunten van het Formatieakkoord zijn: 

• Culturele identiteit van de verschillende kernen versterken. 

• Extra ruimte voor kunst en cultuur en voor erfgoed.  

• Stimuleren en faciliteren van initiatieven uit de samenleving. 
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Ten aanzien van Museum Kranenburgh stelt het Formatieakkoord dat: 

• Het museum als centrale publiekstrekker in staat moet worden gesteld om landelijk 
aansprekende tentoonstellingen te organiseren. 

• Het museum als expertisecentrum ook moet worden ingezet bij de ontwikkeling van 
kunst/cultuur in de verschillende kernen. 

• De vestiging en bekostiging van een depot integraal moet worden beoordeeld in 
relatie tot de bestaande subsidiering en exploitatie.  

 
Verder worden in het Formatieakkoord de volgende actiepunten op het gebied van kunst & 
cultuur genoemd:  

• Uitvoering geven aan het plan Slotkwartier in Egmond aan Zee.  

• Betere bescherming van beeldbepalend materieel erfgoed in de verschillende kernen.  

• Onderzoeken op welke wijze de Ruïnekerk in Bergen kan worden geconserveerd.  

• Het stimuleren van bestaande en vernieuwende culturele initiatieven en immaterieel 
erfgoed o.a. door: 
- Verbreden van het bestaande toerisme- en innovatiefonds. 
- Verbindende rol van cultuurcoördinator.  
- Afschaffen heffing van leges op vergunningen voor evenementen. 
- Meer buitenpodia om geplande en spontane publieksactiviteiten te faciliteren. 

 
 Actuele inzichten museumsector over het te voeren beleid 

 
Kleinere en middelgrote musea  
Voor de coronacrisis deed de museumsector het goed. Al jaren stijgen de bezoekersaantallen; 
in de laatste tien jaar zijn die meer dan verdubbeld. De stijging komt vooral op het conto van 
de grote musea in de Randstad en enkele, vaak provinciaal gesubsidieerde musea buiten de 
Randstad, zoals Museum De Fundatie (Zwolle), het Noordbrabants Museum (Den Bosch) en 
het Drents Museum (Assen). Kleinere en middelgrote musea hebben het lastiger. Museum 
Kranenburgh kan gerekend worden tot de middelgrote musea; Het Sterkenhuis tot de kleinere 
musea.  
 
Museale waarden 
De landelijke Museumvereniging heeft de laatste jaren veel onderzoek gedaan naar het 
belang van musea en daarover gepubliceerd. Kort samengevat kent de Museumvereniging de 
onderstaande functies en daarmee samenhangende waarden aan musea toe. 
 

Functie Waarden 

Musea genereren kennis en 
context 

Collectiewaarde: ‘Schatkamers van objecten en verhalen’ 

Educatieve waarde: ‘Leeromgeving voor iedereen’ 

Kenniswaarde: ‘Onderzoek en experiment’ 
Musea bieden emotie en 
inspiratie 

Belevingswaarde: ‘Ruimte om te genieten, ervaren en 
beleven’ 

Musea verrijken de samenleving Verbindende waarde: ‘Ontmoetingsplaats, platform en 
identiteitsversterkend’ 

Economische waarde: ‘Economische kracht, 
vestigingsklimaat en trekpleister’ 
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Museale opgaven 
Over de positie van de kleinere en middelgrote musea in de regio zijn de laatste jaren 
verschillende publicaties en rapporten verschenen, onder andere van de Museumvereniging 
en de Raad voor Cultuur. Deze studies zijn vrij eensluidend over wat er nodig is om (ook) van 
kleine en middelgrote musea aantrekkelijke en duurzame voorzieningen te maken, met een 
breed draagvlak in de (lokale) samenleving. De opgave voor kleine en middelgrote musea in 
de regio luidt kort samengevat als volgt:  
 

A. Maak een onderscheidend 
profiel 

B. Treed naar buiten en verbind! C. Vergroot de slagkracht van je 
organisatie 

- Breng focus aan in het 
verhaal van jouw 
museum. 

- Speel met je presentatie 
in op de wensen van het 
publiek. 

- Denk ook buiten de muren 
van het museum. 

- Verbind het verleden met 
het heden en de 
toekomst. 

- Marketingcommunicatie 
minimaal 10% begroting. 

- Bied een platform voor 
inwoners. 

- Wat kun jij betekenen voor 
andere maatschappelijke 
organisaties? 

- Analyseer wie je 
stakeholders zijn en ga 
daarmee relatie aan. 

- Zoek de samenwerking met 
verwante musea in de 
regio. 

- Werk samen met 
commerciële aanbieders 
met dezelfde doelgroep.  

- Organiseer professionele 
ondersteuning. 

- Veel vrijwilligers; zij handen 
aan het werk en ook 
ambassadeurs. 
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3. Conclusies van de integrale doorlichting 
 

 Overall conclusie 
Sinds de herpositionering en uitbreiding met nieuwbouw in 2013 heeft Stichting Kranenburgh 
zich ingespannen om de ambities van een museum met bovenregionale uitstraling en meer 
bezoekers waar te maken. Kranenburgh is daar tot nu toe succesvol in geweest: er worden tot 
de verbeelding sprekende tentoonstellingen georganiseerd die ook landelijk in de aandacht 
staan en de bezoekersaantallen vertonen door de jaren heen een stijgende lijn. Ook slaagt 
Kranenburgh erin zich te verbinden met culturele instellingen, kunstenaars, het onderwijs, 
maatschappelijke organisaties en bedrijven uit de omgeving. Kranenburgh weet veel eigen 
inkomsten te genereren ten opzichte van het niveau van de gemeentelijke subsidies. 
 
Tegelijkertijd moeten we concluderen dat Kranenburgh in de praktijk tegen aanzienlijke 
problemen aanloopt die de organisatie en de exploitatie in gevaar brengen. Wij hebben er 
begrip voor dat Kranenburgh de noodklok heeft geluid. Ook beschouwen we het als een 
hoopvol teken dat de gemeente de noodsignalen serieus neemt en de ruimte heeft geboden 
om middels dit onderzoek alle vraagstukken te analyseren en advies te vragen welke 
maatregelen noodzakelijk zijn.  
 

 Beoordeling cultureel-maatschappelijke kracht 
We beoordelen de maatschappelijke prestaties van Museum Kranenburgh aan de hand van 
het waardenmodel van de landelijke Museumvereniging.1 
 
Collectiewaarde  
Museum Kranenburg heeft een meervoudig samengestelde collectie die deels bestaat uit een 
kunstcollectie (totaal ca. 2.600 werken) en een erfgoedcollectie van museum Het Sterkenhuis 
(ca. 11.500 werken). De collectiewaarde van de erfgoedcollectie is vooral gelegen in het 
kunnen documenteren van en verhalen over de geschiedenis van Bergen. De museale waarde 
voor de eigen cultuurhistorische presentatie is hoog, de kracht van de collectie is gelegen in 
het feit dat het de bron vormt voor een actieve erfgoedgemeenschap in Bergen. Een grote 
groep vrijwilligers houdt zich bezig met het beheren, onderhouden en ontsluiten van de 
collectie van het Sterkenhuis; de kunstcollectie van Stichting Museale Collecties Kranenburgh 
wordt professioneel beheerd en ontsloten. 
 
De gemeentelijke collectie, de NHKC-collectie en de eigen kunstcollectie vertegenwoordigen 
een belangrijke museale waarde. Een sterke kern wordt gevormd door het deel (ca. 100 
werken) van de kunstcollectie op de landelijke museumschaal beoordeeld als A-categorie. Een 
tweede belangrijke schil wordt gevormd door de rode draad in de gehele kunstcollectie en dat 
is de verbinding van werk of kunstenaars met Bergen. Dat kan zijn omdat de kunstenaar in 
Bergen woonde en werkte en/of omdat het kunstwerk betrekking heeft op Bergen of 
omgeving. De kerncollectie betreft de collectie van de Bergense School (periode 1900 – 1930; 
de relatie met Bergen is evident). De werken uit de kunstcollectie van na 1930 hebben vaak 
een relatie met Bergen, maar niet altijd. 
 
  

 
1Museumcontact. Meer dan waard. Versie 09.11.2020 <https://museumcontact.nl/system/files/field_attachments/6._meer_dan_waard.pdf> 
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Waar Museum Kranenburgh het moet hebben van het imago van Bergen als kunstenaarsdorp 
kun je je afvragen in hoeverre werken die geen enkele relatie hebben met Bergen passend 
zijn. Van de werken na 1930 die wel een relatie met Bergen hebben zal niet altijd sprake zijn 
van een hoge museale waarde, maar dat neemt niet weg dat deze werken wel degelijk goed 
kunnen passen in het collectieprofiel van Museum Kranenburgh, juist vanwege de relatie met 
Bergen. Museum Kranenburgh is nog bezig het collectiebeleid nader te formuleren.  
 
Te overwegen is om het gegeven van Bergen als kunstenaarsdorp en de relatie tussen kunst 
en natuur & landschap nog nadrukkelijker richtinggevend te laten zijn. Niet alleen in het 
versterken van de reeds bestaande collectie, maar ook in het verwerven van toekomstige 
werken en initiatieven die daarop gericht zijn. Hierin past ook goed het voornemen van 
Museum Kranenburgh om meer met buitenkunst te doen.  
 
Educatieve waarde  
De educatieve waarde van Museum Kranenburgh is hoog. Met ‘Studio C’, ‘Neem een Loopje 
Met’ en het ‘Pop up Museum’ weet Museum Kranenburgh een groot aantal leerlingen en 
jongeren te bereiken. Kranenburgh heeft zich ook opgeworpen als de motor voor bredere 
cultuureducatie-programma’s voor het onderwijs in Bergen en beschikt daartoe over 
cultuurcoaches. Verder weet het museum haar educatieve waarde richting volwassenen en 
senioren te ontwikkelen, o.a. met ‘Studio Senior’. 
 
De educatieve waarde van Kranenburgh heeft niet alleen betrekking op de kunstkant, maar 
ook op de erfgoedkant. In Museum Het Sterkenhuis worden speurtochten aangeboden voor 
kinderen en het educatieprogramma Parels van Het Sterkenhuis. Voor senioren wordt een 
rondleiding aangeboden.   
   
Kenniswaarde  
De kenniswaarde van Museum Kranenburgh is nog beperkt. Wel organiseert het museum 
lezingen en publicaties bij tentoonstellingen. Echter, er is nog weinig sprake van kenniswaarde 
in de zin van: systematisch onderzoek, experiment en het bieden van een informatiefunctie 
over (de geschiedenis van) het museum en haar collecties en belangrijke stromingen daarin. 
 
Belevingswaarde  
De belevingswaarde van Museum Kranenburgh is groot. Het museum biedt een gevarieerd en 
professioneel programma voor het publiek met vaste presentaties, wisseltentoonstellingen, 
educatie, lezingen en workshops. Ook biedt het museum een museumcafé en museumwinkel. 
De presentaties en de ontvangst worden door het publiek gewaardeerd. Ook de combinatie 
binnen-buiten is sterk. Het museum weet zich goed te profileren als culturele buitenplaats en 
‘museum in het groen’. Het beleidsplan 2018-2022 geeft aan dat het museum de verbinding 
met buiten en de natuur verder wil ontwikkelen; dat is wat ons betreft een goede keuze. De 
kunstuitleen is een activiteit die betrekkelijk ongewoon is voor kunstmusea, maar is volgens 
ons een waardevolle aanvulling op het museale concept en de verbinding met de lokale en 
regionale samenleving. 
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De belevingswaarde van Het Sterkenhuis is ook hoog. Herinneringen en nostalgie hebben een 
belangrijke waarde voor een gemeenschap. Nostalgie is een rijkgeschakeerd verschijnsel in 
musea, daar het verband houdt met bepaalde verlangens en herinneringen. Het beleven van 
nostalgische gevoelens is een belangrijke drijfveer van bezoekers om naar een streekmuseum 
te komen. Nostalgie helpt onder andere bij het omgaan met veranderingen, het vinden van 
continuïteit vanuit het verleden met het heden en met het scheppen van een eigen identiteit.2 
 
In de positionering van Kranenburgh gaat de meeste aandacht uit naar het kunstmuseum. Het 
Sterkenhuis trekt jaarlijks ca. 3.000 bezoekers; de uitdaging is erin gelegen om ook Het 
Sterkenhuis meer bezoekers te laten aantrekken. In het beleidsplan 2018-2022 vinden we 
daarvoor nog weinig beleidsvoornemens. 
 
Verbindende waarde  
De verbindende waarde van Museum Kranenburgh is hoog. Kranenburgh werkt met een groot 
aantal vrijwilligers en dat alleen al zorgt voor een belangrijke verbindende waarde. Daarnaast 
wordt de locatie van vooral Museum Kranenburgh gebruikt voor uiteenlopende lokale en 
regionale activiteiten, variërend van muziekvoorstellingen tot lezingen. Museum Kranenburgh 
voorziet in een belangrijke ontmoetingsfunctie. 
 
Verder is Kranenburgh als organisatie ook breed actief in het culturele veld van Bergen, o.a. 
als actief lid van Cultureel Bergens Platform, maar ook om cultuureducatie in het onderwijs 
goed van de grond te krijgen. In de vorm van verkoop en uitleen van kunstwerken door de 
kunstuitleen voor S.B.K. legt Stichting Kranenburgh een belangrijke culturele en zakelijke 
verbinding met lokale en regionale kunstenaars. 
 
Economische waarde  
Museum Kranenburgh vormt een belangrijke aanleiding voor toeristen om een dagje of een 
aantal dagen naar Bergen en omgeving te komen. Het museum zelf trekt jaarlijks zo’n 60.000 
bezoekers. Met de stevige bezoekersaantallen die Museum Kranenburgh weet te behalen en 
de bijdrage die het levert aan het imago van Bergen als aantrekkelijk kunstenaarsdorp, is de 
economische waarde van Museum Kranenburgh hoog. 
 
We weten dat een museumbezoeker naast de uitgaven in het museum (entreekaartje, café, 
winkel) ook andere uitgaven doet aan o.a. horeca- en winkelbezoek. Voor dagjesmensen 
liggen die extra uitgaven in de lokale middenstand op ruim € 50,-. Bezoekers die ook 
overnachten geven gemiddeld zo’n € 150,- per dag uit. Uit onderzoek is ook bekend dat 
aantrekkelijke culturele voorzieningen, zoals musea, ook bijdragen aan het vestigingsklimaat 
voor nieuwe, vaak hoger opgeleide inwoners en van bedrijven.  
 
Gesteld kan worden dat die economische waarde voor Bergen en de regio nog hoger kan zijn 
wanneer Museum Kranenburgh meer mogelijkheden zou hebben om zich als cultureel 
ondernemer verder te ontwikkelen, met meer verhuringen en publieksactiviteiten, ook in de 
avonduren. De economische waarde van Het Sterkenhuis is beperkt. 
 
  

 
2 Het patina van de tijd- 2018, Olivier Rieter 
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De actuele waarden in relatie tot de potentiële waarden 
Het niveau van collectiebeheer en presentatie is beperkt in relatie tot de potentie van 
Museum Kranenburgh, vergelijkbare kunstmusea en wat betreft collectiebeheer ook de 
maatschappelijke normen die daarvoor gelden. Kranenburgh kan immers niet anders dan 
‘roeien met de riemen die het heeft’. Dit betekent concreet dat de gemeente te maken heeft 
met een beperkte vorm van beheer van haar eigen collectie en met een beperkt cultureel-
toeristische en economische benutting van haar ‘parel Kranenburgh’. 
 

 Beoordeling externe organisatorische kracht 
We beoordelen de prestaties van Museum Kranenburgh aan de hand van de mate waarin het 
slaagt verbinding te maken met andere organisaties teneinde meer maatschappelijke kracht 
te kunnen realiseren. 
 
‘Treed naar buiten en verbind! 
Museum Kranenburgh treedt naar onze mening goed naar buiten. Het museum is outgoing, 
zoekt de verbinding met partners in het culturele veld, met maatschappelijke organisaties en 
met bedrijven. Het voldoet daarmee goed aan de opgave ‘Treed naar buiten en verbind!’ zoals 
die voor kleine en middelgrote musea wordt gezien in recente publicaties van onder andere 
de Museumvereniging en de Raad voor Cultuur. 
 
Wij zien de samenwerking tussen de verschillende collectie-eigenaren, de kunstenaars als 
aanbieders van kunst en Kranenburgh als museumexploitant als een sterke formule. Deze 
samenwerking vormt de basis voor het realiseren van diverse cruciale waarden: 
collectiewaarde, belevingswaarde, verbindende waarde en economische waarde. 
 
Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC) 
De NHKC en Kranenburgh hebben een beheersovereenkomst. De relatie tussen de NHKC en 
Kranenburgh is er een van eigenaar van een collectie en museum dat die collectie bewaart, 
beheert en exposeert. In bestuurlijk opzicht is er sprake van een relatie op betrekkelijk grote 
afstand. In organisatorisch en financieel opzicht is er zelfs geen relatie. Voor beide partijen 
levert de relatie een duurzame meerwaarde op.  
 
KunstenaarsCentrumBergen (KCB) 
De relatie tussen Kranenburgh en Kunstenaars Centrum Bergen is intensiever. KCB huist 
kosteloos op de eerste verdieping van de oudbouw, waar het verkooptentoonstellingen van 
de leden organiseert. Daarnaast organiseert KCB onder meer een maandelijkse 
kunstenaarssoos in het museumcafé. Museum Kranenburgh biedt KCB onder meer praktische 
facilitaire ondersteuning, vergader- en opslagruimte, en maakt hiervoor jaarlijks kosten in de 
orde van grootte van 10.000 – 15.000 euro, maar met gesloten beurzen. Deze gratis 
verkooptentoonstellingen trekken uiteraard ook bezoekers en leveren daarmee culturele 
waarde, publiciteit en inkomsten op voor KCB die niet kunnen worden gekwantificeerd. Voor 
beide partijen brengt de relatie duurzame meerwaarde maar ook veel afstemmingsoverleg 
met zich mee. 
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Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.) 
De relatie tussen de Stichting Beeldende Kunst Bergen en de Stichting Kranenburgh blijkt een 
toegevoegde waarde te hebben voor beide stichtingen en hun stakeholders.  
De verwevenheid tussen de S.B.K. en de stichting Kranenburgh is groot, in bestuurlijke en 
financiële zin. Die verwevenheid veroorzaakt wel administratieve handelingen en 
verantwoordingsdocumenten die naar onze mening het zicht bemoeilijken op wat er werkelijk 
gebeurt, met name voor de gemeente als subsidieverstrekker maar ook voor andere externe 
en interne stakeholders. 
 

 Beoordeling interne organisatorische kracht 
 

Bestuurlijke vormgeving 
Stichting Kranenburgh werkt met het Raad-van-Toezicht-model. Wij constateren dat dit goed 
werkt, maar ook dat de Raad van Toezicht in de praktijk functioneert als een bestuur. Dat is 
begrijpelijk, omdat in de relatief kleine werkorganisatie niet alle expertises in voldoende mate 
aanwezig zijn. Het feitelijke functioneren is niet in strijd met het formele bestuursmodel 
 

Museum Het Sterkenhuis 
Het Sterkenhuis is een onderdeel van de stichting Kranenburgh dat in onze ogen meer 
aandacht verdient. De aandacht van de organisatie is vooral gericht op de kunstcollectie en 
Museum Kranenburgh en zeer beperkt op het erfgoed van Bergen en Museum Sterkenhuis. 
Dit staat overigens niet los van de beperkte personele capaciteit van Kranenburgh.  
 

Personele capaciteit en slagkracht 
Museum Kranenburgh weet goede resultaten te boeken met een relatief kleine organisatie, 
met in verhouding veel tijdelijk personeel. We constateren ook dat Kranenburgh een 
bovengemiddeld beroep doet op vrijwilligers.  
 
Dat is als zodanig een compliment waard. Maar wij concluderen dat deze situatie niet 
houdbaar is. De organisatie holt zichzelf uit; het risico op overbelasting en uitval is naar onze 
mening onverantwoord groot. De beperkte personele capaciteit brengt ook met zich mee dat 
onderdelen van het museumbedrijf in de problemen komen. Dit is vooral het geval op het 
punt van collectiebeheer. Hier is de organisatie echt onderbezet, waardoor het 
collectiebeheer niet op orde is. Maar ook op andere gebieden laat het museum nu kansen 
liggen. Zo blijkt uit de benchmark dat Kranenburgh relatief weinig inkomsten genereert uit 
fondswerving en begunstigers. Dit is een direct gevolg van onvoldoende personele capaciteit; 
er is geen formatie beschikbaar om hier op te acteren. Kranenburgh heeft geen capaciteit 
voor onderzoek en experiment waardoor de kenniswaarde van het museum niet of 
onvoldoende uit de verf komt.  
 
Er liggen ook kansen om de organisatie en exploitatie te versterken met meer (semi-) 
commerciële activiteiten, maar de huidige omgevingsvergunning laat dat niet toe. De 
verhouding tussen enerzijds personeel in dienst en anderzijds tijdelijk personeel is scheef. Er is 
een onbalans tussen vaste formatie en tijdelijke krachten, hetgeen de organisatie kwetsbaar 
kan maken. Aannemen van meer personeel in dienst kost structureel minder dan het 
aanhouden van alle huidige freelancers. Dit kan alleen als er voldoende budget is voor het 
handhaven van een sluitende exploitatie.  
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Kortom, Museum Kranenburgh kan door zijn huidige financiële beperkingen niet goed voldoen 
aan de opgave ‘Vergroot de slagkracht van je organisatie’ zoals die voor kleine en middelgrote 
musea wordt gezien in recente publicaties van onder andere de Museumvereniging en de 
Raad voor Cultuur. 
 
 

 Beoordeling Exploitatie 
We beoordelen de exploitatie van Museum Kranenburgh aan de verschillende invalshoeken. 
We bezien achtereenvolgens de exploitatiekant van:  

• Output-‘producten’; 

• (semi-)commerciële activiteiten; 

• overhead-baten en -lasten; 

• algemene financiële analyses. 
 

Output- ‘producten’ 
 
Collectiebeheer 
Museum Kranenburgh heeft een grote dynamiek in haar presentatie en publieksbeleid. Dit 
heeft een grote impact op de werkdruk voor de afdeling collectiebeheer. In de periode 
2019/2020 zijn de personele lasten en de huisvestingslasten van de gehuurde depots 
ongeveer verdubbeld. Bij de personele kosten komt dit vooral door inhuur van personeel. 
Daardoor legt het gehele collectiebeheer (exclusief toerekening van kosten van het depot op 
Hoflaan 26) in de jaren 2018 t/m 2019 een gemiddeld beslag van bijna € 115.000,- per jaar op 
de gemeentelijke exploitatiesubsidie (en de andere vrij te besteden baten) en is daarmee vele 
malen hoger dan de € 40.000,- die er in exploitatiesubsidie voor gereserveerd is.  
 
Het actuele kostenniveau biedt weinig perspectief voor het maken van de noodzakelijke 
inhaalslag, toestand-monitoring en controlewerkzaamheden in het collectiebeheer. Door de 
externe depots is de collectie verpakt en buiten het zicht beheerd, waardoor monitoring en 
controles extra kostbaar en arbeidsintensief zijn om uit te voeren.  
 
Wij signaleren dat de beschikbare vaste personele formatie een ondergrens heeft bereikt 
waarbij nog sprake is van een verantwoord collectiebeheer. Het aantal uren dat nu voor het 
personeel in dienst beschikbaar is voor collectiebeheer geeft geen enkele ruimte voor de 
standaard-basiswerkzaamheden voor een goed collectiebeheer en evenmin voor de 
begeleiding van de Sterkenhuis-collectie. Voor extra tijdelijke externe inhuur is binnen de 
huidige exploitatierekening geen ruimte.  
 
Kijkend naar de andere zeven musea in de benchmark wordt duidelijk dat de vaste formatie 
op collectiebeheer bij alle musea laag is, maar Kranenburgh met de 0,8 fte de minste vaste 
formatie ter beschikking heeft. Als we kijken naar het aandeel personeel op collectiebeheer 
ten opzichte van de totale personele bezetting, zien we bij Kranenburgh een aandeel van 5,6% 
en bij de andere musea een aandeel van 17,3 % op de totale personele bezetting, dus 
driemaal zoveel. Als we de vaste formatie van (0,8 fte) optellen bij de actuele flexibele inhuur 
op het gebied van collectiebeheer komen we uit op 1,3 fte. In onze berekening is 5,4 fte 
noodzakelijk voor Kranenburgh om alle taken, inclusief de noodzakelijke inhaalslag, te kunnen 
realiseren en de verantwoordelijkheden te kunnen waarmaken.  
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De depot-problematiek – waarop wij verderop nader ingaan – levert niet alleen beperkingen 
op voor het bewaren, maar ook voor het beheren van de collectie. Museum Kranenburgh en 
Museum Het Sterkenhuis hebben beide geen werkruimte beschikbaar in of naast de depots 
om de inhaalslag uit te voeren. Bij Het Sterkenhuis betekent dit dat niet de capaciteit (de 
groep van betrokken vrijwilligers) primair bijdraagt aan een tekort aan zorg voor de collectie 
maar de werkruimte.  
 
Presentatie 
Het saldo van directe baten en lasten (inclusief personele lasten) voor presentatie is positief. 
Dat geeft (binnen een museale context) aan dat er sprake is van een gezonde verhouding 
tussen deze baten en lasten. De entreeprijzen zijn marktconform als we kijken naar de prijzen 
van vergelijkbare kunstmusea. Museum Kranenburgh kent geen betrouwbare registratie van 
het aantal bezoekers dat uit het buitenland komt.  
 
Het verdient de voorkeur om meer te investeren in het verkrijgen van bijdragen in 
tentoonstellingen en activiteiten van externe fondsen en in het bijzonder de landelijk 
opererende fondsen (waarbij de kost voor de baat uitgaat en de huidige exploitatie daarvoor 
geen ruimte biedt, maar het eigen vermogen wel). KunstenaarsCentrumBergen (KCB) verzorgt 
verkooptentoonstellingen, met inzet van menskracht en kosten van Kranenburgh. 
 
Educatie 
De mate van kostendekkendheid van Cultuur op school (cultuurcoaches) kunnen wij niet 
vaststellen, omdat de baten en lasten verweven zijn met die voor Educatie. Het saldo van alle 
directe baten en lasten van het geheel legt in de periode 2016 t/m 2019 gemiddeld per jaar 
een beslag op de gemeentelijke exploitatiesubsidie (en de andere vrij te besteden baten) van 
ruim € 24.000,- per jaar. 
 
Los van de mate van kostendekkendheid van de activiteiten van de cultuurcoaches en de 
hoogte van het bedrag is dit een verstandige investering in de ontwikkeling van de jeugd en 
tevens in toekomstig museumbezoek. 
 
(Semi-)commerciële activiteiten 
 
Horeca, winkel/kunstuitleen en zaalverhuur 
Het saldo van directe baten en lasten (inclusief personele lasten) van het geheel van horeca, 
winkel/kunstuitleen en zaalverhuur brengt in de periode 2016 - 2019 gemiddeld per jaar  
€ 136.000,- op, waarvan de zaalverhuur € 5.000,-. Het niveau van functioneren van de horeca 
en de winkel/kunstuitleen is in relatie tot vergelijkbare kunstmusea top, gezien de inkomsten 
die het museum hieruit weet te genereren. Museum Kranenburgh kan dit jaarlijkse bedrag op 
een hoger niveau tillen - en ook de levendigheid in de buitenplaats, binnen en op het terras 
buiten, vergroten - indien de gemeente bewilligt in het verzoek om te mogen afwijken van het 
bestemmingsplan. Het museum kan daarmee zelf voor een deel voorzien in de benodigde 
extra financiële ruimte. 
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Het museum heeft een beperkte horeca-vergunning, op grond waarvan maximaal 30 culturele 
avondactiviteiten en 20 culturele zondagochtenden mogelijk zijn. Het museum wil met zijn 
horeca-activiteiten meer inkomsten genereren, overeenkomstig de plannen die bij de 
herpositionering zijn bedacht om de exploitatie van het museum toekomstbestendig te 
maken. Er zijn bij de bouw reeds voorzieningen getroffen voor wat betreft geluidsbeperkende 
maatregelen. Binnen is het gebouw zodanig geïsoleerd dat er geen geluidsoverlast is van grote 
groepen en muziekuitvoeringen (versterkt of onversterkt). 
 
Wat betreft activiteiten denkt het museum o.a. aan zakelijke bijeenkomsten, bijeenkomsten 
relatiemarketing voor sponsoren, verhuur van de accommodatie voor recepties, 
huwelijksceremonies, symposia, voorlichtingsavonden en informatiemarkten. Daarnaast wil 
het museum ook meer literaire avonden en concerten organiseren, ook buiten op het terras.  
Ook wil het museum de mogelijkheid bieden het terras publiekstoegankelijk te hebben tussen 
9.00 – 22.00 uur. In december 2019 heeft Museum Kranenburgh bij de gemeente een 
aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning die het mogelijk maakt af te wijken van 
het bestaande bestemmingsplan.  
 
Overhead-baten en -lasten 
 
Vrij te besteden bijdragen van derden 
De vrij te besteden bijdragen van derden betreffen voornamelijk bijdragen van de Stichting 
Vrienden van Kranenburgh, de Kranenburgh Kring, de Kraanvogels, andere schenkingen en 
legaten, en sponsoring. Het gaat gemiddeld in de periode 2016 t/m 2019 om bijna € 135.000,- 
per jaar. 
 
Opvallend daarbinnen is dat de inkomsten uit de vriendenvereniging Kranenburgh ongeveer 
een tweemaal zo groot deel in alle inkomsten oplevert als dat het geval is bij vergelijkbare 
kunstmusea en dat anderzijds bij Kranenburgh geen sprake is van grote legaten (met 
bedragen boven de € 100.000,-), zoals bij vergelijkbare musea af en toe, of met enige 
regelmaat, wel het geval is. Wel ontvangt Kranenburgh met enige regelmaat schenkingen in 
natura, waaronder waardevolle schilderijen. 
 
Het is voor Kranenburgh waarschijnlijk interessant om meer te investeren in het aangaan met 
duurzame relaties met private sympathisanten, ook buiten de sfeer van bestaande donateurs. 
Maar de kost gaat daarbij uiteraard ver voor de baat uit en de bestaande exploitatie biedt 
geen ruimte voor dergelijke kosten. 
 
Personeel 
De personele lasten stijgen in de periode 2016 - 2019 jaarlijks fors. Dat komt door de stijging 
van het volume aan inhuur van personeel en door de cao-stijging van het personeel in dienst. 
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Huisvesting Hoflaan 26 
De gemeente verhoogt jaarlijks de huurprijs voor Hoflaan 26, maar niet de exploitatiesubsidie. 
Kranenburgh heeft in 2013 zelf geïnvesteerd in inrichting en inventaris, met behulp van een 
lening die de gemeente daarvoor heeft verstrekt. De afschrijvingen op deze inrichting en 
inventaris dalen sindsdien jaarlijks, waardoor binnen de exploitatie geleidelijk aan ruimte is 
ontstaan om andere lasten te kunnen opvangen. Die ruimte heeft het museum ook nodig 
gehad, maar feitelijk wordt hiermee een financieel knelpunt gemaskeerd. Bij toekomstige 
herinvesteringen die nodig zullen zijn om de inrichting en inventaris op het oorspronkelijke 
kwaliteitsniveau weer te bereiken is er geen budgettaire ruimte meer om de jaarlijkse 
afschrijvingslasten daarvan op te vangen. Toch zal die benodigde ruimte dan al gauw  
€ 25.000,- per jaar of meer bedragen (bij 15-jaarlijks gelijke bedragen). 
 
De recente meerjarenonderhoudsplannen die de gemeente heeft laten maken voor Hoflaan 
26 laten zien dat Kranenburgh gemiddeld over de komende 25 jaar € 47.000 kosten per jaar 
(inclusief indexatie en exclusief btw) moet ramen voor het gebruikersonderhoud. Dit is  
meer dan waarmee het museum de afgelopen jaren en in 2020 (€ 24.000) rekent. Met het 
bedrag van € 47.000 wordt erop geanticipeerd dat naarmate de tijd vordert grotere 
onderdelen voor onderhoud aan bod komen voor de komende 25 jaar. Deze zijn meer 
kostbaar en kunnen veelal niet met vrijwilligers worden gedaan. Hier staat tegenover dat 
Kranenburgh jaarlijks iets kan besparen op energiekosten zodra de gemeente zonnepanelen 
heeft geplaatst op het dak van Hoflaan 26. Deze besparing is ongewis, maar de gemeente 
rekent indicatief op € 5.000,- per jaar. De energiekosten van Kranenburgh zijn in verhouding 
tot die van vergelijkbare kunstmusea overigens al laag, als aandeel in de totale museumkosten 
en ook als lasten per m2 tentoonstellingsruimte. 
 
Wij zien geen reden om de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de gemeente en 
het museum aan te passen. De huidige verdeling voor Hoflaan 26 en Berkenlaan 2 sluit in 
beginsel aan bij de algemene maatschappelijke normen die gelden voor kantoorpanden. Voor 
Hoflaan 26 zijn de afspraken over het tuinonderhoud zelfs gunstig voor Kranenburgh. Voor 
Het Sterkenhuis neemt de gemeente zelfs alle kosten van onderhoud voor haar rekening. 
Voor zover het gaat om specifiek onderhoud van Hoflaan 26 en Berkenlaan 2 dat nodig is in 
relatie tot hun museale functie is de gemeente in de praktijk bereid zich hierin niet al te 
formeel op te stellen en bij haar onderhoud hiermee rekening te houden. 
 
Depot 
Kranenburg beheert verschillende collecties: kunstcollectie Museum Kranenburgh (2600 
kunstwerken), erfgoedcollectie Museum Het Sterkenhuis (11.500 objecten) en een niet-
museale collectie (BKR en kunstuitleen). Kranenburgh beschikt momenteel over verschillende 
depots: commercieel depot bij Kortmann (10 m2 kunstcollectie), commercieel depot bij 
Imming (115 m2 overwegend kunstcollectie), depot Berkenlaan (erfgoedcollectie), een tijdelijk 
depot bij Bakker (BKR-werken) en het handlingsdepot in Museum Kranenburgh zelf. 
 

Uit onze analyse op basis van criteria van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) blijkt dat de 
depotsituaties ernstige tekortkomingen vertonen, zowel bouwkundig en qua klimatisering 
(Berkenlaan) als in het gebruik: te veel collectie op te weinig m2, te ver op afstand, te weinig 
werkruimten voor collectiebeheer en te duur (Kortmann en Imming). 
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De depotsituatie is slecht voor de collectie en het collectiebeheer. Wanneer geen structurele 
verbetering wordt gerealiseerd, loopt Kranenburgh het risico uit het Museumregister te 
worden geschrapt. Dan kan ook de Museumkaart niet meer gehanteerd worden, hetgeen 
ernstig nadelig is voor bezoekersaantallen en inkomsten. 
 

Op basis van de richtlijnen van de RCE hebben wij een programma van eisen opgesteld 
passend bij de collecties van Kranenburgh. Kort samengevat is nodig (op maximaal 15 minuten 
afstand van de desbetreffende museumlocatie): 

• 300 m2 voor de kunstcollectie Museum Kranenburgh met hoogwaardige klimatisering. 

• 120 m2 voor de erfgoedcollectie Museum Sterkenhuis, met beperkte klimatisering en 
voorzien van een grote werkruimte voor de vrijwilligers. 

 
De totale behoefte aan depotvoorziening is dus 420 m2 op maximaal 15 minuten afstand.  
 
Publiciteit 
Museum Kranenburgh heeft als kunstmuseum een helder en onderscheidend profiel. In het 
verlengde hiervan ontwikkelt het museum zich als culturele buitenplaats c.q. museum in het 
groen. Kranenburgh voldoet daarmee goed aan de opgave ‘Maak een onderscheidend profiel’ 
zoals die voor kleine en middelgrote musea wordt gezien in recente publicaties van onder 
andere de Museumvereniging en de Raad voor Cultuur. Het voornemen zoals verwoord in het 
beleidsplan 2018-2022 om de kwaliteit van de tuin bij het museum te vergroten o.a. door 
uitbreiding van de beeldentuin, past goed in deze lijn. 
 
Op inhoud zou het profiel nog verder aangescherpt kunnen worden op het thema 
‘kunstenaarsdorp Bergen’ en in het verlengde hiervan op het snijvlak van beeldende kunst en 
natuur & landschap. Op dit punt zou het collectiebeleid en het tentoonstellingsbeleid meer 
focus kunnen krijgen.  
 
De personele en materiële lasten voor marketing en communicatie nemen (na aftrek van de 
vaste bijdrage hierin van S.B.K.) vanaf 2016 jaarlijks toe, met globaal 10% per jaar. 
Aandachtspunt is wel dat deze uitgaven (voor ongeveer € 75.000,-) nog onder het niveau van 
10% van de omzet liggen dat voor musea wordt geadviseerd door de Museumvereniging en 
de Raad voor Cultuur. 
 
Algemene financiële analyses 
 
Vermogen 
De vermogenspositie van Kranenburgh is, in relatie tot de maatschappelijke normen daarvoor, 
gezond maar niet royaal. Het eigen vermogen bedraagt per eind 2019 in jaarverslag-
technische zin 12,6% en naar onze mening feitelijk 15,3% van de omzet. Gebruikelijk in de 
museumsector is om een ondergrens te hanteren van 15%. 
 
Hierbij past wel de kanttekening dat het erg jammer zou zijn als de coronacrisis ertoe zou 
leiden dat het eigen vermogen van Kranenburgh onder de minimumgrens van 15% zou 
zakken. De ontwikkeling in de exploitatie (zie hierna) geeft immers geen zicht op ruimte om 
het eigen vermogen de komende jaren aan te vullen, ook niet zonder corona-crisis.  
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Exploitatie als geheel 
In de periode vanaf 2016 is sprake van een afname van het financiële exploitatieresultaat na 
gemeentelijke subsidie, die zich met name heeft gemanifesteerd tussen 2017 en 2018. In de 
periode 2016 en 2017 was er exploitatiesaldo in de orde van grootte van € 130.000,- positief; 
in de periode van 2018 tot en met de pre-coronabegroting 2020 ligt het exploitatiesaldo op  
€ 0,- of iets daarboven. Deze verslechtering die is opgetreden tussen 2017 en 2018 is voor 
bijna twee derde toe te rekenen aan een stijging van personeelslasten en voor ruim een derde 
aan een daling van de bijdragen van externe fondsen aan de lasten van tentoonstellingen. 
 
In meerjarig perspectief en structureel moet de oorzaak van de verslechtering echter vooral 
worden toegeschreven aan de verhoging van de inzet van ingehuurd personeel, de stijging van 
personeelslasten (de cao-stijging) en de kantoorkosten. De inzet van meer ingehuurd 
personeel (freelancers) wordt veroorzaakt door de druk van de concurrentie bij het trekken 
van bezoekers en de maatschappelijke normen voor collectiebeheer. (Kranenburgh heeft al 
driemaal zoveel vrijwilligers, stagiairs en andere onbetaalde krachten dan het gemiddeld van 
vergelijkbare kunstmusea). De stijging van personeelslasten en de kantoorkosten betreffen 
kostenstijgingen die redelijkerwijs niet zijn te vermijden (aan te duiden als autonome 
kostenstijgingen) en die we dan ook bij alle vergelijkbare instellingen tegenkomen. Ze zullen 
onvermijdelijk na 2019 doorgaan. Deze autonome kostenstijgingen kunnen ook niet of 
nauwelijks worden opgevangen door andere inkomstenbronnen, zeker niet indien, zoals het 
geval bij Kranenburgh, de gemeentelijke subsidie al sinds 2013 niet groeit (met uitzondering 
van eenmalige beperkte aanvullingen in 2018 en 2019). De huidige exploitatie is daarom 
onhoudbaar. De komende jaren zal het exploitatiesaldo onvermijdelijk negatief worden en 
geleidelijk aan, door de autonome kostenontwikkelingen, steeds negatiever. De actuele 
problemen van collectiebeheer en depot komen hier nog bovenop. Kranenburgh heeft er 
overigens verstandig aan gedaan om de behoefte aan professioneel personeel op te vangen 
met freelancers en niet met personeel in eigen dienst, zolang de structurele middelen 
ontbreken om meer personeel in dienst te nemen. 
 
Kranenburgh beschikt niet over een jaarrekening op outputbasis, waarbij kosten zoveel 
mogelijk worden toegerekend aan output-’producten’ en overhead-onderdelen (waarbij deze 
worden voorzien van doelen en activiteiten, met een vertaling van activiteiten naar baten en 
lasten). Kranenburgh beschikt evenmin over een meerjarenraming van de exploitatie. Het 
zicht op de exploitatiesituatie en -ontwikkeling is daarom beperkt. Wij hebben de moeite 
genomen om de begroting van Kranenburgh om te werken tot een output-begroting. Deze is 
opgenomen in de Deelrapportage 1. Exploitatie. 
 
Gemeentelijk subsidie 
De gemeentelijke exploitatiesubsidie (van structureel € 500.000,- en totaal € 510.000,- in 
2019) is opvallend laag in verhouding tot de subsidie die vergelijkbare kunstmusea van hun 
gemeente ontvangen. Het verschil tussen de subsidie die Kranenburgh ontvangt en het 
gemiddelde van vergelijkbare musea ligt afgerond tussen € 1 en 1,5 miljoen per jaar.  
Vergelijkbare musea ontvangen dus 1 á 1,5 miljoen meer subsidie dan Kranenburgh ontvangt. 
 
Rekening houdend met het gegeven dat verschillen in vastgoed-eigendom de vergelijking 
kunnen vertekenen en de gemeente Bergen een aantal museale kosten voor haar rekening 
neemt buiten de subsidie (huisvesting Het Sterkenhuis, verzekering gemeentelijke collectie) 
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die bij andere musea vaak voor eigen rekening komen, zal het bedrag dichter bij de € 1 
miljoen liggen dan bij de € 1,5 miljoen. Bij deze berekening hebben we rekening gehouden 
met de verschillen in grootte tussen de verschillende musea, door te rekenen met bedragen 
per bezoek. Uitgedrukt per bezoek ontvangt Kranenburgh € 8,50 aan structurele subsidie. 
Voor de vergelijkbare kunstmusea gaat het om een gemiddelde van € 35,-. 
 
Eigen inkomsten 
De eigen inkomsten (entreegelden, activiteiten, fondswerving, educatie, winkel, kunstuitleen, 
horeca, verhuur, sponsoring, schenkingen en bijdragen Stichting Beeldende Kunst Bergen 
(S.B.K.)) bedragen € 1.172.597,- (2019). Daarmee is de verhouding subsidie (voor educatie en 
exploitatie): eigen inkomsten 198%. Voor een culturele instelling is dit een hoog percentage. 
 
Uitgedrukt per bezoek bedragen de eigen inkomsten van Kranenburgh in 2018 € 16,-. Het 
gemiddelde van de groep van vergelijkbare kunstmusea realiseert in dat jaar € 15,- per 
bezoek. 
 
Rente en aflossing gemeentelijke lening 
Museum Kranenburgh vraagt de gemeente de lening die in 2013 is verstrekt voor de aanschaf 
van inrichting en inventaris kwijt te schelden.  
 
Het probleem voor Kranenburgh is echter niet zozeer dat de lening moet worden afgelost. Het 
museum kan die aflossing betalen. Het echte probleem is volgens ons dat Kranenburgh na 
afschrijving van de inrichting en de inventaris van Hoflaan 26 niet meer in staat is te 
herinvesteren in een nieuwe inrichting en inventaris; het museum kan dan weliswaar de 
investering financieren uit zijn eigen vermogen, maar het kan de jaarlijkse kosten van de 
afschrijving van die nieuwe inrichting en inventaris niet inpassen in zijn financiële exploitatie. 
Wij ramen die jaarlijkse kosten op minimaal € 25.000,- vanaf het jaar 2028 (15 jaar na 2013; 
zie hierboven, onder Conclusies over huisvesting Hoflaan 26). 
 
Coronacrisis 
De coronacrisis is voor Museum Kranenburgh, evenals dat geldt voor alle musea, een 
catastrofe, die volledig losstaat van alle aanleidingen die hebben geleid tot onderzoek, maar 
de diverse problemen wel aanzienlijk vergroten. De werkelijke schade die de coronacrisis 
veroorzaakt kan alleen achteraf, dus terugblikkend, goed worden overzien en 
gekwantificeerd. Van belang is daarom om een heldere scheiding te houden tussen de 
problematiek die bestond bij de aanvang van de pandemie - het onderwerp van dit rapport - 
en de aanvullende problematiek die wordt veroorzaakt door de coronacrisis. 
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4. Antwoorden op de onderzoeksvragen 
 
We behandelen de onderzoeksvragen in de volgorde zoals ze zij zijn gesteld in onze opdracht. 
We herhalen steeds eerst de vraag en voegen daar onze reactie aan toe. 
 

 Onderzoeksvraag collectiebeheer 
 
De onderzoeksvraag over het collectiebeheer luidt als volgt:  
In 2011 zijn middels een beheerovereenkomst de gemeentelijke kunst- en erfgoedcollectie in 
langdurige bruikleen gegeven aan Museum Kranenburgh. Daarbij is overeengekomen dat de 
gemeente de verzekeringskosten blijft betalen en dat het museum alle andere beheerkosten 
voor haar rekening neemt. Dit blijkt volgens het museum in de praktijk niet haalbaar; het 
museum ziet geen mogelijkheden de collectie op een aanvaardbaar niveau te beheren en te 
behouden. Aan de orde is de vraag wat een aanvaardbaar niveau van onderhoud is, waartoe 
de gemeente als eigenaar juridisch gehouden is en wat een passende gemeentelijke bijdrage 
is om deze bruikleennemer in staat te stellen het beheer naar behoren uit te voeren. Mogelijk 
zal de beheerovereenkomst hierop moeten worden aangepast. 
 
Reactie onderzoeksvraag collectiebeheer 
 

Waartoe is de gemeente als eigenaar juridisch gehouden? 
De gemeente Bergen is juridisch eigenaar van een deel van de collecties van Museum 
Kranenburgh en de gehele collectie van Museum Het Sterkenhuis en is daarmee gehouden 
aan de bepalingen die in de Erfgoedwet zijn beschreven.3 De Erfgoedwet schrijft voor dat de 
eigenaar moet zorgen voor een goed beheer, adequate registratie, veiligheidszorg en 
adequate opvolging bij schades. De gemeente Bergen heeft met het eigendom van beide 
collecties dus een zorgplicht. 
 
Daarnaast is Museum Kranenburgh een geregistreerd museum dat zich heeft te houden aan 
de normen van het Nederlands Museumregister. Hierin staat beschreven dat een museum -als 
het gaat om de collectie- zich moet houden aan de volgende punten: het schrijven van een 
collectieplan en informatieplan, verantwoord afstoten, het doen van herkomstonderzoek, 
collectieregistratie en moet zorgen voor continuïteit in behoud en onderzoek. Om dit te 
kunnen doen gebruiken musea de SPECTRUM Standaard. SPECTRUM is de internationale 
standaardmethodiek die gebruikt wordt in de sector voor het beheren van een collectie.4 
 

Wat is een aanvaardbaar niveau van onderhoud? 
We hebben een analyse gemaakt van de vraagstukken van het collectiebeheer met hierin een 
nulmeting van de huidige situatie van het collectiebeheer. Gekeken is naar de benodigde 
tijdsinzet die nodig is voor een verantwoord collectiebeheer voor de basiswerkzaamheden, de 
incidentele werkzaamheden en de inhaalslag.  
 
  

 
3 Cultureel Erfgoed. Versie 31.08.2020 <https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/erfgoedwet> 
4 Spectrum. Versie 06.05.2020 < https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/spectrum> 
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Uit deze analyse komt naar voren dat voor een verantwoord collectiebeheer (inclusief de 
inhaalslag die hiervoor nodig is) 5,4 fte nodig is:  

o Basiswerkzaamheden 0,95 fte; 
o incidentele handelingen 1,5 fte; 
o inhaalslag werkzaamheden kunstcollectie 2,8 fte;  
o begeleiding vrijwilligers inhaalslag werkzaamheden collectie Het Sterkenhuis 0,2 

fte.  
Van de 5,4 fte is nu al 1,3 fte werkzaam bij Museum Kranenburgh. Dit betekent dat er nog 4,1 
fte nodig is om de collectie op een verantwoorde manier te beheren en de inhaalslag te 
verwezenlijken. 
 
Wat is een passende gemeentelijke bijdrage om deze bruikleennemer in staat te stellen het 
beheer naar behoren uit te voeren? 
De gemeente moet zich aan de zorgplicht houden zoals geschreven in de Erfgoedwet. Dit 
betekent dat zij Museum Kranenburgh financieel in staat moet stellen om de afdeling Collectie 
met minimaal 1 fte te versterken. Dit is ten behoeve van het algehele collectiebeheer en voor 
de projectleiding van de inhaalslag. Daarnaast is er nog 3,1 fte nodig voor de inhaalslag en alle 
bijkomende werkzaamheden. Omdat de inhaalslag gefaseerd en misschien projectmatig 
opgepakt kan worden, zou dit verspreid kunnen worden over een projectperiode van 3 jaar. 
 
Als wij voor 1 fte rekenen met lasten van € 70.000,- per jaar, betekent het voorgaande dus 
een structurele verhoging van de gemeentelijke exploitatiesubsidie met € 70.000,- en een 
incidentele verhoging van deze subsidie in 2021 met € 217.000,- (eenmalig, dan wel € 72.334,- 
gedurende de jaren 2021, 2022 en 2023). 
 

 Onderzoeksvraag depotproblematiek 
De onderzoeksvraag over de depotproblematiek luidt als volgt: 
De collectie wordt deels in een aantal gemeentelijke gebouwen bewaard en deels in een 
aantal commerciële depots. De gemeentelijke ruimten zijn onvoldoende geschikt als depot. 
De commerciële ruimten zijn dat wel, maar zijn ook kostbaar. Ook is sprake van een 
versnipperde depotsituatie, hetgeen uit oogpunt van efficiency onwenselijk is. Bureau Helicon 
heeft advies uitgebracht met oplossingen voor de korte termijn en voor de lange termijn. Nog 
niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn van de lange termijn oplossing. Aan dat 
inzicht is nu wel behoefte, zowel voor wat betreft de benodigde investering als voor wat 
betreft de gevolgen voor de exploitatie. 
 
Reactie onderzoeksvraag depotproblematiek 
We hebben een analyse gemaakt van de huidige depotsituatie, een programma van eisen 
opgesteld voor een depotsituatie die aan de landelijke museumnormen voldoet, denkbare 
oplossingsrichtingen in beeld gebracht en een voorkeursvariant aangewezen. 
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Huidige situatie 
Kranenburg beheert verschillende collecties: kunstcollectie Museum Kranenburgh (2600 
kunstwerken), erfgoedcollectie Museum Het Sterkenhuis (11.500 objecten) en een niet-
museale collectie (BKR en kunstuitleen).  
 
Kranenburgh beschikt momenteel over verschillende depots: commercieel depot bij 
Kortmann (10 m2; kunstcollectie), commercieel depot bij Imming (115 m2; overwegend 
kunstcollectie), depot Berkenlaan (erfgoedcollectie), een tijdelijk depot bij Bakker (BKR-
werken) en het handlingsdepot in Museum Kranenburgh zelf. Uit onze analyse op basis van 
criteria van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) blijkt dat de depotsituaties ernstige 
tekortkomingen vertonen, zowel bouwkundig en qua klimatisering (Berkenlaan) als in het 
gebruik: te veel collectie op te weinig m2, te ver op afstand, te weinig werkruimten voor 
collectiebeheer en te duur (Kortmann en Imming).  
 
De depotsituatie is slecht voor de collectie en het collectiebeheer. Wanneer geen structurele 
verbetering wordt gerealiseerd, loopt Kranenburgh het risico uit het Museumregister te 
worden geschrapt. Dan kan ook de Museumkaart niet meer gehanteerd worden, hetgeen 
ernstig nadelig is voor bezoekersaantallen en inkomsten. 
 
Programma van eisen  
Op basis van de richtlijnen van de RCE hebben wij een programma van eisen opgesteld 
passend bij de collecties van Kranenburgh. Kort samengevat is nodig: 

• 300 m2 voor de kunstcollectie Museum Kranenburgh met hoogwaardige klimatisering. 

• 120 m2 voor de erfgoedcollectie Museum Sterkenhuis, met beperkte klimatisering en 
voorzien van een grote werkruimte voor de vrijwilligers. 

• Totale behoefte aan depotvoorziening is dus 420 m2 op maximaal 15 minuten afstand.  
   
Oplossingsrichtingen 
Op basis van het programma van eisen hebben we verschillende oplossingsrichtingen bekeken 
waarbij we drie opties nader uitgewerkt hebben: 
 

Onderzochte oplossingsrichtingen Oppervl. Kostenindicatie* 

1. Opknappen depot Berkenlaan (erfgoedcollectie) 
Nieuwbouw depot Boekelermeer (kunstcollectie) 

120 m2 

300 m2 
€ 100.000,- 

€ 1.250.000,- 

2. Nieuwbouw integraal depot Berkenlaan over 2 verdiepingen 
(sloop bestaand gebouw) 

420 m2 € 1.470.000,- 

3. Nieuwbouw depot Berkenlaan (kunstcollectie) 
Alternatief erfgoeddepot (Slotkwartier Egmond aan Zee**) 

300 m2 

120 m2 

€ 1.100.000,- 
PM 

* Dit is exclusief aanvulling/ inrichting van de beide depots met gewenst meubilair (uitgaande 
van € 200,- per m2).  
** Inhoudelijk zou dit een goed alternatief kunnen zijn, omdat het goed past in een 
concentratie/ Hotspot van erfgoedorganisaties. Wij hebben in het kader van onze opdracht 
geen mogelijkheid gehad te onderzoeken of op deze locatie daadwerkelijk de mogelijkheden 
zijn voor een erfgoeddepot.  
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Hierbij maken wij de volgende kanttekeningen: 

• Beide collecties vragen om zeer uiteenlopende klimatiserings- en beveiligings-
voorzieningen. Ook vraagt het depot voor de erfgoedcollectie om goede werk- en 
ontmoetingsfaciliteiten van de erfgoedvrijwilligers. Optie 1 kent een gedifferentieerde 
aanpak waarbij optimaal rekening wordt gehouden met deze verschillen. 

• Optie 2 en 3 gaan uit van nieuwbouw op de locatie Berkenlaan. Deze nieuwbouw is in 
vergelijking tot optie 1 niet alleen duurder, maar ook worden bezwaren verwacht vanuit 
omwonenden.  

 
Naast de investeringslasten en kosten voor het eigenaarsonderhoud moet rekening worden 
gehouden met structurele gebouw gebonden lasten voor de gebruiker c.q. het museum: 
energie, verzekering, OZB, schoonmaak, gebruikersonderhoud en beveiliging. Indicatief kan 
voor de lasten van het eigenaarsonderhoud worden gerekend met € 13.000 per jaar (ca. 1% 
van de bouwwaarde) en voor de gebruikerslasten met een bedrag van € 15.000,- per jaar (ca. 
€ 50,- per m2).  
 
Samenvattend brengt deze voorkeursoptie de volgende financiële gevolgen voor de gemeente 
met zich mee: 
 

Financiële gevolgen van voorkeursoptie Structurele lasten Eenmalige 
uitgaven* 

Opknappen depot Berkenlaan (erfgoedcollectie)  -- € 100.000,- 
Nieuwbouw depot Boekelermeer (kunstcollectie) -- € 1.250.000,- 

Eigenaarsdeel onderhoud € 13.000,-  
Totaal gevolgen voor gemeente/eigenaar € 13.000,- € 1.350.000,- 

Beheerslasten voor Kranenburgh/gebruiker € 15.000,-  

*Dit is exclusief aanvulling/ inrichting van de beide depots met gewenst meubilair.  
 
Totdat er een nieuw depot is gerealiseerd moet Museum Kranenburgh/ gemeente Bergen 
rekening houden met de jaarlijkse huur van de huidige commerciële depots. 
 

 Onderzoeksvraag aflossing van de gemeentelijke lening 
De onderzoeksvraag over de aflossing van de gemeentelijke lening luidt als volgt: 
In de (ver-)nieuwbouw van het museum is destijds geen investeringsruimte beschikbaar 
gesteld voor de inrichting. Het museum heeft toen een lening moeten afsluiten van  
€ 350.000,- met 3% rente. De eerste vijf jaar was deze aflossingsvrij, maar deze termijn is 
inmiddels verstreken en bijgevolg wordt het museum geacht nu ook af te lossen. Het museum 
geeft aan hiertoe niet in staat te zijn en vraagt om kwijtschelding van de lening. 
 
Reactie onderzoeksvraag aflossing van de gemeentelijke lening 
Het probleem voor Kranenburgh is niet zozeer dat de lening moet worden afgelost. Het 
museum kan die aflossing betalen. Het echte probleem is dat Kranenburgh na afschrijving van 
de inrichting en de inventaris van Hoflaan 26 niet meer in staat is te herinvesteren in een 
nieuwe inrichting en inventaris; het museum kan dan weliswaar de investering financieren uit 
zijn eigen vermogen, maar het kan de jaarlijkse kosten van de afschrijving van die nieuwe 
inrichting en inventaris niet inpassen in zijn financiële exploitatie. Wij ramen die jaarlijkse 
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kosten op minimaal € 25.000,- vanaf het jaar 2028 (15 jaar na 2013; zie hierboven, onder 
Conclusies over huisvesting Hoflaan 26). 
 
Als we dit bedrag per 2028 omrekenen naar een bedrag per 2021, betekent het dat de kosten 
van afschrijving van de inrichting en inventaris (zijnde 15 jaren ad € 25.000,- ofwel  
€ 375.000,-) kunnen worden omgeslagen over 22 jaar in plaats van 15 en daarmee uitkomen 
op € 17.000,- per jaar. Dit betekent ook dat Kranenburgh dit bedrag van € 17.000,- in de jaren 
tot de daadwerkelijke herinvestering zal moeten reserveren op de balans. 
 

 Onderzoeksvraag verdeling verantwoordelijkheden onderhoud 
De onderzoeksvraag over de verdeling van de verantwoordelijkheden voor het onderhoud en 
luidt als volgt: 
Museum Kranenburgh maakt bezwaar tegen de onderhoudsverdeling tussen de gemeente als 
eigenaar van de museumaccommodatie en Kranenburgh als huurder. Dit geldt zowel voor het 
gebouw als de tuin. De demarcatie tussen wat voor rekening van de eigenaar (gemeente) 
moet komen en waar de gebruiker (museum) voor verantwoordelijk is, ligt nu naar de mening 
van het museum te veel bij de gebruiker. Een herziening van de huurovereenkomst wordt 
noodzakelijk geacht. Daarbij speelt ook dat zowel de gemeente als Museum Kranenburgh de 
ambitie heeft de gebouwen te verduurzamen. Weliswaar is dit een afzonderlijke opgave die 
als zodanig buiten de scope van deze opdracht valt, maar waarmee wel rekening moet 
worden gehouden. 
 
Reactie onderzoeksvraag verdeling verantwoordelijkheden onderhoud 
De huidige verdeling voor Hoflaan 26 en Berkenlaan 2 sluit in beginsel aan bij de algemene 
maatschappelijke normen die gelden voor kantoorpanden. Voor Hoflaan 26 zijn de afspraken 
over het tuinonderhoud zelfs gunstig voor Kranenburgh. Voor Het Sterkenhuis neemt de 
gemeente zelfs alle kosten van onderhoud voor haar rekening. Voor zover het gaat om 
specifiek onderhoud van Hoflaan 26 en Berkenlaan 2 dat nodig is in relatie tot hun museale 
functie is de gemeente in de praktijk bereid zich hierin niet al te formeel op te stellen en bij 
haar onderhoud hiermee rekening te houden.  
 
Goed om bewust van te zijn is dat over upgrading van het vastgoed formeel niets is geregeld. 
Wij zien dit echter niet als een actueel knelpunt omdat dit niet afwijkt van de afspraken die 
gebruikelijk zijn tussen gemeenten en hun musea. Upgrading is feitelijk geen onderhoud en de 
(ver)nieuwbouw van Hoflaan 26 is tamelijk recent. 
 
De bestaande verantwoordelijkheidsverdeling stelt naar onze mening begrenzingen aan de 
ambitie van Kranenburgh om de gebouwen te verduurzamen. Het is immers zelden verstandig 
voor een huurder/gebruiken om te investeren in vastgoed dat in eigendom is van een ander. 
 

 Onderzoeksvraag subsidie versus overeenkomst van dienstverlening 
De onderzoeksvraag over subsidie versus overeenkomst van dienstverlening luidt als volgt: 
Een deel van het subsidiebedrag is geoormerkt voor het collectiebeheer. Nog even los van de 
vraag of dit bedrag reëel is, doet zich de vraag voor of hier sprake is van levering van diensten, 
op basis waarvan de vergoeding voor deze activiteit beter ondergebracht zou moeten worden 
in een overeenkomst van dienstverlening in plaats van in de subsidieovereenkomst. Deze 
vraag geldt ook voor de inzet van de cultuurcoaches op scholen.  
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Reactie onderzoeksvraag subsidie versus overeenkomst van dienstverlening 
Museum Kranenburgh ontvangt een structurele exploitatiesubsidie – tot nu toe € 500.000,- 
voor het geheel van museale activiteiten en alles wat daarvoor nodig is, zoals huisvesting. 
Daarnaast ontvangt Kranenburg jaarlijks een specifieke subsidie voor het inzetten van 
cultuurcoaches (in 2019: ruim € 71.000,-). Dat kan het beeld opleveren dat Kranenburgh voor 
de gemeente een prijzige leverancier is van culturele activiteiten. Dit beeld vergt echter 
nuancering. In de eerste plaats komt een deel van de € 500.000,- direct weer terug bij de 
gemeente als huur die Kranenburgh betaalt voor het gebruik van Hoflaan 26: in 2019 bijna € 
87.000,-. 
 
In de tweede plaats beheert Kranenburg een waardevolle kunstcollectie waarvan de 
gemeente eigenaar is. Kranenburgh doet dat feitelijk in opdracht van de gemeente en -anders 
dan de subsidierelatie tussen de gemeente en het museum doet vermoeden- niet zozeer 
omdat Kranenburgh daar ieder jaar weer om vraagt om dat te mogen doen. (Deze opdracht 
heeft de vorm van een overeenkomst tussen de gemeente en de stichting Museale collecties 
Kranenburgh van op 18 augustus 2011). 
 
Een vergelijkbare situatie speelt bij het beheer door Kranenburgh van de collectie van 
Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC). Kranenburgh beheert de collectie van deze 
organisatie in opdracht van NHKC maar ook in opdracht van de gemeente. De gemeente heeft 
immers een rechtstreeks belang bij dit beheer vanwege de inbreng destijds van de 
verkoopopbrengsten van het toenmalige pand van NHKC. (Deze opdracht is vastgelegd in de 
vorm van overeenkomst tussen de stichting Museale collecties Kranenburgh en NHKC op 30 
maart 2011). 
 
Dit betekent dat Kranenburgh een groot deel (meer dan driekwart) van zijn collectiebeheer 
feitelijk uitvoert in opdracht en niet zozeer op eigen verzoek. (Alleen het beheer van de eigen 
collectie gebeurt feitelijk op eigen verzoek). In termen van jaarlijkse kosten gaat het hierbij 
dus om een groot deel van de totale collectiebeheerkosten die in 2019 ruim € 175.000,- 
bedroegen. (Driekwart daarvan is ruim € 130.000,-). 
 
Dit betekent dat van de huidige structurele € 500.000,- exploitatiesubsidie de netto-subsidie 
(min de huur) € 413.000,- bedraagt en daarvan meer dan € 130.000,- (meer dan 30%) feitelijk 
niet vergelijkbaar is met andere gemeentelijke subsidies. 
 
In de derde plaats voert Kranenburgh jaarlijks educatieve activiteiten uit die voor een groot 
deel uitdrukkelijk worden uitgevoerd op verzoek van de gemeente. Kranenburgh ontvangt 
daarvoor jaarlijks een specifieke subsidie (in 2019: ruim € 71.000,-) en draagt in het geheel 
van educatieve activiteiten zelf eigen middelen bij (in 2019: ruim € 18.000,-). 
 
In theorie zouden de vergoedingen die de gemeente jaarlijks aan Kranenburgh verstrekt in 
juridische zin kunnen worden gesplitst in enerzijds een betaling voor diensten die op afspraak 
worden geleverd (een klant-leveranciersverhouding) en anderzijds een betaling op basis van 
een subsidiebeschikking die wordt verstrekt op basis van een aanvraag (een eenzijdige 
verhouding waarbij Kranenburgh de vragende partij is).  
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Volgens ons zou een dergelijke splitsing in juridisch en fiscaal opzicht eerder nieuwe 
problemen opleveren dan ze een oplossing zijn voor de beeldvorming die bestaat bij de 
huidige subsidiestromen. Onze uitleg over het verkeerde beeld dat kan ontstaan bij deze 
subsidies en dat Kranenburgh niet een-op-een kan worden vergeleken met andere 
subsidieontvangers in de gemeente Bergen kan wel van toegevoegde waarde zijn. 
 

 Onderzoeksvraag stakeholders van de Culturele Buitenplaats 
De onderzoeksvraag over de stakeholders van de Culturele Buitenplaats en luidt als volgt: 
Museum Kranenburgh brengt een aantal activiteiten samen onder de noemer Culturele 
Buitenplaats (kunstuitleen, Het Sterkenhuis, Kunst Centrum Bergen, museum). Voor al deze 
activiteiten gelden specifieke afspraken en beperkingen die contractueel zijn vastgelegd. 
Gekeken moet worden welke afspraken uit het verleden nog relevant zijn en hoe die zich 
verhouden tot de gewenste koers van Museum Kranenburgh, zowel vanuit het perspectief 
van de instelling als vanuit het perspectief van de gemeente. Voor wat betreft Het Sterkenhuis 
is daarbij een belangrijk aandachtspunt de vaste afspraken die zijn gemaakt in het kader van 
het legaat van de familie Van Reenen.  
 
Reactie onderzoeksvraag stakeholders van de Culturele Buitenplaats 
Museum Kranenburgh treedt naar onze mening goed naar buiten. Het museum is outgoing, 
zoekt de verbinding met partners in het culturele veld, met maatschappelijke organisaties en 
met bedrijven. Het voldoet daarmee goed aan de opgave ‘Treed naar buiten en verbind!’ zoals 
die voor kleine en middelgrote musea wordt gezien in recente publicaties van onder andere 
de Museumvereniging en de Raad voor Cultuur. 
 
Wij zien de samenwerking tussen de verschillende collectie-eigenaren, de kunstenaars als 
aanbieders van kunst en Kranenburgh als museumexploitant als een sterke formule die zeker 
voortzetting verdient. Deze samenwerking vormt de basis voor het realiseren van diverse 
cruciale waarden: collectiewaarde, belevingswaarde, verbindende waarde en economische 
waarde. De relatie tussen Stichting Noordhollands Kunstcentrum (NHKC) en Kranenburgh is er 
een van eigenaar van een collectie en museum dat die collectie bewaart, beheert en 
exposeert. In bestuurlijk opzicht is er sprake van een relatie op betrekkelijk grote afstand. In 
organisatorisch en financieel opzicht er zelfs geen relatie. Voor beide partijen levert de relatie 
een duurzame meerwaarde er bestaat er alle aanleiding om deze voort te zetten.  
 
De relatie tussen Kranenburgh en KunstenaarsCentrumBergen (KCB) is intensiever. KCB zorgt 
jaarlijks voor het organiseren van verkooptentoonstellingen. Kranenburgh voert ze voor KCB 
uit - tegen jaarlijkse kosten in de orde van grootte van € 10.000,- maar met gesloten beurzen. 
Deze verkooptentoonstellingen trekken uiteraard ook bezoekers en leveren daarmee 
culturele waarde, publiciteit en inkomsten op voor Kranenburgh die niet kunnen worden 
gekwantificeerd. Voor beide partijen levert de relatie een duurzame meerwaarde op en 
bestaat er alle aanleiding om deze voort te zetten. De relatie tussen de Stichting Beeldende 
Kunst Bergen en de Stichting Kranenburgh blijkt een toegevoegde waarde te hebben voor 
beide stichtingen en hun stakeholders.  
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Uit de gesprekken met KunstenaarsCentrumBergen KCB en museum Kranenburgh is duidelijk 
geworden dat het verschil in ambitie en te bedienen publiek en achterban zorgt voor 
spanningen. Wij adviseren Kranenburgh daarom om aandacht te besteden aan het verbeteren 
van de relatie met het KCB. Door bijvoorbeeld het voeren van open gesprekken over 
spanningen die zijn ontstaan en de wijze waarop de toekomstige relatie optimaal kan 
bijdragen aan het gezamenlijk bereiken van maatschappelijke effecten. 
 
De verwevenheid tussen de Stichting Beeldende Kunst Bergen en de stichting Kranenburgh is 
groot, in bestuurlijke en financiële zin. Die verwevenheid veroorzaakt wel administratieve 
handelingen en verantwoordingsdocumenten die naar onze mening het zicht bemoeilijken op 
wat er werkelijk gebeurt, met name voor de gemeente als subsidieverstrekker maar ook voor 
andere externe en interne stakeholders. 
 
Het Sterkenhuis is een onderdeel van de stichting Kranenburgh dat in onze ogen meer 
aandacht verdient. De aandacht van de organisatie is vooral gericht op de kunstcollectie en 
Museum Kranenburgh en zeer beperkt op het erfgoed van Bergen en Museum Sterkenhuis. 
Dit staat overigens niet los van de beperkte personele capaciteit van Kranenburgh.  
 
De uitzonderingen betreffen het bedrag van minimaal € 40.000,- dat de gemeente 
beschikbaar stelt voor collectiebeheer. Het is beter dat de gemeente voorziet in een totale 
exploitatiesubsidie die voldoende is voor alle functies die zij verlangt van Kranenburgh, zonder 
specifieke oormerken daarbinnen. De andere uitzondering is Stichting Beeldende Kunst 
Bergen (S.B.K). Uit oogpunt van eenvoud en transparantie geven wij in overweging S.B.K.  te 
laten fuseren met stichting Kranenburgh.  
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5. Aanbevelingen 
 
Bij onze adviezen onderscheiden wij drie mogelijke toekomstvarianten: 

1. Gelijkblijvend ambitieniveau. 
2. Hoger ambitieniveau: gebruik maken van de potentie. 
3. Gelijkblijvend subsidieniveau. 

 
Elke toekomstvariant voorzien wij van: 

• Een beschrijving; 

• een set van adviezen die op grond van onze analyse bij variant van toepassing zijn; 

• de financiële randvoorwaarden; 

• de kansen en bedreigingen.  
 
Op basis van deze presentatie van toekomstvarianten beschikken het college van B&W en de 
gemeenteraad van Bergen over keuzemogelijkheden op basis waarvan zij de discussie kunnen 
voeren en hun besluitvorming kunnen plegen over de toekomst van Kranenburgh. 
 
Maar eerst formuleren wij in paragraaf 5.1 de adviezen die op alle varianten van toepassing 
zijn. Wij gaan in deze paragraaf tevens in op de bijzondere financiële gevolgen van een van 
deze adviezen. 
 

 Aanbevelingen die los staan van de keuze toekomstvariant 
 

Relatie met het culturele veld 
Wij adviseren de culturele en zakelijke samenwerkingen met Stichting Noordhollands 
Kunstcentrum (NHKC), KunstenaarsCentrumBergen (KCB) en lokale en regionale kunstenaars 
voort te zetten. Het aanpassen van de bestaande afspraken inzake de Culturele buitenplaats 
vinden wij niet noodzakelijk, op twee uitzonderingen na. Sommige van die afspraken hebben 
immers een goede reden gehad die nog steeds bestaat; voor andere geldt dat het beoogde 
effect niet opweegt tegen de transactiekosten van heronderhandelen. De uitzonderingen 
betreffen het bedrag van minimaal € 40.000,- dat de gemeente beschikbaar stelt voor 
collectiebeheer en de governance van Stichting Beeldende Kunst Bergen (S.B.K.). 
 
Wij adviseren de gemeente om Museum Kranenburgh te voorzien in een totale 
exploitatiesubsidie die voldoende is voor alle functies die zij verlangt van Kranenburgh, zonder 
specifieke oormerken daarbinnen.  
 
Wij adviseren te komen tot een fusie tussen stichting Kranenburgh en Stichting Beeldende 
Kunst Bergen (S.B.K.), mits daarvoor uit nader onderzoek blijkt dat, zoals wij denken, hieruit 
geen onoverkomelijke juridische en fiscale knelpunten gepaard gaan. Er ontstaat dan een 
museum met een bijzondere nevendoelstelling: het bevorderen van een spreiding van kunst 
onder de bevolking en van de positie van kunstenaars in Nederland. Deze fusie levert geen 
extra samenwerking of inhoudelijke meerwaarde op, de twee organisaties zijn eigenlijk al een 
organisatie. Wel geeft het een transparanter beeld van de bestuurlijke en financiële gang van 
zaken binnen Kranenburgh, voor alle externe en interne stakeholders. Een dergelijke fusie 
levert overigens ook bijzondere financiële gevolgen op (zie einde van deze paragraaf). 
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Relatie met de gemeente 
Wij adviseren de gemeente om Kranenburgh te blijven voorzien van een bijdrage in de vorm 
van subsidie maar bij het maken van afwegingen over de hoogte daarvan wel te zorgen dat 
helder is dat de netto-subsidie vanwege de huurbedragen lager is dan de bruto-subsidie en 
dat een belangrijk deel van de netto-subsidie tot doel heeft om kunstcollecties van de 
gemeente en het NHKC te bewaren en beheren.  
 
Wij zien geen reden om de verdeling van de verantwoordelijkheden voor het onderhoud 
tussen de gemeente en het museum aan te passen. Wel adviseren wij om de fricties in 
onderlinge communicatie tussen de gemeente en Kranenburgh bespreekbaar te maken en 
onderling te zoeken naar mogelijkheden om die communicatie effectiever te laten verlopen.  
 
Wij adviseren de gemeente om te zoeken naar mogelijkheden voor Kranenburgh, die passen 
binnen de Omgevingswet en bij de belangen van omwonenden van Hoflaan 26, om zich als 
cultureel ondernemer verder te ontwikkelen, met meer verhuringen en publieksactiviteiten, 
ook in de avonduren.  
 
Bestuursvorm 
Wij adviseren de Raad van Toezicht van stichting Kranenburgh om de bestaande 
bestuursvorm (het Raad-van-Toezicht-model) te behouden en in de praktijk zo te blijven 
invullen dat individuele leden van de Raad de directeur actief adviseren (en ondersteunen), op 
een wijze die het hem mogelijk blijft maken om als collectief goed toezicht te blijven 
uitoefenen op het bestuur van de directeur en de algemene gang van zaken in de organisatie. 
 
Sturingsinformatie 
Wij adviseren Kranenburgh om te gaan werken met een exploitatieopzet op outputbasis, 
waarbij kosten zoveel mogelijk worden toegerekend aan output-’producten’ en overhead-
onderdelen (waarbij deze worden voorzien van doelen en activiteiten, met een vertaling van 
activiteiten naar baten en lasten) en tevens met een meerjarenraming van de exploitatie.  
 
Korte termijn-maatregelen voor collectieopslag 
Maatregelen voor het blijvend oplossen van de depot-problematiek kosten tijd. Wij adviseren 
voor de korte termijn de volgende maatregelen te treffen: 

• Geef de collectie bij Imming meer ruimte ter voorkoming van schade; 
• pak de collectie bij Kortmann uit; 
• organiseer een eigen werkruimte voor de collectie bij minimaal een van de twee 

depots. 
• plaats alles wat geen collectie is niet meer in het depot op de Berkenlaan en creëer 

meer ruimte voor de Sterkenhuis collectie.  
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Financiële gevolgen van een fusie van stichting Kranenburgh met Stichting Beeldende Kunst 
Bergen (S.B.K.) 
Een fusie tussen de stichting Kranenburgh en de Stichting Beeldende Kunst Bergen leidt tot 
een organisatie met een hogere omzet en een hoger vermogen dan de omzet en het 
vermogen van de huidige stichting. De omzet van de fusie-organisatie ligt € 237.000,- hoger 
dan die van de huidige stichting Kranenburgh en het vermogen ligt € 132.000,- hoger (op basis 
van de jaarrekening 2019). 5 
 
Voor de extra omzet heeft de fusieorganisatie 15% van deze meeromzet nodig als extra 
vermogen, ofwel € 36.000,- om zijn eigen vermogen op het peil te houden van 15% van de 
omzet. Het overige deel van het huidige vermogen van S.B.K.  kan dan vrijvallen voor een 
nieuw doel. Het gaat hierbij om een eenmalige vrijval van een bedrag van € 96.000,- (= € 
132.000,- min € 36.000,-). 
 

 Toekomstvariant Gelijkblijvend ambitieniveau 
 
Beschrijving 
Toekomstvariant ‘Gelijkblijvend ambitieniveau’ houdt een toekomstig Kranenburg in op basis 
van het huidige ambitieniveau. Het huidige ambitieniveau is dat van een middelgroot 
kunstmuseum met een bovenregionale, nationale uitstraling en een klein historisch museum 
met lokale en regionale betekenis. Het geheel vormt aanleiding om een (meerdaags) bezoek 
te brengen aan het fraaie kunstenaarsdorp Bergen. De bezoekersaantallen blijven op het 
huidige niveau, ca. 60.000 per jaar. Bij het gelijkblijvend ambitieniveau is de lijn gebaseerd op 
de minimale norm die gehaald moet worden als professioneel museum. Let wel het zou 
uiteraard wenselijk zijn om ook extra fte beschikbaar te stellen voor fondsenwerving en 
marketing, maar dit past in een groeiscenario. Vanwege deze norm voor een goed 
collectiebeheer van het museumregister (gekoppeld aan de museumkaart) is er wel voor 
gekozen om extra budget op te nemen voor collectiebeheer.  
 
Specifieke aanbevelingen 
Op basis van onze analyses passen bij deze variant de volgende specifieke adviezen, 
aanvullend op onze adviezen die losstaan van de variantenkeuze. 
 
Wij adviseren de gemeente om minimaal de volgende aanpassingen te plegen op het 
subsidieniveau: 

• Een jaarlijkse indexatie van de gemeentelijke subsidie in de orde van grootte van 
gemiddeld 2,5% (ofwel in 2021 € 13.000,-, jaarlijks licht oplopend, bij de subsidie in 
2020 van € 520.000,-; dit is een prijsstijging en dus geen volumestijging van de 
subsidie). Het gaat hier niet om het inhalen van gemiste indexaties. Het gaat erom dat 
Kranenburgh zijn huidige ambitieniveau kan blijven realiseren (dat is gebaseerd op  
€ 520.000 subsidie per jaar, ook al is € 20.000 daarvan formeel een incidentele 
toekenning). De indexatie moet ertoe leiden dat Kranenburgh loon- en prijsstijgingen 
vanaf 2021 kan opvangen die voor het museum feitelijk niet beïnvloedbaar zijn. 
Feitelijke loon- en prijsstijgingen zullen per jaar verschillen, maar die 2,5% geeft aan 
wat op basis van het verleden een redelijk gemiddelde is. 

 
5 Wij hebben de omzet (€ 237.000) berekend als het totaal van alle lasten (conceptjaarrekening 2019, nr 9 t/m 15).  

http://www.bmc.nl/
http://www.raadsaam-erfgoedprojecten.nl/


december ’20    
 

37 

• Vanaf 2021 structureel maken van de subsidie van € 20.000,- die Museum 
Kranenburgh in 2020 krijgt op zijn structurele exploitatiesubsidie van € 500.000,-. 

• Vanaf 2021 een jaarlijks extra budget van € 23.000,- voor het borgen van het 
toekomstig huurders-onderhoud van Hoflaan 26. Dit bedrag in inclusief indexatie van 
onderhoudslasten en exclusief btw. 

• Vanaf 2021 een jaarlijks extra budget van € 17.000,- voor het borgen van de 
toekomstige herinvestering in inrichting en inventaris van Hoflaan 26. 

• Vanaf 2021 een jaarlijks extra budget van € 70.000,- voor het borgen van het 
collectiebeheer. 

• Vanaf 2021 een eenmalig extra budget van € 217.000,- (dan wel € 72.334,- gedurende 
de jaren 2021, 2022 en 2023) voor het inhalen van achterstanden in het 
collectiebeheer. 

 
Wij adviseren de gemeente om de depotproblematiek van Kranenburgh zo snel mogelijk op te 
lossen door: 

• Het pand Berkenlaan 2 geschikt te maken als depot voor de erfgoedcollectie 
(geschatte investering: € 100.000,-). 

• In Boekelermeer een nieuw depotgebouw te realiseren voor de kunstcollectie 
(geschatte investering: € 1.250.000,-). 

• Rekening te houden met jaarlijkse lasten voor het eigenaarsonderhoud door de 
gemeente van deze depotruimtes (geschatte jaarlast: € 13.000,-) en voor het beheer 
door Kranenburgh (geschatte jaarlast: € 15.000,-). 

 
Wij adviseren Museum Kranenburgh om: 

• Zijn profiel, binnen de huidige ambitie, aan te scherpen op het thema 
‘kunstenaarsdorp Bergen’ en in het verlengde hiervan op het snijvlak van beeldende 
kunst en natuur & landschap, teneinde meer focus te realiseren binnen het 
collectiebeleid en het tentoonstellingsbeleid. 

• Beleid te ontwikkelen om meer bezoekers te trekken in Het Sterkenhuis. 

• Een deel van het huidige tijdelijk personeel in dienst te nemen, teneinde te komen tot 
gezonde verhouding tussen eigen en ingehuurd personeel. 

 
Randvoorwaarden 
Dit betekent voor de gemeente per 2021 een structurele volume-verhoging van de subsidie 
van € 23.000,- + € 17.000,- + € 70.000,- = € 110.000,- ten opzichte van de € 520.000,- in 2020 – 
waarmee de structurele subsidie per 2021 een bedrag bedraagt van € 630.000,- – en een 
eenmalige volumeverhoging van € 217.000,-.  
 
Het betekent voor de gemeente daarnaast binnen enkele jaren een investeringsuitgave voor 
de depotvoorziening van € 1.300.000,- en een bijbehorende structurele vastgoed-beheerlast 
voor Kranenburgh van € 15.000,- en voor de gemeente zelf van € 13.000,-. 
 
Hier staat tegenover dat Kranenburgh door de fusie met Stichting Beeldende Kunst Bergen 
(S.B.K.) in staat moet worden geacht een eenmalig bedrag van € 96.000,- zelf in te brengen. 
Ook kan Kranenburgh het exploitatiesaldo mogelijk verbeteren met enkele tienduizenden 
euro’s door meer eigen inkomsten te verwerven indien de gevraagde vergunning kan worden 
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verleend en iets te besparen op energiekosten als gevolg van de gemeentelijke investering in 
zonnepanelen. 
 
De structurele volume-verhoging van de subsidie met € 110.000,- leidt bij Kranenburgh tot 
een even grote omzetverhoging en daarmee een extra behoefte aan eigen vermogen 
teneinde dit op 15% van de omzet te houden. Dit vraagt om een eenmalige toevoeging aan 
het eigen vermogen van € 16.500,-. Kranenburgh zou dit bedrag zelf kunnen opbrengen uit 
zijn exploitatie door bijvoorbeeld de extra fte voor collectiebeheer niet per 1 januari 2021 in 
te vullen maar per 1 maart 2021. 
 
Kansen 
Deze variant biedt de volgende kansen: 

• De maatschappelijke waarden die Kranenburgh toevoegt aan de gemeenschap blijft in 
de toekomst minimaal gelijk en kan nog licht stijgen, als Kranenburgh nog iets scherper 
weet te focussen op zijn kernwaarden. 

• De structurele subsidieverhoging zou lager kunnen uitvallen dan hierboven geraamd 
ingeval het mogelijk blijkt om de vergunning te verlenen die Kranenburgh heeft 
gevraagd voor uitbreiding van de mogelijkheden voor (het in beperkte mate) 
aanbieden van consumpties en alcoholhoudende dranken in het gehele museum 
inclusief het terras, onversterkte muziek op het terras, buitenconcerten en educatieve 
workshops vanuit de Educatieve Tuinkeet, en ingeval de energielasten van 
Kranenburgh inderdaad zouden verminderen door de gemeentelijke investering in 
zonnepanelen. De kwantificering van deze beperkingen zal moeten gebeuren aan de 
hand van de financiële effecten die zich de komende periode van tenminste enkele 
jaren zullen openbaren. Wij verwachten dat het kan gaan om structureel enkele 
tienduizenden euro’s. 

 
Bedreigingen 
Deze variant gaat gepaard met de volgende bedreigingen: 

• De maatschappelijke potentie die Kranenburgh heeft wordt niet of nauwelijks benut. 

• Bestaande personele krapte in de organisatie van Kranenburgh blijft bestaan, 
bijvoorbeeld op het gebied van public relations & marketing en fondsenwerving. Ook 
blijft de cultuureducatie als geheel niet kostendekkend. 

• Bij onze analyse en adviezen hebben wij de coronacrisis buiten beschouwing gelaten. 
Deze crisis kan echter, buiten de aanzienlijke tijdelijke effecten, mogelijk ook 
structurele gevolgen met zich meebrengen. 

 
 Toekomstvariant Hoger ambitieniveau: gebruik maken van de potentie 

 
Beschrijving 
Toekomstvariant Hoger ambitieniveau houdt een kunstmuseum in van belangwekkende 
nationale en mogelijk zelfs internationale betekenis, in de setting van Bergen als 
kunstenaarsdorp. In deze toekomstvariant kan het museum zich nog sterker profileren als 
culturele buitenplaats. De fraaie ligging van Bergen aan de kust, de natuur en het bijzondere 
licht vormen een inspiratiebron voor kunstenaars. Al vanaf de 19e eeuw heeft Bergen zich 
ontwikkeld als kunstenaarsdorp. Nog steeds zijn in Bergen relatief veel kunstenaars actief. 
Denkbaar is dat Museum Kranenburgh zich in deze variant ontwikkelt tot een centrum dat 
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aantrekkingskracht uitoefent op kunstenaars om naar Bergen te komen. Niet meer in de zin 
zoals dat vroeger gebeurde met definitieve vestiging, maar door middel van bijzondere 
manifestaties en een artists in residence-programma. Op deze wijze zou Bergen een nieuwe 
impuls kunnen leveren als inspiratiebron en plek voor artistieke productie. 
  
Museum Kranenburgh heeft al in haar beleidsplan staan meer aandacht te willen schenken 
aan buitenkunst. Wij kunnen ons voorstellen dat het museum dit voornemen uitvergroot en 
komt tot een meerjarig internationale samenwerking en eventprogramma’s Bergen 
Buitenkunst. Waar bijvoorbeeld Terschelling en Vlieland zich profileren met de theater- en 
muziekmanifestaties Oerol en Into the Great Wide Open, zou Bergen zich kunnen profileren 
met een manifestatie Bergen Buitenkunst. Mogelijk kan dit uitgroeien tot een manifestatie 
zoals 6 Beaufort, een driejaarlijkse manifestatie met monumentale kunstwerken op 
verschillende plekken aan de Belgische kust. Een manifestatie Bergen Buitenkunst zal voor 
veel toeristen aanleiding kunnen geven om naar Bergen te komen. 
 
In deze toekomstvariant zorgen de investeringen eveneens voor een versterking van Het 
Sterkenhuis. Daarbij zien we niet alleen een breed toegankelijke depot voor de collectie van 
Het Sterkenhuis maar aanvullend ook een professionele ondersteuning en een actieve 
exploitatie van het depot in de vorm van collectie-ateliers met goede faciliteiten voor de 
vrijwilligers.  
 
De gemeente kan deze versterking van Museum Het Sterkenhuis ook inzetten als onderdeel 
van een (nieuw te vormen) erfgoedcluster van verschillende cultuurhistorische organisaties in 
de gemeente. In dat geval kan Museum Kranenburgh zich helemaal focussen op moderne en 
hedendaagse kunst en kan Het Sterkenhuis verder tot bloei komen in een erfgoedsetting.  
 
Specifieke aanbevelingen  
Voor deze toekomstvariant zijn in de basis dezelfde specifieke adviezen van toepassing die we 
verstrekken bij de variant Gelijkblijvend ambitieniveau (aanvullend op onze adviezen die 
losstaan van de variantenkeuze). 
 
Maar daarbovenop passen bij deze variant de volgende specifieke adviezen: 
 
Wij adviseren de gemeente om minimaal de volgende aanvullende aanpassingen te plegen op 
het subsidieniveau: 

• Een jaarlijks extra budget van minstens € 250.000,- voor het borgen van een 
manifestatie Bergen Buitenkunst; dit betreft de kosten van cofinanciering van 
honoraria aan kunstenaars, een gastcurator, een tijdelijke projectorganisatie, 
materiaalkosten, logies en voor publiciteitscampagnes; het gaat om cofinanciering van 
de helft van de lasten die wij in totaal ramen op € 500.000,-; de andere helft van de 
kosten zal Kranenburgh moeten bekostigen uit aanvullende sponsoring en 
fondswerving. 

• Een jaarlijks extra budget van circa € 75.000,- voor het borgen van de benodigde 
publiciteit (marketing en public relations); dit kan worden besteed aan materiële en/of 
personele lasten van publiciteit. 
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• Een jaarlijks extra budget van circa € 35.000,- voor het versterken van de organisatie 
van Museum Het Sterkenhuis, in de vorm van professioneel aansturen en begeleiden 
van de (vrijwilligers-)organisatie (0,5 fte schaal 10 museum-cao). 

 
Wij adviseren Kranenburgh om meer kenniswaarde te realiseren door systematisch 
onderzoek, experiment en het bieden van een informatiefunctie over (de geschiedenis van) 
het museum, zijn collecties en de belangrijke stromingen daarin. 
 
Financiële randvoorwaarden 
Dit betekent voor de gemeente bovenop de extra kosten van toekomstvariant Gelijkblijvende 
ambitie een structurele volume-verhoging van de subsidie van circa € 360.000,-. Daarmee 
komt de structurele subsidie aan Kranenburgh uit op € 990.000,- (= € 630.000,- + € 360.000,-). 
 
De structurele volume-verhoging van de subsidie met € 360.000,- leidt bij Kranenburgh tot 
een even grote omzetverhoging en daarmee een extra behoefte aan eigen vermogen 
teneinde dit op 15% van de omzet te houden. Dit vraagt om een eenmalige toevoeging aan 
het eigen vermogen van € 54.000,-. Kranenburgh zou dit bedrag zelf kunnen opbrengen uit 
zijn exploitatie door bijvoorbeeld de helft van de kosten voor de manifestatie Bergen 
Buitenkunst 2,5 maand achter te laten lopen op de ontvangst van de € 250.000,- van de 
gemeente. 
 
Kansen 
Deze variant biedt de volgende kansen: 

• De maatschappelijke waarden die Kranenburgh toevoegt aan de gemeenschap worden 
in deze variant aanmerkelijk groter dan in variant Gelijkblijvende ambitie. 

• Wij denken dat het mogelijk is in deze variant de bezoekersaantallen verder te laten 
stijgen tot circa 75.000 per jaar of meer. Die hogere bezoekersaantallen zullen dan 
vooral in de zomermaanden zijn.  

• Een dergelijke verdere profilering van Bergen als kunstenaarscentrum levert ook een 
directe economische waarde op, in de zin van lokale uitgaven aan eten, drinken, 
hotelovernachtingen en winkelen.  

• Er zal ook sprake zijn van een indirect economisch effect: de positieve klank die uitgaat 
van Bergen als kunstenaarsdorp zal nog sterker kunnen worden uitgedragen en 
daarmee ook weer verder bijdragen aan het bezoekmotief en aan een versterkt 
vestigingsklimaat voor inwoners en bedrijven. 

 
Bedreigingen 
Deze variant gaat gepaard met dezelfde bedreiging als die speelt bij de variant Gelijkblijvende 
ambitie: 

• Bij onze analyse en adviezen hebben wij de coronacrisis buiten beschouwing gelaten. 
Deze crisis kan echter, buiten de aanzienlijke tijdelijke effecten, mogelijk ook 
structurele gevolgen met zich meebrengen. 
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 Toekomstvariant Gelijkblijvend subsidieniveau 
 
Beschrijving 
De toekomstvariant Gelijkblijvend subsidieniveau houdt de handhaving in van het 
subsidieniveau dat in 2020 € 520.000,- bedraagt (waarvan € 20.000,- incidentele subsidie). 
Gezien onze analyse dat dit subsidieniveau in de toekomst niet houdbaar is bij een 
gelijkblijvend subsidieniveau, betekent deze variant dat Museum Kranenburgh en de 
gemeente hun ambities naar beneden moeten bijstellen. Let wel een gelijkblijvend 
subsidieniveau is niet hetzelfde als een gelijkblijvend ambitieniveau. Een gelijkblijvend 
ambitieniveau vereist immers een subsidie dat vanaf 2021 € 110.000,- hoger ligt, nog afgezien 
van de noodzaak om de achterstanden in het collectiebeheer en de depotproblematiek op te 
lossen. 
 
Deze variant levert minder ambitieuze tentoonstellingen op dan tot nu toe gebruikelijk, maar 
kan niettemin wel een versterking betekenen voor de samenwerking met de lokale 
kunstenaarsgemeenschap en verenigingen. KunstenaarsCentrumBergen (KCB) en Stichting 
Noordhollands Kunstcentrum (NHKC) hebben een sterk lokaal netwerk en krijgen in deze 
variant de ruimte om hun programmering uit te breiden en hun lokale relaties in te zetten.  
 
Waar Museum Kranenburgh tot nu toe een professionele organisatie is met vrijwilligers die 
ondersteunen, staat de variant Gelijkblijvend subsidieniveau voor een Museum Kranenburgh 
dat een vrijwilligersorganisatie is, met enige professionele begeleiding. Die professionele 
begeleiding is met name gericht op het collectiebeheer en het management van de 
exploitatie, inclusief de coördinatie van vrijwilligers. 
 
Een minder ambitieus tentoonstellingsprogramma en een versoberde exploitatie gaan 
gepaard met een verminderde uitstraling van het museum. Waar Museum Kranenburgh nu 
nog een museum is met bovenregionale uitstraling is in deze variant sprake van een museum 
van lokale en regionale betekenis. 
 
Bijgevolg zullen ook de bezoekersaantallen afnemen. Wij denken dat bij deze variant rekening 
gehouden moet worden met een halvering van bezoekersaantallen. Een halvering van het 
aantal bezoekers betekent al snel een structurele derving van entreegelden van circa  
€ 175.000,- (berekend als gemiddelde van de entreegelden in de periode 2016 – 2019). 
Daarbovenop moet rekening worden gehouden met een bijbehorende inkomstenderving uit 
de horeca en de winkel van ongeveer € 95.000. Deze bedragen komen bovenop de noodzaak 
van bezuinigen van € 110.000,- op de exploitatie die al bestaat bij het huidige 
bezoekersaantal. 
 
In deze variant zien wij geen perspectief in pogingen om te komen tot meer zakelijke 
verhuringen en uitbreiden van de horeca door openstellen van het terras zowel overdag als ’s 
avonds en door ook te programmeren in de buitenruimte met muziekoptredens. 
 
Ook in de variant Gelijkblijvend subsidieniveau moet het depotvraagstuk worden opgelost. 
Passend bij deze variant kan de depotvoorziening voor het grootste deel inpandig worden 
gerealiseerd in het huidige auditorium/museumzaal in plaats van door nieuwbouw in 

http://www.bmc.nl/
http://www.raadsaam-erfgoedprojecten.nl/


december ’20    
 

42 

Boekelermeer. Uiteraard wordt dan een grote multi-inzetbare zaal blijvend opgeofferd, wat 
de hele uitstraling en dynamiek van het museum zeer beperkt. 
 
Specifieke aanbevelingen 
Op basis van onze analyses passen bij deze variant de volgende specifieke adviezen, 
aanvullend op onze adviezen die losstaan van de variantenkeuze. 
 
Wij adviseren Kranenburgh om de volgende versoberingen in de exploitatie uit te voeren die 
het kostenniveau verlagen met € 360.000,-: 

• Een reorganisatie waarbij een groot deel van de professionele kernorganisatie wordt 
opgeheven. Voor zover er nog professionals in dienst zijn, zijn die belast met het 
collectiebeheer en het management van de exploitatie, inclusief de coördinatie van 
vrijwilligers. 

• Een versobering van het tentoonstellingsprogramma, waarbij in plaats van grootschalige 
en spraakmakende wisseltentoonstellingen de nadruk komt te liggen op vaste en 
semipermanente presentaties.   

 
Wij adviseren de gemeente om de depotproblematiek van Kranenburgh zo snel mogelijk op te 
lossen, maar wel op een wijze die aanmerkelijk minder kosten met zich meebrengt dat de 
oplossingen die we hebben geadviseerd in beide andere toekomstvarianten: 

• Het pand Berkenlaan 2 geschikt maken als depot voor de erfgoedcollectie (geschatte 
investering: € 100.000,-). 

• De depotvoorziening voor de kunstcollectie inpandig realiseren in het huidige 
auditorium/museumzaal (geschatte investering: € 100.000,-). 

 
Financiële randvoorwaarden 
Dit betekent voor de gemeente dat zij kan volstaan met het structureel maken van het 
subsidieniveau 2020 van € 520.000,-. 
 
Het betekent voor de gemeente wel binnen enkele jaren een investeringsuitgave voor de 
depotvoorziening van € 200.000,-. 
 
Hier staat tegenover dat Kranenburgh door de fusie met Stichting Beeldende Kunst Bergen 
(S.B.K.) in staat moet worden geacht een eenmalig bedrag van € 96.000,- zelf in te brengen. 
 
Ook leidt de vergaande versobering van de exploitatie tot een verlaging van de omzet, van op 
termijn € 360.000,- en daarmee een lagere behoefte aan eigen vermogen (van € 54.000,-). Op 
termijn kan Kranenburgh daarom dit bedrag € 54.000,- eenmalig laten vrijvallen en daarmee 
bijvoorbeeld bijdragen aan de gemeentelijke investeringsuitgave.  
 
Kansen 
Deze variant biedt de volgende kans: 

• Deze variant is voor de gemeente in financiële zin verreweg de voordeligste. 
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Bedreigingen 
Deze variant gaat gepaard met de volgende bedreigingen: 

• De maatschappelijke waarde die Kranenburgh tot nu toe biedt gaat voor een groot 
deel verloren. 

• Wij verwachten dat deze variant noodzakelijkerwijs leidt tot meer achterstalligheid in 
het onderhoud van de collectie en het ontstaan van achterstallig huurdersonderhoud 
in Hoflaan 26. 

• Deze variant leidt tot een onzekere toekomst voor Kranenburgh en mogelijk – of zelfs 
waarschijnlijk – een instabiel exploitatiemodel. De kans is groot dat de 
versoberingsmaatregelen die bij deze variant nodig zijn leiden tot een vicieuze cirkel: 
versobering leidt tot minder bezoekers, minder bezoekers leiden niet alleen tot minder 
entree-opbrengsten maar ook tot minder overige eigen inkomsten die ook weer 
kunnen leiden tot een nieuwe noodzaak tot snijden in kosten, et cetera. Het ontstaan 
van (meer) achterstalligheid in collectie en pand Hoflaan 26 versterken dit proces. 

 

 Tot slot 
Op basis van onze algemene aanbevelingen in paragraaf 5.1 en de drie mogelijke 
toekomstvarianten zoals geschetst in de paragrafen 5.2, 5.3 en 5.4, kan de gemeente Bergen 
in overleg met Museum Kranenburgh keuzes maken voor de toekomst van het museum.  
 
Deze keuzes en de analyses waarop onze aanbevelingen zijn gebaseerd staan echter geheel 
los van de corona-perikelen die natuurlijk ook hun invloed hebben op de continuïteit van het 
museum en zeker ook veel aandacht vragen van het museum en de gemeente. Evenmin is uit 
te sluiten dat de pandemie ook structurele gevolgen heeft voor de toekomst van musea in het 
algemeen en Kranenburgh in het bijzonder. 
 
Niettemin zijn wij van mening dat het waardevol is geweest om analyses over de pre-corona-
vraagstukken niet te vermengen met vragen over de mogelijke reacties op de corona-
vraagstukken. 
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