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ADVIES
Plan Museum Boijmans Van Beuningen voor Collectiegebouw
Museum Boijmans Van Beuningen beheert ongeveer 145.000 stukken uit de gemeentelijke
collectie1; een groot deel daarvan staat nu in depots opgeslagen. Vanaf 2006 heeft het museum
problemen met zijn depots: deze zijn “overvol, onveilig en gedateerd”.2 Het museum wil zijn
depotproblematiek oplossen door een multifunctioneel gebouw te realiseren dat als depot
fungeert voor de collectie van het museum c.q. de gemeente, dat toegankelijk is voor het
publiek en tot slot ook (een beperkt aantal) particuliere verzamelaars depotruimte en diensten
aanbiedt. Boijmans Van Beuningen wil dat dit gebouw drie functies gaat vervullen, een
depotfunctie, een publieksfunctie en een servicefunctie.
Met het Collectiegebouw beoogt het museum de volledige collectie – die nu over verschillende
en bovendien gemankeerde depots is verspreid – zo dicht mogelijk bij het museum samen te
brengen, de depots toegankelijk te maken voor het publiek en particuliere verzamelaars aan
zich te binden. Bezoekers kunnen door het Collectiegebouw lopen, collectiepresentaties
bezoeken en een blik op de verschillende depotruimtes werpen of een rondleiding krijgen. Op
het dak van het gebouw komt vrij toegankelijke horeca en een gratis toegankelijke
semipermanente multimediale presentatie. De beoogde locatie van het Collectiegebouw is het
Museumpark.
De bouwkosten bedragen 50 miljoen euro. De gemeente neemt hiervan 35 miljoen voor haar
rekening. De overige 15 miljoen stelt de private stichting De Verre Bergen beschikbaar, onder
een aantal voorwaarden. Een projectorganisatie bestaande uit Museum Boijmans Van
Beuningen, stichting De Verre Bergen en de gemeente Rotterdam zal het concept van het
Collectiegebouw verder uitwerken.
Adviesaanvraag vanuit de gemeente
De wethouder Financiën, Binnenstad, Cultuur en Sport heeft op 5 januari 2015 de Rotterdamse
Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) om advies gevraagd over het Collectiegebouw (zie bijlage 4).
Volgens de wethouder zijn de plannen voor een Collectiegebouw het gevolg van een lange
discussie over de staat van de depots van Museum Boijmans Van Beuningen. Het Museum heeft
meermaals geconstateerd dat de depots overvol, onveilig en gedateerd zijn. Daarom moet een
nieuwe depotvoorziening de problemen structureel oplossen. Het advies van de RRKC zal
toegevoegd worden aan de stukken die de gemeenteraad krijgt voorgelegd, om zich te kunnen
voorbereiden op de beslissing over deze investering.
Advies RRKC
Vooralsnog adviseert de RRKC negatief over de investering voor het Collectiegebouw als
structurele oplossing voor een nieuwe depotvoorziening voor Museum Boijmans Van Beuningen.
Het concept en de financiële exploitatie zijn onvoldoende uitgewerkt. Het is daarom
noodzakelijk het concept inhoudelijk verder uit te werken en de financiële exploitatie beter te
onderbouwen. Als er meer tijd beschikbaar komt om de in dit rapport genoemde punten aan te
passen en te herzien, dan kan de RRKC zijn beslissing heroverwegen.
Een eerste vereiste is een visie voor de langere termijn op het concept en het gebouw. Als
tweede is een onderzoek vereist of het mogelijk is de gewenste functies onder te brengen op
bestaande locaties in de stad. Een derde vereiste is te onderzoeken wat de beste manier is om
de depotproblematiek van de gemeentelijke collectie gezamenlijk op te lossen. Hieronder
wordt dit advies kort toegelicht.
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De gemeente Rotterdam is eigenaar van de ‘Collectie Rotterdam’ die bestaat uit meer dan een miljoen stukken. Museum
Boijmans Van Beuningen, Maritiem Museum, Museum Rotterdam en het Wereldmuseum zijn verantwoordelijk voor het
behoud en beheer van deze collectie; BOOR beheert het archeologische deel van de collectie.
2 Rapportage scenario’s Depot en Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen (dienst Kunst en Cultuur, in
samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, Museum Boijmans Van
Beuningen), januari 2009, p.3.
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Scenario’s
In 2009 zijn door de gemeente en Museum Boijmans Van Beuningen twee scenario’s opgesteld
om de depotproblematiek van Museum Boijmans Van Beuningen op te lossen. 3
Scenario 1 richt zich op de meest efficiënte manier waarop tegen zo laag mogelijke
investerings- en exploitatiekosten de geconstateerde depotproblemen kunnen worden opgelost.
Uitgangspunten daarbij zijn dat alle depots van Museum Boijmans Van Beuningen op één plek
geconcentreerd zijn, dat er veilige bewaarcondities zijn en voldoende opslagruimte is. Het doel
daarbij is de museale collectie en bruiklenen onder de meest optimale condities te beheren.
Scenario 2 behelst plannen voor een multifunctioneel Collectiegebouw. Het concept voor dit
Collectiegebouw gaat uit van: publiek-private samenwerking, binding van particuliere
verzamelaars en bedrijfsverzamelingen aan het museum, een kenniscentrum, een
publieksfunctie, een educatieve functie en het gebouw zelf als architectonisch statement. Het
verschil tussen scenario 1 en 2 zit volgens de gemeente en het museum in de ambitie (alleen
een depotfunctie versus meerdere functies) en de financiële consequenties daarvan.
De RRKC vindt dat scenario 2 alleen te billijken is, als dat een duidelijke meerwaarde heeft ten
opzichte van scenario 1. Die meerwaarde is er maar ligt vooral in het publiekskarakter dat er
direct toe leidt dat meer van de collectie zichtbaar is, en indirect mogelijk tot meer draagvlak
voor de collectie. Of deze meerwaarde de hogere kosten en grotere financiële risico ’s
rechtvaardigt, acht de raad niet waarschijnlijk, op basis van de beschikbare gegevens.
Scenario 1 is overigens verder niet uitgewerkt door de projectorganisatie, ook niet als
terugvaloptie. Daardoor is evenmin vastgesteld hoe hoog de uiteindelijke kosten van een depot
volgens scenario 1 zouden uitvallen en hoe groot de financiële risico’s daarvan zijn. Het college
van B&W heeft niet gekozen de depotproblematiek tegen zo laag mogelijke investerings - en
exploitatiekosten en met de kortste realiseringstijd op te lossen.
De RRKC heeft uitgerekend dat indien deze keuze wel gemaakt was, de gevraagde investering
van de gemeente ongeveer 25,7 miljoen euro zou bedragen. Dit is gebaseerd op de raming
investeringskosten, gemaakt door ToornendPartners voor het nieuw te bouwen Collectie
Centrum Nederland, een gezamenlijk depot voor het Rijksmuseum, Het Nederlands
Openluchtmuseum, Paleis het Loo/Huis Doorn en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 4
Scenario 2 is inhoudelijk noch financieel voldoende uitgewerkt. Daardoor zijn de totale kosten
en financiële risico’s voor zowel de korte als lange termijn, evenals eenmalige en structurele
kosten voor het Collectiegebouw (nog) niet of slechts gedeeltelijk inzichtelijk. Er zijn nog te
veel onzekerheden en onduidelijkheden, zowel over de investerings- als de exploitatiekosten.
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Rapportage Scenario’s Depot en Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen, januari 2009.
De investeringskosten zijn op 2.237 euro per m2 geraamd. Dit is een relatief hoge m2 prijs, omdat hier ook sprake is van een
depot met restauratievoorzieningen. Ter vergelijking: het te bouwen depot van het Fries Museum zonder
restauratievoorzieningen komt op ongeveer 1.600 euro per m2. De conservatieve berekening is als volgt gemaakt: er is vanuit
gegaan dat Museum Boijmans Van Beuningen een brutovloeroppervlak (bvo) van ongeveer 11.500 m 2 nodig heeft. Dit cijfer is
gebaseerd op het definitief ontwerp fasedocument uit begin 2015. Daar wordt gesproken over een bvo van 15.398 m 2. Als
daar de ruimtes voor De Verre Bergen en particuliere verzamelaars (exclusief galeries) worden afgehaald, dan resteert
ongeveer 11.500 m2. Dit vloeroppervlak is vermenigvuldigd met de bouwkosten per m2 van het Collectie Centrum Nederland;
dat is 2.237 euro, inclusief de grondkosten, bouwkosten, inrichtingskosten van het gebouw, advieskosten en
financieringskosten. Dat komt op 25,7 miljoen euro. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de grondprijs voor de locatie gelijk is.
4
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Inhoudelijke uitwerking Collectiegebouw
Het concept van het Collectiegebouw bestaat uit drie hoofdonderdelen: een depotfunctie, een
publieksfunctie en een servicefunctie. Daarbij is de publiekstoegankelijkheid én de relatie met
particuliere verzamelaars essentieel voor het concept.
De RRKC stelt vast dat de volgende inhoudelijke zaken te summier of helemaal niet zijn
uitgewerkt:
 De aantrekkelijkheid van het Collectiegebouw op de langere termijn. De opzet om drie
functies te combineren is interessant, en komt onder meer tegemoet aan de huidige
tendens om meer (onder)delen van collecties van musea toegankelijk en voor een groter
publiek inzichtelijk te maken (zie ook andere open of kijkdepots). Dit facet in het concept
acht de RRKC weliswaar interessant voor dit moment, maar de RRKC vraagt zich wel af of
deze tendens ook over vijf of tien jaar nog zo relevant zal zijn. Een visie voor de langere
termijn ontbreekt in de opzet.
 De publiek-private samenwerking (zowel de verhuur van depotruimte aan een klein aantal
particuliere topverzamelaars als de medefinanciering door de stichting De Verre Bergen) .
De samenwerking is voor het museum aantrekkelijk. Voor het concept van het
Collectiegebouw en vooral voor de publieksfuncties als zodanig levert deze samenwerking
echter weinig directe meerwaarde op. De stichting De Verre Bergen zal juridisch medeeigenaar zijn van het gebouw, maar heeft de gemeente letterlijk ‘eeuwigdurende’
verplichtingen aan de private gever. Het museum - en daarmee indirect de gemeente (als
eigenaar van de collectie en het gebouw) - loopt het financiële risico, maar heeft niet de
volledige zeggenschap.
 De eventuele herbestemming van het gebouw. Als het Collectiegebouw op langere termijn
niet volgens de verwachtingen van het concept blijkt te functioneren, dan is herbestemming
van het gebouw nagenoeg onmogelijk. Toch moet het Collectiegebouw in ieder geval
gedurende de afschrijvingstermijn van het gebouw (veertig jaar) aantrekkelijk zijn en een
belangrijke functie vervullen.
Financiële uitwerking Collectiegebouw
De RRKC constateert, op basis van de door de projectorganisatie beschikbaar gest elde
documenten, dat de financiële aspecten van het te ontwikkelen Collectiegebouw te rooskleurig
worden voorgesteld. Ook worden de financiële aspecten te vaag en onvolledig onderbouwd. De
projectorganisatie stelt dat er 100% zekerheid is over de financiële onderbouwing. De RRKC kan
niet anders dan op basis van de beschikbaar gestelde documenten tot een andere conclusie
komen.
Er is absoluut meer duidelijkheid nodig over:
 Investeringskosten.5 Een definitief overzicht van de totale investeringskosten moet worden
vastgesteld, zodat duidelijk wordt hoe hoog de jaarlijkse doorbelasting aan Museum
Boijmans Van Beuningen zal zijn. De gemeente heeft hiervoor 2,5 miljoen euro per jaar
gereserveerd. Op dit moment is nog onduidelijk of dit genoeg is.
 Eventuele overschrijdingen van de bouwkosten. In de plannen wordt niet vermeld hoe
geprobeerd wordt overschrijdingen te voorkomen. Dat het risico op overschrijding van de
bouwkosten reëel is, hebben vergelijkbare projecten elders of in het verleden aangetoond.
In de praktijk leiden grootschalige architectonische statements vrijwel altijd tot hoge(re)
boekwaarden en hoge(re) kapitaallasten. Daarom zijn steekhoudende argumenten nodig om
aannemelijk te maken dat in dit geval de overschrijdingen beperkt zullen blijven.
 Verhuis- en aanloopkosten. Er moet duidelijkheid komen over de hoogte van verhuis- en
aanloopkosten en wie deze voor zijn rekening neemt. Deze kosten zijn niet begroot.
 Uit de markt. Hoe gaat het museum voldoende gelden uit de markt halen? De onderbouwing
daarvoor moet veel steviger. De jaarlijkse afschrijvings- en exploitatiekosten van het
Collectiegebouw bedragen 5 miljoen euro. De helft daarvan neemt de gemeente voor haar
5

De RRKC heeft geen specificatie van de investeringskosten gekregen van de projectorganisatie. De verstrekte informatie
spreekt alleen over investeringskosten ter grootte van 50 miljoen (35 miljoen van de gemeente en 15 miljoen van stichting
De Verre Bergen). Of daarin alle kosten, zoals bijvoorbeeld de grondkosten zijn meegenomen wordt niet duidelijk.
5

rekening vanuit de Cultuurplanbegroting. De andere helft moet Museum Boijmans Van
Beuningen zelf uit de markt zien te halen. Het plan presenteert één scenario, een mooiweerscenario; met slecht weer houdt het plan geen rekening. Een lichte toets van de
exploitatieraming maakt dat al duidelijk. 6
Financiering door de gemeente
De RRKC maakt de volgende meer principiële kanttekeningen bij de financiering van het
Collectiegebouw door de gemeente:
 In de opzet van het Collectiegebouw wordt depotruimte voor een klein aantal particuliere
topverzamelaars gerealiseerd. De RRKC juicht weliswaar toe dat een culturele instelling op
zoek gaat naar andere verdienmodellen, maar plaatst wel vraagtekens bij depotruimtes die
mede met publiek geld zijn gefinancierd, maar primair voor privaat gebruik bedoeld zijn. In
de ogen van de RRKC zouden publieke middelen hiervoor niet aangewend mogen worden.
 Het Collectiegebouw dient méér dan alleen een cultureel doel. Het architectonisch
statement draagt ook bij aan citymarketing- en stadsontwikkeling. Het zou dan ook
gerechtvaardigd zijn een deel van de afschrijvingen van de investeringskosten op het budget
van Stadsontwikkeling te laten drukken in plaats van op dat van cultuur in het algemeen of
het Cultuurplan in het bijzonder.
 Omdat het risico op kostenoverschrijdingen en tekorten op de begroting reëel is, adviseert
de RRKC de bijdrage voor het Collectiegebouw - bij doorgang van het project - vanuit de
Cultuurplanbegroting te maximeren op de toegezegde 2,5 miljoen euro.
Adviescommissie Collectiegebouw
De RRKC heeft zich bij de voorbereiding van het advies laten bijstaan door een commissie van
eigen raadsleden aangevuld met externe expertise. De commissie is in januari 2015 gevormd.
Uitgangspunt bij de samenstelling van de commissie was dat de commissieleden zowel
Rotterdam als de museale wereld goed kennen. Bovendien mochten ze geen direct belang
hebben bij Museum Boijmans Van Beuningen en/of de komst van het Collectiegebouw (voor de
samenstelling van de commissie en het profiel van de leden zie bijlage 3). De commissie is
viermaal bijeengekomen.
De voorbereidingstijd voor dit advies betrof negen weken; de commissie heeft onder grote
tijdsdruk gewerkt. De commissie verzocht de gemeente nadrukkelijk haar meer tijd te geven
om een gebalanceerd en op alle feiten gebaseerd advies te kunnen voorbereiden. Dit verzoek
werd slechts in beperkte mate gehonoreerd: omdat de concept Meerjarenraming aanzienlijk
later kwam dan was toegezegd, verschoof de deadline één week, van 2 maart naar 9 maart
2015.
De grote haast heeft de commissie verwonderd; het traject liep immers al geruime tijd. De
projectorganisatie verklaart deze haast uit de wens van het college van B&W dat de
gemeenteraad vóór de zomer een besluit kan nemen over de realisering en de definitieve
investering. Ook bij de projectorganisatie leeft sterk de wens om, als alles volgens de planning
verloopt, het Collectiegebouw in september 2018 te openen, bij het begin van het culturele
seizoen.
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Verificatie van deze lichte toets was niet mogelijk, omdat de gemeente geen second opinion verstrekte. Indien het museum
er niet in slaagt 2,5 miljoen per jaar uit de markt te halen, dan neemt de druk op de begroting van Museum Boijmans Van
Beuningen toe. Het museum zal het Collectiegebouw niet failliet willen laten gaan, en zal dus extra geld beschikbaar moeten
stellen. Of het museum dit risico kan dragen, is de vraag.
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Voorbereiding
Tijdens één van de vergaderingen heeft de commissie gesproken met Sjarel Ex, directeur van
Museum Boijmans Van Beuningen. Een afvaardiging van de commissie sprak met adviseur Peter
Berns en Peter Slangen, projectleider van de projectgroep Collectiegebouw van de dienst
Stadsontwikkeling. De secretaris van de commissie heeft gesprekken gevoerd met diverse
stakeholders. Bijlage 2 geeft het complete overzicht.
Daarnaast heeft de commissie relevante documenten bestudeerd, waaronder die van de
projectorganisatie.
Kanttekeningen bij de documenten
De RRKC hecht er aan om op deze plek expliciet een aantal opmerkingen te maken over de
geleverde documenten. Ten eerste is een deel van de informatie op basis waarvan het
Collectiegebouw inhoudelijk en financieel wordt voorbereid, niet ter beschikking gesteld aan de
commissie voor nadere bestudering, ook niet op nadrukkelijk verzoek. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de (juridische) afspraken met de stichting De Verre Bergen over het juridisch eigendom of
de financiële afspraken. Ook kon de commissie de zogenoemde intentieverklaringen van
potentiële huurders van de depots voor particulieren niet verifiëren, omdat deze informatie
vertrouwelijk zou zijn. Dat maakte het lastig (en voor sommige zaken onmogelijk) om hierover
duidelijke uitspraken te doen.
Ten tweede is eerder toegezegde informatie veel later en in één geval helemaal niet ter
beschikking gesteld aan de commissie. De Concept Meerjarenraming is zestien werkdagen later
aangeleverd. De toegezegde ‘second opinion’ over deze raming (opgesteld door BMC Advies)
werd helemaal niet aan de commissie ter beschikking gesteld.
Ten derde moet worden vastgesteld dat een deel van de informatie in relevante documenten
vaag of onvolledig is. Zo is in de Concept Meerjarenraming een fors aantal (verwachte)
kostenposten niet opgenomen; ook is onduidelijk in hoeverre alle kosten (zoals grondkosten en
advieskosten) zijn betrokken in de investeringssom.
Het bleek een hele zoektocht om duidelijkheid over de juiste aantallen vierkante meters te
krijgen, omdat verschillende versies van (fase)documenten niet op elkaar aansloten. De
genoemde vierkante meters worden daarom als indicatief beschouwd. De teksten van de
documenten komen bovendien niet altijd overeen met de zogenoemde ontwerptekeningen. Dit
kan een gevolg zijn van de evolutie van het ontwerp, maar dit wordt nergens expliciet vermeld.
Soms is zelfs sprake van een behoorlijke discrepantie. De plannen voor het atrium zijn
bijvoorbeeld in een laat stadium nog aangepast en nog niet volledig uitgewerkt.
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ONDERBOUWING VAN HET ADVIES EN ANTWOORDEN OP DE VRAGEN VAN DE WETHOUDER
De volgende drie hoofdstukken bevatten de verdere onderbouwing van het advies en de
antwoorden op de vragen die de wethouder in zijn adviesaanvraag heeft gesteld. De
hoofdstukken gaan achtereenvolgens over:
1) het Collectiegebouw en zijn betekenis voor Museum Boijmans Van Beuningen, voor de
museale sector en de cultuur in Rotterdam;
2) hoe de voorzieningen zich verhouden ten opzichte van het culturele aanbod in de omgeving;
3) De business case, de financiële implicaties voor het Cultuurplan en economische aspecten .
1.

Het inhoudelijke concept van het Collectiegebouw en de betekenis ervan voor Museum
Boijmans Van Beuningen, de museale sector en de cultuur in Rotterdam

Elke paragraaf in dit hoofdstuk begint met het beknopte antwoord op de betreffende vraag van
de wethouder. De argumentatie en toelichtingen komen daarna.
1.1

Wat is het inhoudelijk concept van het Collectiegebouw?

Museum Boijmans Van Beuningen presenteert een nieuw concept voor het beheren en tonen van
de eigen collectie. Het Collectiegebouw combineert een inpandige depotfunctie met een
publieksfunctie en met faciliteiten (depots) en services (bijvoorbeeld ‘art handling’ en
restauratie) voor particuliere verzamelaars. Enerzijds beantwoordt het daarmee aan de huidige
wens om meer van de veelal onzichtbare collectie van het museum aan een groter publiek te
tonen; anderzijds wordt de relatie met particuliere verzamelaars geïntensiveerd. Het is voor
het museum aantrekkelijk om een groter publiek aan zich te binden en de band met particuliere
verzamelaars en hun collecties te verstevigen.
De aantrekkelijkheid en houdbaarheid van dit concept voor de langere termijn is evenwel nog
niet duidelijk. Het plan richt zich alleen op de depotproblematiek van Museum Boijmans Van
Beuningen; daarom heeft het op dit moment geen betekenis of meerwaarde voor andere
Rotterdamse musea met depotproblemen. De depotproblemen worden niet gezamenlijk
opgelost. Het geplande Collectiegebouw heeft ook niet direct een betekenis of meerwaarde
voor de rest van de Rotterdamse culturele sector. Het Collectiegebouw kan wel bijdragen aan
de profilering van Rotterdam als architectuurstad.
De projectorganisatie (Museum Boijmans Van Beuningen, stichting De Verre Bergen en de
gemeente Rotterdam) wil een multifunctioneel Collectiegebouw realiseren in het Museumpark.
Dit gebouw herbergt de volgende functies:
 depotfunctie Het Collectiegebouw biedt depotruimten voor het museum en depotruimten
voor de kunstcollecties van particuliere verzamelaars.
 publieksfunctie Bezoekers kunnen door het gebouw lopen, collectiepresentaties bekijken en
een blik op de verschillende depot- en atelierruimtes werpen of een rondleiding krijgen
door de niet direct publiektoegankelijke ruimten zoals depots en (restauratie) ateliers. Op
de begane grond en op het dak van het gebouw komen horecagelegenheden.
 services en faciliteiten voor particuliere verzamelaars Door depotruimte, en andere
diensten en faciliteiten te bieden, kan Museum Boijmans Van Beuningen de banden met de
private verzamelaars aanhalen. Als mogelijk gevolg daarvan kunnen particuliere
verzamelaars werken uit hun collectie in bruikleen geven of schenken aan het museum.
De projectorganisatie zelf beschrijft de kenmerken van het concept als volgt: publiek-private
samenwerking, binding van particuliere verzamelaars aan het museum, kenniscentrum,
recreatieve en museale publieksfunctie, educatieve functie en een architectonisch statement. 7
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Rapportage scenario’s Depot en Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen, januari 2009, p.14.
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Het Collectiegebouw functioneert in symbiose met het ernaast gelegen museum. Volgens de
projectorganisatie vinden in het museum de tentoonstellingen plaats en fungeert het
Collectiegebouw als de instelling die het museum letterlijk voedt. Het museum is het
‘Spielbein’ en het Collectiegebouw het ‘Standbein’ van het instituut. 8
In gesprek met de RRKC gaf de directeur van het museum, Sjarel Ex, aan dat de depotfunctie,
publieksfunctie en services en faciliteiten voor particuliere verzamelaars allemaal even zwaar
wegen. Vanuit die visie is het Collectiegebouw ontworpen. Verder meldde hij dat het museum
de depotruimten alleen wil bestemmen voor kunst die Museum Boijmans Van Beuningen zelf als
hoogwaardig kwalificeert. Die eis geldt ook voor de inbreng van de particuliere verzamelaars en
voor eventuele andere gemeentelijke of externe aanbieders van (delen van) een collectie.
Depotruimte aanbieden aan andere musea, die bijvoorbeeld ook een deel van de Collectie
Rotterdam beheren, is niet aan de orde geweest bij de ontwikkeling van het concept. Het is
niet uitgesloten dat andere Rotterdamse musea hiervoor belangstelling hebben.
Conclusie RRKC over inhoudelijk concept
Het gepresenteerde concept is nieuw. Er zijn wereldwijd wel musea die in meer of mindere
mate hun depots openstellen, zoals MAS in Antwerpen of Louvre Lens in Frankrijk. De genoemde
combinatie van functies in één gebouw geïnitieerd door een museum, komt tot nu toe elders
niet voor. Wat het Collectiegebouw bovenal nieuw maakt, is de mogelijkheid het depot, de
kunstwerken, het conserveren, restaureren en bewaren zichtbaar te maken en met tekst, beeld
en geluid te duiden.
De RRKC constateert ook dat de beoogde publieksfunctie van het Collectiegebouw aansluit bij
de huidige landelijke en internationale museale trends in het gebruik van depots en de
collecties die daar liggen opgeslagen. Politiek en maatschappelijk gezien is er nu een te ndens
om meer ‘value for money’ te krijgen. Het publiek wil letterlijk meer zien van de collectie, en
is niet tevreden met de ongeveer 10 procent die het nu te zien krijgt.
Musea digitaliseren de collectie – de meest efficiënte manier om het publiek wereldwijd in
contact te brengen met de collectie 9 –, maar stellen ook steeds vaker (delen van) depots open
of stellen tentoonstellingen samen van de stukken uit het depot. Een goed voorbeeld daarvan is
het ‘DWDD pop-up museum’, dat in verschillende tentoonstellingen delen uit de collecties van
tien Nederlandse musea gedurende vier maanden toont in het Allard Pierson Museum in
Amsterdam.
Het concept van het Collectiegebouw sluit aan op deze actuele tendens en gaat zelfs verder
door de gehele backoffice van het museum voor het publiek zichtbaar te maken (verpakking van
kunstwerken, restauratie, fotografie, de meldkamer et cetera). Het is niet te voorspellen hoe
lang deze tendens aanhoudt en door welke nieuwe inzichten deze mogelijk al weer snel wordt
ingehaald. Ook is het museum om het restauratieproces te laten zien afhankelijk van externe
restauratoren. Het museum zelf heeft die namelijk niet in dienst en restauratoren worden per
project ingehuurd. Hoe aantrekkelijk het ook is restauratoren aan het werk te zien, als er
echter geen opdrachten zijn of als de restauratoren niet werken (in het weekend), is er weinig
daadwerkelijke actie te verwachten.
De RRKC vraagt zich ook af hoe het concept van het Collectiegebouw zich op langere termijn
ontwikkelt; de beschikbare documenten geven hierover geen informatie. Als namelijk blijkt dat
de verwachtingen niet uitkomen, bijvoorbeeld als de collectie toch niet veel bezoekers trekt,
dan is het nagenoeg onmogelijk het gebouw een andere bestemming te geven, omdat het
karakter uiterst specifiek is. Toch moet het gebouw in ieder geval veertig jaar (de duur van de
afschrijvingstermijn) dienst kunnen doen zoals in het concept is voorzien.
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Wat is de betekenis van het inhoudelijk concept voor Museum Boijmans Van Beuningen?
Het concept kan de reputatie en aantrekkelijkheid van het museum vergroten. Wereldwijd is er
op dit moment geen ander museum dat een dergelijk Collectiegebouw heeft waarin deze drie
functies zijn verenigd. 10 Bovendien sluit het business-to-business-model – het verhuren van
depotruimte aan particuliere verzamelaars en het ondersteunen van deze verzamelaars – aan bij
de traditie van Museum Boijmans Van Beuningen. De kunstcollectie van het museum is in
belangrijke mate tot stand gekomen door schenkingen van particulieren. Door een klein aantal
particuliere topverzamelaars de mogelijkheid te bieden hun kunstverzameling onder te brengen
in het Collectiegebouw en gebruik te (laten) maken van de expertise van het museum , kan de
relatie tussen museum en deze verzamelaars versterkt worden. Dit aspect van het concept is
ingenieus.
Wat is de betekenis van het inhoudelijk concept voor de museale sector?
Het concept richt zich alleen op de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen en de relatie
met particuliere verzamelaars. Er is dus geen meerwaarde voor de brede museale sector in
Rotterdam. De depotproblematiek die ook bij andere musea bestaat, zowel bij de musea die de
gemeentelijke collectie beheren als bij andere Rotterdamse musea, wordt niet opgelost door
dit plan uit te voeren. Dat lijkt een gemiste kans. Op afzienbare termijn zal ook voor de
depotproblemen van andere musea een oplossing gevonden moeten worden.
Wat is de betekenis van het inhoudelijk concept voor de cultuur in Rotterdam?
Met het combineren van drie functies voegt het concept van het Collectiegebouw een nieuwe
dimensie toe aan de diversiteit van de Rotterdamse culturele sector. Omdat het in aanleg
alleen op Museum Boijmans Van Beuningen is gericht, is meerwaarde voo r de culturele sector
als zodanig beperkt. Het concept claimt die meerwaarde ook niet. Het Collectiegebouw biedt
geen ruimte voor andere culturele organisaties of collecties. Dat is overigens geen verwijt:
nieuwe cultuurgebouwen worden zelden neergezet om de culturele sector als geheel van dienst
te zijn. Omdat de opzet van het Collectiegebouw zodanig is dat het in de toekomst niet voor
andere doeleinden gebruikt kan worden, is dit wel een aandachtspunt.11
Het Collectiegebouw kan voor de citymarketing van Rotterdam wel een duidelijke meerwaarde
hebben. De stad kan zich met deze combinatie van functies en de uniciteit van het
Collectiegebouw als zodanig nadrukkelijk profileren. Dat trekt wellicht ook meer of andere
bezoekers aan.
1.2 In welke mate is het Collectiegebouw publiek toegankelijk?
Het gebouw is expliciet publiek toegankelijk. Het kan op verschillende manieren bezocht
worden en een groot deel van de functies is voor het publiek toegankelijk. De depots voor
particuliere verzamelaars hebben evenwel weinig tot geen directe meerwaarde voor het
publiek, omdat deze niet per se toegankelijk zijn.
In de loop der tijd is in de uitwerking van de plannen van het Collectiegebouw het belang van het
publiek steeds zwaarder gaan wegen. Onder meer daarom is een groot centraal atrium
gecreëerd. Dit atrium biedt de mogelijkheid kunstobjecten in groten getale te exposeren. In het
hart van het gebouw komt een open publieke route met doorzichten op de collectie. De zaal van
stichting De Verre Bergen ten slotte, zal toegankelijk zijn voor het publiek.12
In het document ‘Het Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen; een
publiektoegankelijk kunstdepot’ wordt gesteld dat het Collectiegebouw een echt openbaar
10
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gebouw wordt waarbij alles erop gericht is een kijkje achter de schermen van het
museumbedrijf te bieden.13 De bezoeker kan het gebouw op drie verschillende manieren
bezoeken, beleven en ontdekken:
 en passant, als bezoeker van horeca of evenement;
 als zelfstandige bezoeker, zwervend door het gebouw;
 als gerichte bezoeker, deelnemer aan een rondleiding door een gids.
En passant, als bezoeker van horeca of evenement
Via de entreehal op de begane grond komt de bezoeker het gebouw binnen. Een transparante
lift brengt de bezoekers naar de horeca op het dakterras. Daar is ook de semipermanente
multimediale presentatie die gratis toegankelijk is. De openingstijden van het Collectiegebouw
zijn gelijk aan die van het museum (dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur). Het grand
café met terras op het dak blijft langer open: tot 22.30 uur. 14
Als zelfstandige bezoeker, zwervend door het gebouw
Na het kopen van een kaartje kunnen bezoekers zelfstandig een kijkje achter de schermen
nemen. Circa een kwart tot een derde van het gebouw is beloopbaar (afhankelijk van hoe dit
wordt berekend, de documentatie is hierover niet eenduidig), en vijftien tot twintig ramen
bieden een blik op een klein deel van de depots en de restauratieateliers. Het publiek kan ook
de educatieve ruimte, de presentatie/tentoonstellingsruimten en de filmzaal bezoeken. In
geschreven en gesproken teksten en multimedia wordt uitleg gegeven over de functies van de
ruimtes.
Als gerichte bezoeker, deelnemer aan een rondleiding door een gids
Bezoekers kunnen ervoor kiezen om tegen betaling mee te gaan met een rondleiding door
ruimtes die normaliter niet toegankelijk zijn voor het publiek. De rondleidingen vinden
dagelijks op vaste tijdstippen plaats, maar kunnen ook op aanvraag worden geboekt.
Conclusie en aandachtspunten RRKC over de publieke toegankelijkheid
De RRKC concludeert dat het gebouw toegankelijk en aantrekkelijk is voor een geïnteresseerd
publiek door de bijzondere inrichting, het uitzicht vanaf het dak en de horeca aldaar, het
atrium, de afwisselende route door het gebouw en de te bezichtigen kunst, depots,
restauratieateliers en de duiding hiervan op deze route.
Het is bovendien aantrekkelijk dat het gebouw op drie verschillende manieren bezocht kan
worden. De bezoekers kunnen zo zelf kiezen in welke mate ze achter de schermen willen kijken
en hoeveel informatie ze tot zich nemen. Het dak kan bovendien fungeren als een recreatieve
plek en kan een welkome afwisseling bieden met het inhoudelijk georiënteerde bezoek binnen.
De RRKC benadrukt de volgende aandachtspunten:
 De kans dat het gebouw echt van activiteiten en bezoekers zal ‘bruisen’ is beperkt; er zijn
immers weinig wisselende activiteiten voorzien, zoals opvallende publiekstentoonstellingen;
ook zullen de bescheiden (geraamde) publieksaantallen niet tot enorme dr ukte leiden in dit
grote gebouw. In het weekend wordt er bovendien niet gewerkt door conservatoren en
(eventuele van buiten aangetrokken) restauratoren. Juist dan zullen de meeste mensen het
Collectiegebouw bezoeken.
 De vraag is bovendien hoe aantrekkelijk de zogenoemde kijk-ramen (kunnen) worden
gemaakt. Dit is afhankelijk van wat en hoe veel het publiek kan zien en van de toelichting
die hierbij wordt gegeven. Het kijken door een raam schept per definitie een zekere
afstand. Daarnaast is een depot(presentatie) minder aantrekkelijk dan een tentoonstelling
in het museum.
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Het Collectiegebouw beslaat 15.398 m 2 bruto vloeroppervlak. Daarvan is 2.400 m 2 (16%)
bestemd voor depots voor collecties van een klein aantal particuliere topverzamelaars. 15
Voor het grote publiek heeft het verhuren van depots aan particulieren weinig tot geen
meerwaarde. Particulieren bepalen immers zelf of en in hoeverre hun collecties zichtbaar
zijn. De toegevoegde waarde voor het publiek is dus afhankelijk van het standpunt van de
particuliere kunstbezitters. Mochten zij besluiten hun collecties zichtbaar te maken dan is
er sprake van meerwaarde, zo niet, dan is er geen meerwaarde voor het publiek.
Hoe verhouden de publieks- en de depotfunctie zich tot elkaar?

Inhoudelijk is het combineren van een publieks- en depotfunctie een versterking van de manier
waarop het museum omgaat met de collectie. Praktisch gezien bijten de twee functies elkaar
wel, omdat logistiek, veiligheid, klimaatbeheersing en exploitatie complexer zijn. Een collectie
openstellen voor publiek kan ook op andere, minder complexe en dus goedkopere manieren.
Het Collectiegebouw is een nieuw concept dat onder andere een publieks- en depotfunctie
combineert. Inhoudelijk is het combineren van de depot- en publieksfunctie een versterking:
deze museale tendens maakt grotere delen van de collectie zichtbaar voor het publiek. Door
inzicht te bieden in processen van collectiebeheer, kan het publiek kennismaken met en
waardering ontwikkelen voor musea en het beheer van de (gemeentelijke) collectie.
Praktisch gezien bijten de twee functies elkaar wel. De projectorganisatie stelt dat onder meer
de logistiek, veiligheid, klimaatbeheersing en exploitatie complexer zijn dan in een regulier
depot, omdat het Collectiegebouw deels een openbaar karakter heeft.16
De voorziene installaties kunnen praktische problemen als klimaatbeheersing wel grotendeels
oplossen. Maar die installaties zijn duur in aanschaf en onderhoud, en kunnen ook kapot gaan.
Er is daarom een nieuwe trend om depots volgens het zogenaamde De nemarken-concept te
bouwen waarbij zo weinig mogelijk installaties gebruikt worden. 17
Concluderend stelt de RRKC dat het Collectiegebouw een vernieuwende en ambitieuze manier is
om de eigen collectie toegankelijker te maken voor het publiek. Tegelijkertijd is het een
relatief complexe en dure manier. Het is interessant inzicht te bieden in de werkprocessen van
collectiebeheer, maar elders gebeurt dat ook, en bovendien op andere, dat wil zeggen minder
complexe (en dus goedkopere) manieren. Een klein open werkdepot in een museum dat ook een
gesloten depotgebouw heeft, is zo’n mogelijkheid.
1.4 Wordt met dit plan het depotprobleem van Museum Boijmans Van Beuningen voldoende
opgelost?
De depotproblematiek van het museum wordt met het Collectiegebouw zeker opgelost. De
collectie die nu deels in de huidige (niet-functionerende) depot in het museum is ondergebracht
en de delen die in de elders gehuurde depots staan, worden op één locatie ondergebracht (met
uitzondering van het depot voor papier en prenten dat in het museum blijft). D at dit niet
gebeurt in een zo kort mogelijke realiseringstijd is opmerkelijk , gezien de ernst en urgentie van
de problematiek.
Volgens de projectorganisatie zijn de depots van het museum “onveilig, overvol en gedateerd”.
De situatie:
 is ernstig en urgent18
 heeft een negatieve invloed op de bedrijfsvoering en de reputatie van het museum. 19
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De staat van de huidige depots is onderzocht: voor de verzelfstandiging in 2006 werden de
inpandige depots beoordeeld door een extern bureau. In 2008 zijn deze beoordeeld door de
hoofdinspecteur Cultureel Erfgoed van het ministerie van OCW.
Door de projectorganisatie wordt gesteld dat in beide onderzoeken de depots als ongeschikt
aangemerkt zijn.20 Het gemeentelijk depot Metaalhof is in 2005 en 2009 aangemerkt als
onvoldoende veilig wat brandpreventie en compartimentering betreft. Het wordt daarom alleen
nog maar gebruikt om grote installaties op te slaan. Sinds 2010 huurt het museum depotruimte
op diverse externe locaties. 21 Deze situatie acht het museum onwenselijk.
De RRKC concludeert dat de depotproblematiek van het museum ruimschoots wordt opgelost
door de komst van het Collectiegebouw. 22 Er wordt hoogwaardige en voldoende depotruimte
gerealiseerd. 23 Er is zelfs ruimte voor groei van de collectie. Het museum gaat uit van een groei
van 2 procent per jaar in zogenoemde inventarisnummers in de komende twintig jaar.
Tegelijkertijd relativeert het museum de betekenis van deze percentages, omdat het verschil in
afmetingen tussen bijvoorbeeld een tekening op A4 formaat of een zaalvullende installatie
enorm is, terwijl het in beide gevallen om één inventarisnummer ga at.24
De keuze voor het Collectiegebouw is geen beslissing om de urgent geachte depotproblematiek
zo snel en efficiënt mogelijk op te lossen. De ontwikkeling en bouw van het Collectiegebouw
duurt langer dan het bouwen van een gesloten depot. De beoogde locatie van het
Collectiegebouw is het Museumpark. Het bestemmingsplan moet daarvoor worden aangepast.
Uit verschillende geledingen is bezwaar gemaakt tegen het gebouw op deze locatie. Als gevolg
van bezwaarprocedures kan de realisering langer duren dan de voorziene bouwtijd.
1.5 Wat betekent het Collectiegebouw voor de depots en de eventuele depotproblematiek van
de andere musea?
De komst van het Collectiegebouw heeft geen toegevoegde waarde voor de depotbehoefte van
andere Rotterdamse musea. De musea die ook delen van de Collectie Rotterdam beheren, noch
de overige musea die gefinancierd worden vanuit de Cultuurplanbegroting zullen van de
depotruimte in het Collectiegebouw profiteren.
Met het Collectiegebouw wordt ervoor gekozen alleen de depotproblemen van Museum Boijmans
Van Beuningen op te lossen. De overige beschikbare depotruimtes in het Collectiegebouw
worden aan particuliere verzamelaars verhuurd en nadrukkelijk niet aan andere Rotterdamse
musea.
De gemeente heeft als eigenaar van de Collectie Rotterdam een verantwoordelijkheid voor de
gehele Collectie Rotterdam. Ook andere musea melden depotproblemen. Enkele zouden in
principe depotruimte in het Collectiegebouw willen huren. Het Collectiegebouw zou dan een
kans kunnen bieden om nadrukkelijker de gehele Collectie Rotterdam samen te brengen en een
intensievere samenwerking te bewerkstelligen.
Collectie Rotterdam
De gemeente Rotterdam is eigenaar van de Collectie Rotterdam. Museum Boijmans Van
Beuningen, Museum Rotterdam, Het Maritiem Museum en het Wereldmuseum beheren met
elkaar deze gemeentelijke collectie. Bureau Oudheidkundig onderzoek (BOOR) van de gemeente
beheert het archeologisch deel van de collectie. Gemeente en musea zijn met elkaar
verantwoordelijk voor beheer, behoud en de presentatie van de gemeentelijke collectie. Voor
het verzamelen, ontzamelen en de opslag van de collectie ontwikkelt elk museum zijn eigen
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beleid. De gemeente noch de betrokken musea die de gemeentelijke collectie beheren, hebben
momenteel een gezamenlijke visie op de Collectie Rotterdam. 25
Plan Museum Boijmans Van Beuningen
In het onderzoek naar een nieuw depot voor Museum Boijmans Van Beuningen geldt het
samenbrengen van de collecties van de andere musea niet als uitgangspunt. Daarvoor worden
door het museum twee redenen genoemd:
 Gesteld wordt dat in 2007 een quick-scan is uitgevoerd naar mogelijke knelpunten bij de
overige musea die de Collectie Rotterdam beheren. Daaruit bleek dat er een paar
capaciteitsproblemen zijn, maar dat de problemen bij Museum Boijmans Van Beuningen
groter en urgenter zouden zijn dan die bij andere instellingen.
 Museum Boijmans Van Beuningen stelt dat het museum collecties (en items) van andere
aard en waarde beheert dan de andere musea. De collecties van de andere musea vormen
inhoudelijk ook geen aanvulling op de collectie van Museum Boijmans Van Beuningen. Het
onderbrengen van een specifiek klein gedeelte van een collectie van een ander museum is
bedrijfsmatig en logistiek niet effectief. 26
Depots overige musea
De RRKC heeft gesproken met de directeur van het Maritiem Museum en het Wereld museum
over hun depots en van Museum Rotterdam en het Chabot Museum aanvullend een reactie
ontvangen.27 Er is gesproken over het huidige depotgebruik, eventuele problemen waar men
tegen aanloopt en het toekomstbeeld.
Het Maritiem Museum en het Wereldmuseum beschikken enerzijds over eigen inpandige depots
en anderzijds maken de drie gemeentelijke musea onder meer gebruik van het gemeentelijk
depot Metaalhof. Volgens de huidige standaard voldoet het gemeentelijk depot al geruime tijd
niet meer. Zowel het gebouw als de installaties zijn verouderd, volgens de betrokken
directeuren. De eigenaar van het depot, de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente
Rotterdam, voert regelmatig overleg over de verschillende problemen en hoe deze het beste
opgelost kunnen worden.
Inpandig depot
Het Maritiem Museum en het Wereldmuseum onderstrepen de praktische meerwaarde van een
inpandig depot. Voor een efficiënte inzet, de werkomstandigheden en de aansturing van de
eigen medewerkers is het prettiger om het depot in het eigen pa nd te hebben. Daarnaast kan
een depot ook als “geheim wapen” ingezet worden. Door business partners en sponsors een
kijkje te laten nemen achter de schermen, krijgen zij een beter beeld van alle werkprocessen.
Ze raken daardoor over het algemeen meer geïnteresseerd en betrokken bij het museum , aldus
de musea.
Effect Collectiegebouw op eigen depot
De komst van het Collectiegebouw heeft geen gevolgen voor de depots van de andere musea. Er
wordt immers alleen voorzien in depotruimte voor Museum Boijmans van Beuningen. Het
Wereldmuseum en Chabotmuseum zouden bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn om depotruimte in
het Collectiegebouw te huren, mits die aangeboden wordt tegen een reële prijs. Het
Collectiegebouw zou dan een kans bieden om nadrukkelijker de gehele Collectie Rotterdam
samen te brengen en een intensievere samenwerking te bewerkstelligen.
Voor de toekomst is ‘samenwerking’ het sleutelwoord aldus de musea. Kennis en ervaring op het
gebied van behoud en beheer zou zo veel mogelijk uitgewisseld moeten worden. De meest
verregaande manier van samenwerking zou zijn, naast de inpandige depots van de musea, voor
de gehele gemeentelijke collectie één depot te bouwen.
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De komst van het Collectiegebouw heeft geen invloed op de depotbehoefte van de andere
musea die een deel van de gemeentelijke collectie beheren of voor andere musea, zoals
bijvoorbeeld het Chabot Museum, Het Nieuwe Instituut en het Natuurhistorisch Museum. Wel
komt de ruimte vrij, die Museum Boijmans Van Beuningen huurt in het gemeentelijk depot
Metaalhof. De andere musea zouden die ruimte desgewenst kunnen huren. De musea die de
gemeentelijke collectie beheren, maken echter gewag van het feit dat het depot Metaalhof al
lang niet meer voldoet. Dat niet is gekozen voor een gezamenlijke oplossing voor de
depotproblematiek van alle musea die de gemeentelijke collectie beheren , is in de ogen van de
RRKC een gemiste kans.
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2.

De verhouding van de voorzieningen ten opzichte van het culturele aanbod in de
omgeving

Dit hoofdstuk begint met een beknopt antwoord op de vraag van de wethouder over hoe de
beoogde nieuwe functies zich verhouden tot het overige culturele aanbod in de omgeving.
Daarna volgt een uitgebreide analyse, argumentatie en conclusie.
De komst van het Collectiegebouw biedt kansen en risico’s voor de instellingen aan het
Museumpark. De belangrijkste kansen zijn: door nieuwe functies toe te voegen komen er meer
(nieuwe) bezoekers naar het Museumpark. Daarnaast zou onderscheidende, zogenoemde
destinatie-horeca ontwikkeld kunnen worden. De belangrijkste risico’s zijn verdringing van
bezoekers aan de overige instellingen, de festivals en de overige horeca. De aanleg van het
dakbos zou de aantrekkelijkheid van het gebied vergroten. De aanleg ervan is echter nog niet
financieel gedekt.
Een goede samenwerking tussen de instellingen is een randvoorwaa rde om de kansen te
benutten. Deze samenwerking in en om het Museumpark ontbreekt op dit moment.
De randvoorwaarden om festivals in het Museumpark te houden verslechteren door de komst
van het Collectiegebouw. Hiervoor is nog geen adequate oplossing gevonden.
2.1 Gebrek aan samenwerking in en om het Museumpark
In en rond het Museumpark liggen enkele culturele voorzieningen, waaronder musea. Het gaat
daarbij om de Kunsthal (een grootschalige presentatie-instelling zonder vaste collectie en
gericht op tijdelijke tentoonstellingen), Het Natuurhistorisch Museum (met bijzondere aandacht
voor de natuur en de natuurhistorie), Het Nieuwe Instituut (het voormalige Nederlands
Architectuurinstituut, het landelijke sectorinstituut en presentatie-instelling op gebied van
architectuur, vormgeving en e-cultuur), Huis Sonneveld (museumwoning), het Chabot Museum
(beheert collectie van schilder/beeldhouwer Hendrik Chabot) en Arminius (congres - en
debatcentrum). Al deze instellingen ontvangen momenteel een bijdrage uit de
Cultuurplanbegroting.
In de zomer vinden er tal van jaarlijks terugkerende festivals en evenementen plaats (zoals De
Parade en de Pleinbioscoop). Deze festivals duren over het algemeen meerdere dagen,
variërend van een dag tot tien dagen of twee weken.
De Kunsthal, Het Nieuwe Instituut, de tijdelijke festivals en Museum Boijmans Van Beuningen
bieden ruime horecavoorzieningen. Daarnaast bieden Arminius en het Natuurhistorisch en de
hiervoor genoemde instellingen ook nog tentoonstellingsruimten, (museum)winkelfaciliteiten
en/of symposium- of ontvangstruimten.
De samenwerking tussen instellingen aan het Museumpark is nu op zijn zachtst gezegd niet
ideaal. De wijze waarop de projectorganisatie het plan heeft ontwikkeld – geïsoleerd en zonder
consultatie van de omgeving of andere belanghebbende partijen –, heeft veel onbegrip en
weerstand opgeroepen bij zowel omliggende instellingen en buurtbewoners als bij andere
instellingen in de stad.
Wil het Collectiegebouw echt een katalyserende functie krijgen voor het Museumpark, dan
zullen alle betrokkenen veel meer in gemeenschappelijke doelen en ambities moeten gaan
denken. Nu prevaleert het eigenbelang nog te veel. Deze omslag maken zal, gezien de op
scherp gestelde verhoudingen, geen eenvoudige opgave zijn.
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2.2 Kansen en risico’s: bezoekersaantallen en horeca
Kansen
Bezoekers
Het architectonische statement en nieuwe concept van het Collectiegebouw zullen mogelijk
meer publiek trekken. Deze publiekstrekker trekt mogelijk ook nieuwe soorten bezoekers naar
het park. Deze bezoeken mogelijk niet alleen het Collectiegebouw, maar ook Museum Boijmans
Van Beuningen en andere culturele instellingen of (in de zomer) festivals in het Museumpark.
Het Collectiegebouw kan bijdragen aan het intensiveren van de samenwerking tussen de
instellingen aan het Museumpark. Het park kan een attractie op zich worden met het gebouw en
de toegevoegde functies. Een gezamenlijke krachtige marketing kan dat beeld nog versterken
en zo tot meer (betalende) bezoekers leiden. Het bestaande combi -ticket Museumpark is als
intentie hiervoor een goed begin maar onduidelijk is of het in de praktijk ook werkt.28 Door
complementair te programmeren, feestelijke momenten en openingstijden op elkaar af te
stemmen en goede informatievoorziening te realiseren, kunnen veel bezoekers naar het
Museumpark gelokt worden.
De (zomer)festivals in het Museumpark kunnen dankzij de potentiële extra aantrekkingskracht
van het Collectiegebouw ook méér en ander publiek trekken.
Horeca-inkomsten
De horeca op het dakterras van het Collectiegebouw kan een eet- en drinkgelegenheid worden
waarvoor mensen speciaal naar het gebouw komen (zogenaamde destinatie-horeca).29 Dat zal
alleen het geval zijn als de horecavoorziening unieke en/of culinaire kwaliteiten heeft of als
bijvoorbeeld het verblijf op het dak een hoge attractiewaarde krijgt. Men bezoekt dan primair
de horeca en betaalt niet voor toegang tot het Collectiegebouw. Bezoek aan het
Collectiegebouw kan mogelijkerwijs wel aangejaagd worden door het bezoek aan de horeca. In
dat opzicht is het voorbeeld van het Centre Pompidou interessant. Daar bevindt zich op het dak
een sterrenrestaurant.
Risico’s
Bezoekersaantallen
De projectorganisatie van het Collectiegebouw gaat ervan uit dat het gebouw gemidd eld 90.000
betalende bezoekers per jaar trekt. 30 In de eerste paar jaar worden meer bezoekers verwacht
(120.000-100.000). 90.000 bezoekers is een gemiddelde. Hiervan betaalt eenderde de volledige
prijs; ruim 10% betaalt niets. De andere bezoekers betalen een toegangsprijs met korting. De
aantallen zijn gebaseerd op ramingen door Berns Museummanagement.31 Het is de vraag of het
bezoek aan het Museumpark zal stijgen als gevolg van het Collectiegebouw of dat er sprake is
van verdringing. In dat geval stijgen de totale bezoekersaantallen aan het Museumpark niet,
maar krijgen de overige instellingen minder bezoekers. De instellingen aan het Museumpark
achten dit gevaar reëel. 32 Ook Museum Boijmans Van Beuningen zelf zou, vooral in het begin,
last kunnen hebben van het feit dat bezoekers naar het Collectiegebouw gaan en niet naar het
museum zelf.

28

Het is onbekend in hoeverre het combi ticket Museumpark (€ 27,50) op dit moment wordt gebruikt en hoe het als
gezamenlijk marketinginstrument wordt ingezet.
29
Zie ook opmerkingen in hoofdstuk 2 en 3 over exploitatie en horeca-inkomsten.
30
Zie Toelichting op Concept Meerjarenraming Collectiegebouw, 23-02-2015. De hierboven genoemde aantallen potentiële
bezoekersaantallen zijn nadrukkelijk indicatieve ramingen. Er is geen nader onderzoek verricht of interviews onder
potentiële publieksgroepen afgenomen. De basis voor het opschroeven van de eerdere verwachte aantallen van 50.000
(betalende) cq 70.000 (inclusief niet betalende) bezoekers naar 90.000 betalende bezoekers is niet helder onderbouwd.
31
Een deel van de marktverkenning van Berns Museummanagement uit juli 2014 mocht de RRKC wel inzien ten behoeve van
dit advies, maar er mocht niet uit geciteerd worden. Op basis van een gesprek met Peter Berns (februari 2015) kon extra
achtergrondinformatie worden achterhaald.
32
Zienswijze inzake ontwerpbestemmingplan collectiegebouw aan Gemeenteraad Rotterdam, van Kunsthal Rotterdam, Het
Natuurhistorisch, Het Nieuwe Instituut en Chabot Museum, 12 november 2014.
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De prijs van het beoogde combiticket voor Museum Boijmans Van Beuningen en het
Collectiegebouw wordt nu op ongeveer 23,50 euro geschat. 33 Dat is een forse prijs, zeker in
vergelijking met het huidige combiticket voor het Museumpark (Museum Boijmans Van
Beuningen, Chabot Museum, Natuurhistorisch Museum en Kunsthal) van 27,50 euro.
Voor een deel is de verwachting dat er meer (nieuwe) bezoekers naar het Museumpark komen
gebaseerd op de veronderstelde architectonische aantrekkingskracht van het (‘iconische’)
Collectiegebouw, overeenkomstig de werking van de Markthal of het Centraal Station. Het kan
zijn dat de aantrekkingskracht van het ontwerp van het Collectiegebouw wordt overschat. In
tegenstelling tot de genoemde voorbeelden, is het Collectiegebouw niet echt
transparant/doorzichtig en ook niet te bezichtigen buiten de openingsuren, anders dan via de
glazen lift naar het dak.
Horecavoorzieningen
Het is niet ondenkbaar dat ook bij de horeca een verdringingseffect optreedt. Dit zou dan
negatieve gevolgen hebben voor de horecavoorzieningen van de instellingen aan het
Museumpark zoals het Nieuwe Instituut en de Kunsthal. Het is evenmin uitgesloten dat de
nieuwe horecavoorzieningen in het Collectiegebouw ten koste gaat van de huidige horeca van
Museum Boijmans Van Beuningen zelf (de espressobar en museumrestaurant).
In de plannen van de projectorganisatie wordt vermeld dat het museum zelf de horeca gaat
exploiteren; over de mogelijkheid de horeca als destinatie-horeca te positioneren, wordt niet
gesproken. Het is kansrijker om de horeca uit te besteden aan een ervaren en bekende horeca partij.
De aantrekkelijkheid van de horecagelegenheid wordt waarschijnlijk vergroot als het dakbos er
daadwerkelijk komt. Dat is evenwel hoogst onzeker, omdat de kosten (begroot op 800.000 euro)
voor de aanleg niet in de bouwkosten zijn opgenomen. De schetsen die de projectorganisatie
van het gebouw laat zien, zijn in dat opzicht misleidend.
De horeca op het dak is alleen per lift te bereiken. Het is niet uitgesloten dat bezoekers dat als
een drempel ervaren. Bovendien is de reuring van de horeca op het dak niet vanaf straatniveau
te zien. Reuring trekt over het algemeen bezoekers over de drempel.
’s Avonds is het museumpark vrijwel uitgestorven. Horeca is juist gebaat bij veel levendigheid
in een gebied. De andere horecavoorzieningen in Kunsthal en Het Nieuwe Instituut zijn
’s avonds gesloten.
2.3 Kansen en risico’s: tentoonstellingsruimten
Met twee galeries in het Collectiegebouw wordt bijna 900 vierkante meter
tentoonstellingsruimte toegevoegd. 34 Daarnaast zal de presentatieruimte van de stichting De
Verre Bergen (ruim 1.000 m 2) ook gedeeltelijk beschikbaar zijn als presentatie- of
tentoonstellingsruimte voor Museum Boijmans Van Beuningen als stichting De Verre Bergen er
zelf geen gebruik van wil maken. 35
Kansen
De aantrekkelijkheid van het Museumpark kan door toevoeging en een goede invulling van de
presentatieruimtes in het Collectiegebouw als geheel worden vergroot. Er zijn dan nog meer
redenen om naar het Museumpark te komen. Museum Boijmans Van Beuningen hecht er echter
zeer aan zelf te bepalen wat in het Collectiegebouw getoond wordt.
De kans op succes – meer bezoekers - is groter als een er een totaalvisie op het
tentoonstellingsbeleid in en om het Museumpark wordt geformuleerd. De centrale vraag zou
moeten zijn: hoe kunnen de tentoonstellingsruimten elkaar versterken, zodat een voor het
publiek aantrekkelijk geheel ontstaat?

33

Aldus uit een gesprek met Peter Berns in februari 2015.
Programma van Eisen Collectiegebouw, Boijmans Van Beuningen, 26-02-2013, p. 54.
35
Naar de huidige verwachting zal de stichting De Verre Bergen ongeveer 3 maanden per jaar van deze presentatie
faciliteiten gebruik maken.
34
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Risico’s
De invulling van de presentatieruimtes als tentoonstellingsruimte dient van voldoende kwaliteit
te zijn. Ook moet er sprake zijn van voldoende afwisseling en een aantrekkelijk aanbod voor
iedereen (van heel toegankelijk tot zeer specialistisch). De plannen van de projectorganisatie
vermelden hier vrij weinig over.
De twee galeries, dat wil zeggen de extra tentoonstellingsruimte in het Collectiegebouw met
een totale oppervlakte van 900 vierkante meter, zouden tot ongewenste concurrentie met de
Kunsthal kunnen leiden. Deze moet immers ook vrije tentoonstellingsruimte vullen.
Oorspronkelijk was de ontwikkeling van de Kunsthal bedoeld als extra tentoonstellingsruimte
voor (onder meer) Museum Boijmans Van Beuningen. Dit geldt overigens ook voor de
tentoonstellingsruimte/evenementenlocatie LP2 (van 1.250 m 2) op de Wilhelminapier in de
stad. Er lijkt dus geen tekort aan ‘vrije’ tentoonstellingsruimte te zijn in de stad.
Het kan voorkomen dat er (op termijn) geen goede of niet voldoende invulling voor de
presentatieruimtes in het Collectiegebouw gevonden wordt. De kans is dan groot dat de ruimtes
voor andere zaken ingezet/verhuurd worden zoals debatten, symposia of ontvangsten. Dat
betekent dan dat het Collectiegebouw rechtstreeks concurreert met instellingen die ook
gemeentelijke steun ontvangen zoals Arminius, Het Nieuwe Instituut en de Kunsthal, die ook
met dit soort activiteiten proberen inkomsten te genereren.
Van de gemeente mag een visie verwacht worden die breder zou moeten zijn dan alleen het
Museumpark. De gemeente zou moeten nadenken over hoe zij wil omgaan met alle (vrije)
gemeentelijk gesubsidieerde tentoonstellingsruimte in de stad.
2.4 Invloeden van en op andere culturele instellingen
Museumwinkel
Museum Boijmans Van Beuningen is voornemens op bescheiden schaal museumwinkelfaciliteiten
in het Collectiegebouw onder te brengen. Mede afhankelijk van het assortiment kan daarmee
verdringing ontstaan met de eigen museumwinkel, die van de Kunsthal, Het Nieuwe Instituut,
en in mindere mate het Natuurhistorisch.
Festivalklimaat
Stichting Rotterdam Festivals geeft nadrukkelijk aan dat door de komst van het Collectiegebouw
de randvoorwaarden voor het houden van festivals verslechteren in het Museumpark. 36 Een deel
van het Museumpark (‘schelpenterrein’ en asfaltterrein) is door het college van B&W
aangewezen als evenemententerrein. De beoogde plek van het Collectiegebouw
(schelpenterrein) is nu evenemententerrein, evenals het asfalt bovenop de parkeergarage . De
beschikbare (flexibele) ruimte voor festivals en evenementen neemt dus af. Ook de ruimte die
resteert als ingang voor het evenemententerrein, verslechtert. Een geschikte compensatie voor
het verloren gaan van dit terrein is nog niet gevonden. De gesprekken hierover hebben nog niet
tot een oplossing geleid.
Een en ander kan negatieve gevolgen hebben voor de bezoekersaantallen (schatting: 150.000
per jaar in totaal voor de festivals) en voor de aantrekkelijkheid van het gehele cluster als
evenementenlocatie. “Rotterdam Festivalstad” is wel een van de pijlers van het Rotterdamse
(cultuur)beleid, om de stad aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers. Daarom acht
de RRKC de voorwaarde noodzakelijk dat de gemeente een geschikte oplossing vindt voor het
verloren festivalterrein, mocht besloten worden dat het Collectiegebouw er komt.

36

Brief van Stichting Rotterdam Festivals aan de RRKC, ‘Depot Museumpark’, d.d. 23 januari 2015.
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3.

De business case, financiële implicaties voor Cultuurplanbegroting en economische
aspecten

Dit laatste hoofdstuk geeft eerst beknopt antwoord op de vraag van de wet houder over de
business case en de mogelijke gevolgen voor de Cultuurplanbegroting. In de paragrafen worden
diverse aspecten geanalyseerd en volgt de argumentatie voor het standpunt van de RRKC. In dit
hoofdstuk wordt ook de economische impact beschreven.
De vele onzekerheden en onduidelijkheden in de Concept Meerjarenraming voor het
Collectiegebouw en het ontbreken van alternatieve scenario’s en een gedegen risicoanalyse
leiden tot een negatief oordeel over de business case.
De financiële implicaties van het Collectiegebouw zijn voor de projectorganisatie en daarmee
voor Museum Boijmans Van Beuningen nog niet duidelijk. Als de investeringskosten oplopen,
heeft dit direct gevolgen voor de druk op de begroting van het museum. Datzelfde geldt als
Museum Boijmans Van Beuningen er niet in slaagt voldoende gelden uit de markt te halen om de
exploitatie te dekken.
De kans is reëel dat het beslag op de Cultuurplanbegroting groter is dan de gereserveerde 2,5
miljoen euro; dit bedrag wordt in de Meerjarenraming nu al geïndexeerd naar 2,6 miljoen euro
en loopt daarna op. De RRKC wijst erop dat hierdoor het beslag op de Cultuurplanbegroting
disproportioneel kan worden.
De vraag hoe groot de economische spin-off zal zijn, is op dit moment niet te beantwoorden. De
RRKC adviseert de economische spin-off niet als argument te laten gelden voor de beslissing het
Collectiegebouw te realiseren. Voor een betrouwbare indicatie van de economische impact
moet een correct input-outputmodel voorhanden zijn.
De laatste vraag van de wethouder is die naar de business case en de financiële implicaties voor
de Cultuurplanbegroting. Hiervoor heeft de RRKC de meest recente Concept Meerjarenraming
voor het Collectiegebouw en de zogenoemde second opinion (door BMC Advies) opgevraagd.
Beide documenten werden door de gemeente toegezegd. De Concept Meerjarenraming werd
later aangeleverd dan verwacht (en is bovendien incompleet aangeleverd), waardoor vertraging
optrad.37 De second opinion (uitgevoerd door BMC Advies) zou later komen, maar werd
uiteindelijk niet aangeleverd.
Ook de marktverkenning van Berns Museummanagement uit juli 2014 (ook incompleet
aangeleverd), waarin vooral essentiële informatie over bezoekersaantallen staat, mocht voor de
analyse niet gebruikt worden. 38 Wel was informatie over geraamde bezoekersaantallen uit de
Concept Meerjarenraming te halen.
De RRKC kan, omdat essentiële documenten ontbraken en wel aangeleverde documenten
incompleet waren, de business case niet in zijn volle breedte beoordelen. Een quick sc an van
de Concept Meerjarenraming geeft niettemin al veel inzicht in de uiterst kwetsbaar geraamde
exploitatiekosten, en de mogelijke implicaties daarvan voor Museum Boijmans Van Beuningen.
Zelfs als gerekend wordt met de bovengenoemde beperkingen, valt op dat de business case:
 veelal (te) rooskleurig is, geen risicoanalyse bevat en slechts van één (positief) scenario
uitgaat;
 een ‘black box’ is: kostenramingen zijn veelal niet toegelicht of onvolledig;
 laat zien dat tal van kostenposten nog ontbreken, of niet of slechts gedeeltelijk gedekt zijn.
Geconcludeerd moet worden dat de vele onzekerheden en onduidelijkheden in de Concept
Meerjarenraming voor het Collectiegebouw en het ontbreken van meer scenario’s en een
risicoanalyse, de RRKC op dit moment niet anders dan negatief kan adviseren over de
investering.

37
38

Concept Meerjarenraming Collectiegebouw, Projectorganisatie Collectiegebouw, 23 februari 2015.
Aldus uit een gesprek met Peter Berns in februari 2015.
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3.1. Business case
Bij de behandeling van de business case gaat het om eenmalige investeringskosten, de
implicaties van publiek-private samenwerking en de jaarlijkse exploitatiekosten.
Inzicht in de eenmalige investerings- en inrichtingskosten voor dit advies is relevant, omdat
deze kosten van invloed zijn op de jaarlijkse exploitatie en daarmee op de begroting van het
Collectiegebouw dan wel Museum Boijmans van Beuningen. De gemeente Rotterdam ha nteert
een systematiek waarbij de investeringskosten van het Collectiegebouw in veertig jaar worden
afgeschreven ten laste van de gebruiker van het gebouw.
Investeringskosten
De investeringskosten worden geraamd op 50 miljoen euro, waarvan de gemeente 35 miljoen
voor haar rekening neemt en de stichting De Verre Bergen 15 miljoen.39 De RRKC heeft geen
specificatie van de investeringskosten gekregen van de projectorganisatie. De RRKC heeft de
genoemde investeringskosten als gegeven beschouwd, en deze bedragen niet geverifieerd. Wel
is het de vraag of naast bouwkosten ook grond-, ontwikkel- en kosten voor de inrichting van het
gebouw en de herinrichting van de openbare ruimte (na oplevering) zijn meegerekend. Daar
lijkt het niet op, daar in de documenten overwegend van bouwkosten wordt gesproken. De
directeur van Boijmans van Beuningen gaf bovendien in het gesprek met de commissie aan dat
de gemeente inderdaad ook nog grondkosten wil berekenen. Het niet of slechts gedeeltelijk
opnemen van bovengenoemde kosten, kan er toe leiden dat de investeringskosten al snel 5 tot
10 miljoen euro hoger kunnen uitvallen. Daarnaast is het risico op overschrijding van de
bouwkosten reëel, gelet op de realisatie van cultuurgebouwen elders in Nederland. In de
praktijk leiden grootschalige architectonische statements ook nog eens vrijwel altijd tot
hoge(re) boekwaarden en hoge(re) kapitaallasten. 40
Om de investeringskosten nauwkeuriger te kunnen ramen vraagt de RRKC bijzondere aandacht
voor de volgende aspecten:
 Voor veel zaken die onlosmakelijk onderdeel van het totaalconcept zijn, blijkt nog geen
financiering opgenomen of gevonden te zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de inrichtingskosten
van het expertisecentrum in het Collectiegebouw en de aanleg van het park op het dak.
 Ook de (her)inrichting van de buitenruimte, na oplevering, is niet opgenomen. 41
 Het is onduidelijk of ontwikkelkosten zijn opgenomen in de raming van de
investeringskosten.
 De eenmalige verhuiskosten verdienen bijzondere aandacht, omdat deze nog nergens begroot
zijn. Voor een goede beoordeling van de business case is het noodzakelijk dat de totale
kosten van de verhuizing inzichtelijk gemaakt worden en wie deze kosten voor haar of zijn
rekening neemt.
 Ook de aanloopkosten zijn niet in de begroting opgenomen. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om
kosten om het totale gebouw ‘up and running’ te krijgen.

39

Powerpointpresentatie van Gemeente Rotterdam, dienst Stadsontwikkeling aan de Commissie BWB, 17 september 2014.
E. de Klerk, “Prachtige panden, krimpende budgetten. Nieuwe uitdagingen voor gemeenten en sector”, Boekman 101,
2014, p. 47. Zie ook Sectoranalyse 2015, RRKC, p. 27.
41
Dit is onder meer van belang voor het Museumpark als officieel evenemententerrein en daarmee voor de festivals.
40
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3.2 Publiek-private investering 42
De projectorganisatie bestaat uit de gemeente, Museum Boijmans Van Beuningen en stichting
De Verre Bergen. De gemeente wordt gevraagd 35 miljoen euro te investeren voor de bouw van
het Collectiegebouw. De stichting De Verre Bergen draagt 15 miljoen bij.43 De stichting De Verre
Bergen wil het museum graag ondersteunen bij het realiseren van het Collectiegebouw. Als
tegenprestatie stelt stichting De Verre Bergen dat het Collectiegebouw niet van functie mag
veranderen. Het moet een publiektoegankelijk depot blijven.
Private ruimtes De Verre Bergen
Voor De Verre Bergen wordt een aantal private ruimtes gebouwd, met een totale oppervlakte
van 1.439 vierkante meter.44 De bouwkosten hiervan bedragen 6,5 miljoen euro. De nominale
bijdrage van de stichting bedraagt derhalve 8,5 miljoen euro. De stichting mag eeuwigdurend
om niet gebruikmaken van deze ruimtes. Er wordt wel betaald voor gas, water, licht en
schoonmaak van de ruimtes.
De private ruimtes van stichting De Verre Bergen worden gebruikt als presentatieruimte,
ontvangstruimte en depot. De stichting De Verre Bergen gaat volgens eigen zeggen geen kantoo r
houden in het Collectiegebouw, en heeft geen collectie die ondergebracht hoeft te worden in
het depot. De daadwerkelijke invulling van de presentatieruimte is nog niet tot in detail
uitgewerkt. Desgewenst zou Museum Boijmans Van Beuningen dat voor zijn rekening kunnen
nemen. Stichting De Verre Bergen ‘programmeert’ naar eigen zeggen de presentatieruimte maar
zo’n drie maanden per jaar. Uitgangspunt is dat de ruimte voor publiek toegankelijk is , maar
Museum Boijmans Van Beuningen kan besluiten de presentatie voor het publiek af te sluiten als
het vindt dat de programmering van stichting De Verre Bergen niet past bij die van het
museum.
Juridisch eigendom
Stichting het Collectiegebouw (bestaande uit de gemeente en stichting De Verre Bergen) wordt
juridisch eigenaar van het gebouw. De gemeente heeft daarbij meerderheid van stemmen. Bij
beslissingen over de bestemming van het gebouw is echter unanimiteit van stemmen nodig. Het
economisch eigendom van het gebouw (eindverantwoordelijkheid voor alle baten en lasten) ligt
bij de gemeente. De gemeente draagt de financiële risico’s en spreidt deze deels direct over de
Cultuurplanbegroting en over Museum Boijmans van Beuningen. Het bevreemdt de RRKC dat de
stichting De Verre Bergen als juridisch mede-eigenaar van het gebouw geen financieel risico
loopt. De RRKC concludeert op basis van het bovenstaande dat van een gelijkwaardige publiek private samenwerking geen sprake is.
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Informatie uit deze paragraaf is voornamelijk verkregen uit een gesprek op 2 maart 2015 tussen de RRKC en Stichting de
Verre Bergen (directeur Roelof Prins en associate Roos van Kleef).
43
In een gesprek tussen de RRKC en De Verre Bergen geeft de stichting aan dat het bedrag van 15 miljoen euro los staat van
de bouwsom.
44
Berekening is als volgt: algemene ruimte 1.013 m2, depot 286 m2, ontvangstruimtes 109 m2 + 31 m2. Dit komt in totaal op
1.439 m2 (o.b.v Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen, DO Fasedocument van 09-01-2015, p.16)
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3.3 Jaarlijkse exploitatie 45
De Concept Meerjarenraming heeft een hoog ´black box´ gehalte. Deze biedt nauwelijks tot
geen inzicht in de totstandkoming, uitgangspunten en onderbouwing van de begrote baten en
lasten. Er worden overwegend totaalbedragen genoemd, met zeer beperkte toelichting en even
zo weinig referentiegegevens. Dit is onacceptabel, gezien de totale omvang van het project (50
miljoen euro), de risico’s die eraan verbonden zijn en het moment van definitieve
besluitvorming, oordeelt de RRKC.
Totaal overzicht
De jaarlijkse afschrijvings- en exploitatiekosten voor het Collectiegebouw worden geraamd op 5
miljoen. De helft hiervan werd per 2013 reeds aan het Cultuurplanbudget onttrokken, en
geoormerkt als voorziening depotproblematiek Museum Boijmans Van Beuningen . Via de motie
Verveen (november 2012) kwam dit geld tot en met 2014 beschikbaar voor bijzondere
ondersteuning van Cultuurplaninstellingen (Nieuwe Luxor, Museum
Rotterdam/OorlogsVerzetsMuseum en WORM).
In de Concept Meerjarenraming is het bedrag van 2,5 miljoen euro inmiddels geïndexeerd naar
2,6 miljoen euro vanaf 2018.
De overige 2,5 miljoen moet Museum Boijmans Van Beuningen uit de markt halen: uit onder
andere publieks- en horeca-inkomsten en verhuur van depots aan particuliere verzamelaars. In
de eerste drie jaar na oplevering laat de exploitatie een negatief resultaat zien. Hoe Museum
Boijmans Van Beuningen dit negatieve resultaat zal opvangen, is niet duidelijk.
Baten
De raming van de baten roept veel vragen op en lijkt veel te positief te zijn opgesteld. 46 Enkele
opvallende posten worden hieronder uitgelicht.
 Toegangsprijs
Er wordt bij de ramingen uitgegaan van een netto toegangsprijs van ruim 10 euro, alleen voor
het Collectiegebouw (volbetalend, exclusief BTW). Aanvankelijk was de prijs overigens
vastgesteld op 5 euro. Samen met een bezoek aan het museum leidt dat tot een combi toegangsprijs van 23,50 euro (volbetalend). Deze prijzen zijn beduidend hoger (gemiddeld
ongeveer het dubbele) dan de benchmark referenties waarmee Berns Museummanagement de
combinatie Museum Boijmans Van Beuningen-Collectiegebouw veelal vergelijkt. Een
toegangsticket voor het Antwerpse MAS bijvoorbeeld kost maximaal 10 euro voor een speciale
tentoonstelling, en met zo’n ticket is bezoek aan het open kijkdepot gratis. 47 Bij Louvre Lens in
Noord-Frankrijk, een dependance van het Louvre met een groot open kijkdepot, kost een ticket
circa 9 euro. 48
 Bezoekersaantallen en -samenstelling
De raming van de bezoekersaantallen is gebaseerd op de marktverkenning van Berns
Museummanagement.49 In het gesprek met Berns blijkt dat deze bezoekersraming een
‘aanname’ is met ‘een indicatief karakter’. Berns geeft aan dat nader kwantitatief onderzoek
nodig is om het publiekspotentieel preciezer te kunnen bepalen. De marktinkomsten (subsidies
dus buiten beschouwing gelaten) van het Collectiegebouw zijn evenwel voor ruim 75 procent
afhankelijk van bezoekers. Daarom acht de RRKC het noodzakelijk dat berekeningen uitgaan van
gegevens met een betrouwbaarder karakter dan ‘aanname’ of ‘indicatief’. 50
Op basis van indicatieve berekeningen naar de doelgroepen zijn de bezoekersaantallen naar
boven bijgesteld naar 90.000 betalende bezoekers per jaar vanaf het derde openingsjaar. In het
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Basis is de aangeleverde Concept Meerjarenraming Collectiegebouw, 23 februari 2015, Projectorganisatie.
Deze analyse is gebaseerd op de Concept Meerjarenraming, 23 februari 2015.
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De toegang tot de vaste collectie is 5 euro. www.mas.be/Museum_MAS_NL/MASNL/Bezoeken/Tickets.html
48
www.louvrelens.fr
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Zie noot 31.
50
Zie noot 30.
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eerste jaar worden 120.000 bezoekers verwacht, in het tweede jaar 100.000. Er wordt
uitgegaan van een toegangsprijs van 10 euro (prijspeil 2018). Hiervan betaalt
naar verwachting 90 procent voor de toegang, al dan niet gereduceerd; slechts 10 procent is
niet-betalend. Van de bezoekers betaalt 35 procent naar verwachting de volle prijs. De
bezoekers van het Collectiegebouw zullen vooral toeristen zijn.
Voor rondleidingen moet apart betaald worden. Overigens is het nog onduidelijk hoe realistisch
de prijs en de kosten van een rondleiding geraamd zijn, evenals het aantal deelnemers. Een
goede toelichting en argumentatie ontbreken hier.
De vraag is ook of het Collectiegebouw lang aantrekkelijk zal blijven voor een groot publiek. Er
zijn relatief weinig mogelijkheden voor een wisselend, uitgebreid en voor een groot publiek
aantrekkelijk tentoonstellingsprogramma in het Collectiegebouw; dit is ook niet de intentie van
het museum, zoals blijkt uit de plannen. Aangenomen mag worden dat veel publiek het
Collectiegebouw een keer gezien wil hebben, maar dat veel mensen niet een tweede of derde
keer komen.
Het is bovendien onverstandig uit te gaan van een relatief hoge prijsstelling in combinatie met
de fors geraamde bezoekersaantallen. In de ramingen is geen rekening gehouden met
kannibalisatie op het bezoek aan het eigen museum, wat met de hoge prijsstelli ng zeer
waarschijnlijk zal optreden.
 Horeca51
De horecavoorzieningen bestaan uit een grand café met terras op het dak, een coffee corner
met terras op de begane grond en catering. Museum Boijmans Van Beuningen gaat de horeca in
eigen beheer uitvoeren. Omdat de toegang tot de horeca gratis is, gaat men uit van ongeveer
153.000 bezoekers per jaar. De horeca moet een resultaat van bijna 72.000 euro per jaar
opleveren.52
Bij deze ramingen wordt ervan uitgegaan dat elke bezoeker gemiddeld 6,63 euro uitgeeft in de
horeca (grand café en coffee corner gemiddeld).
Nog opvallender is dat men verwacht dat met een geraamd dalend aantal bezoekers in de loop
van de eerste jaren (van 120.000 naar 90.000), de omzet van de horeca toch fors stijgt en blijft
stijgen. Tot slot wordt niets gezegd over mogelijke kannibalisatie met de reeds bestaande
horeca van het museum (espressobar en museumrestaurant).
 Depots particuliere verzamelaars
Aan particuliere verzamelaars wordt een prijs van 398 euro per jaar berekend per m 2
depotruimte.53 De inkomsten uit verhuur van alle te verhuren depots wordt in 2018 geraamd op
543.000 euro. Dit bedrag loopt op naar 786.000 in 2022. Dan verwacht men 90 procent verhuurd
te hebben. Overigens zijn de particuliere depots in de jaren 2018 en 2 019 verliesgevend. In
2018 gaat het om een tekort van 62.000 euro en in 2019 om een tekort van 50.000 euro.
Het museum gaat qua vierkantemeterprijs onder de raming van Berns (442 euro) zitten.
Hiervoor wordt de argumentatie gegeven dat het bedrag circa het dubbele is van wat
commerciële aanbieders vragen. Daarom is gekozen voor een huurprijs van 398 euro. De RRKC
vraagt zich af of de toegevoegde waarde van een particulier depot in het Collectiegebouw
(bijzondere locatie, uitstraling, contact met museum, 24-uurs toegang, deel van een groter
geheel, enzovoort) voldoende tot uitdrukking komt.
Volgens de directeur van het museum heeft een groot aantal particuliere verzamelaars
intentieverklaringen getekend. Zelfs als we er van uitgaan dat deze ook tot voldoende
contracten leiden, blijft deze inkomstenbron een kwetsbaar onderdeel van de inkomsten van
het Collectiegebouw. Er zijn in totaal zeven depots voorzien, twee van 450 vierkante meter,
een van 300, twee van 225 en twee van 150.
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Zie Hoofdstuk 2 mbt de analyse in relatie tot de horecavoorzieningen van het Collectiegebouw en de omgeving.
Concept Meerjarenraming Collectiegebouw d.d. 23-02-2015.
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idem
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Het blijft de vraag hoe veel verzamelaars bereid zijn om langer dan twee, drie of vijf jaar een
depot tegen deze kosten te huren. Een grove rekensom laat zien dat een particulier depot van
450 vierkante meter jaarlijks 179.100 euro zal kosten tegen een vierkante meter-prijs van 398
euro; overigens zonder extra services die wel in het Collectiegebouw worden aangeboden, maar
waar apart voor betaald moet worden. Dat is na drie jaar in totaal reeds 537.300 euro en na zes
jaar ruim een miljoen. Ook voor een kleiner depot van bijvoorbeeld 150 m 2 betaalt men bijna
60.000 euro, wat in vijf jaar oploopt tot 300.000 euro.
Zelfs als we ervan uitgaan dat de depots verhuurd worden, dan nog leveren zij een bescheiden
bijdrage aan de exploitatie. De RRKC merkt op dat deze bron van inkomsten veel (financiële)
risico’s meebrengt (zie paragraaf 3.2 over publiek-privaat) en in het gunstigste geval een
bescheiden opbrengst oplevert.
 Expertise en services
In het expertisecentrum worden restauraties en behandelingen uitgevoerd. Deze ‘behoud en
beheer’ functie is onlosmakelijk onderdeel van het inhoudelijk concept van het
Collectiegebouw en dient bij te dragen aan het genereren van zowel bezoek als particuliere
verzamelaars. Zonder dat het museum daarover tekst en uitleg geeft, moet voor de inrichting,
de apparatuur en de bemensing van het expertisecentrum nog externe financiering gevonden
worden.
Vooralsnog zijn de verwachte inkomsten uit opdrachten van particuliere huurders op het gebied
van ‘art handling’ en advies beperkt; die zijn gebaseerd op de bezettingsgraad en de tijd die
nodig is om een vertrouwensrelatie met de huurders op te bouwen.
Lasten
De berekening van de lasten is, mede door de summiere toelichtingen, nog lastiger te
beoordelen dan de batenraming. Van de bedragen die wel worden genoemd, roepen sommige
lastenramingen (zonder duidelijke toelichting) grote vragen op. Hieronder worden er enkele
uitgelicht. Een goede second opinion (niet in bezit van de RRKC) kan wellicht meer
duidelijkheid verschaffen.
 De huisvestingslasten vormen ruim een derde van de totale lasten. Deze worden zeer
summier toegelicht. Het is bijvoorbeeld volstrekt onduidelijk of en hoe in de
huisvestingslasten schoonmaakkosten of energiegebruik zijn opgenomen. Volledigheid en
voorzichtigheid zijn hierbij van groot belang; het is denkbaar dat juist deze kosten hoger
kunnen uitvallen. Gelet op de omvang en het innovatieve karakter van het gebouw en het
feit dat het überhaupt om een nieuw gebouw gaat, is het moeilijk deze lasten goed te
ramen.
 Waar het gaat om de kosten voor de beveiliging, lijkt het volgens de toelichting te gaan om
vier beveiligers; voor zo’n groot gebouw met veel verdiepingen, een atrium en met overal
kunst binnen handbereik, lijkt dat erg weinig. De vraag is ook wat er gebeurt als er
rondleidingen aan de gang zijn (waarbij ook beveiligers meelopen) en in hoeverre extra
beveiliging dan nodig en begroot is.
 Over tal van kleinere posten bestaat nog onduidelijkheid. Waarom wordt bijvoorbeeld
165.000 euro aan kosten geraamd voor tentoonstellingen, terwijl galeries in principe door
verzamelaars worden geprogrammeerd? Ook wordt geen duidelijkheid gegeven over de
dagelijkse operationele kosten zoals bemensing van de kassa en informatiebalie.
 Er wordt geen melding gemaakt van de steeds terugkerende transport - en beveiligingskosten
als een object van het museum naar het Collectiegebouw of vice versa vervoerd wordt.
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3.4 Risicoanalyse
Naast de vragen die de voorziene baten en lasten oproepen, moet geconcludeerd worden dat er
geen risicoanalyse is uitgevoerd, die (bijvoorbeeld) inzicht verschaft over wat er gebeurt als het
aantal bezoekers tegenvalt. Zeker wat dat betreft is een risicoanalyse wenselijk, omdat in
totaal bijna 75 procent van de marktinkomsten van het Collectiegebouw rechtstreeks
afhankelijk is van het bezoek. Stel dat de bezoekersaantallen 10 procent lager uitvallen dan
begroot (108.000 in plaats van 120.000) dan leidt dat direct tot veel minder inkomsten.
Het Collectiegebouw is een nieuw concept. Het wordt gezien als een kans om Rotterdam nog
meer op de kaart te zetten en de reputatie en aantrekkelijkheid van Museum Boijmans Van
Beuningen te vergroten. Er zijn echter grote risico’s aan verbonden, mogelijk ook voor de
gemeente.
 In de eerste drie jaar na oplevering laat de exploitatie een negatief resultaat zien. Hoe dit
negatieve resultaat wordt opgevangen door Museum Boijmans Van Beuningen is niet
duidelijk.
 Uitgegaan wordt bovendien van een hogere bijdrage uit de Cultuurplanbeg roting van 2,6
miljoen euro in 2018 (in plaats van de geoormerkte 2,5 miljoen).
 In de meerjarenraming wordt abusievelijk uitgegaan van een jaarlijkse indexering van de
gemeentelijke bijdrage voor het depot; een accres/indexering in de begroting opnemen is
niet toegestaan, omdat een mogelijk accres jaarlijks wordt vastgesteld.
 De projectorganisatie presenteert slechts één (gunstig) scenario. Er worden geen
terugvalopties gepresenteerd in het geval zaken toch niet zo gunstig verlopen als van
tevoren gedacht.
 Er wordt geen rekening gehouden met tegenvallers zoals 54:
o lagere bezoekersaantallen en omzetten;
o hoger uitvallende huisvestingskosten;
o langdurige en/of regelmatige leegstand van de verzamelaarsdepots;
o tegenvallende inkomsten uit horeca;
o hoger uitvallende kosten voor beveiliging.
 Een gedegen risicoanalyse is beslist noodzakelijk in de ogen van de RRKC. Een goede second
opinion voorziet daarin. De RRKC heeft daarom de second opinion gevraagd die BMC Advies
voor de gemeente heeft gemaakt. Deze is niet beschikbaar gesteld.
3.5 Financiële implicaties voor wat betreft de Cultuurplanbegroting
De jaarlijkse afschrijvings- en exploitatiekosten bedragen 5 miljoen euro. De gemeentelijke
bijdrage voor het oplossen van de depotproblematiek komt uit de Cultuurplanbegroting.
Hiervoor is door de gemeenteraad een bedrag gereserveerd van 2,5 miljoen euro per jaar.
Omdat het Collectiegebouw er nog niet is, is dat geld tot en met 2014 beschikbaar gesteld aan
Museum Rotterdam/OVM, het Nieuwe Luxor en WORM.
Huidige situatie
Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt nu ruim 9 miljoen euro uit de Cultuurplanbegroting;
ook bij Museum Boijmans Van Beuningen is per 2013 bezuinigd en werd de bijdrage ten opzichte
van 2009-2012 verlaagd. Museum Boijmans Van Beuningen ontvangt geen rijksmiddelen.
De bijdrage van de gemeente Rotterdam is ongeveer 12 procent van de totale Rotterdamse
Cultuurplanbegroting. In totaal gaat ongeveer 45 procent van de Cultuurplanbegroting naar
musea in Rotterdam. Met de bijdrage voor het oplossen van de depotproblematiek zal ruim 11,5
miljoen euro uit de Cultuurplanbegroting naar Museum Boijmans Van Beuningen gaan. Dat
bedrag kan hoger worden als de bouwkosten overschreden worden en als Museum Boijmans Van
Beuningen er niet in slaagt om 2,5 miljoen euro uit de markt te halen. Bij een gelijkblijvende
totale Cultuurplanbegroting van 71,5 miljoen euro (exclusief de 2,5 miljoen euro voor depot),
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Een aantal van deze risico’s wordt ook genoemd door Bureau Berns in ‘Rapportage Haalbaarheidstoets exploitatie’, 2013.
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bedraagt daarmee straks de totale bijdrage in de Cultuurplanbegroting aan Museum Boijmans
Van Beuningen ongeveer 16 procent.
Het museum laat weten dat voor de toekomst een geconsolideerde begroting en aanvraag zal
worden opgesteld. Dat wil zeggen dat beide exploitaties voor rekening van het museum komen.
Overigens dient (vooralsnog) iedere vier jaar opnieuw een aanvraag in het kader van een
bijdrage uit het Cultuurplan aangevraagd te worden. Het is in principe onzeker welke bijdrage
het museum vanaf 2017 zal ontvangen.
Conclusie RRKC over de effecten voor het museum, de gemeente en de Cultuurplanbegroting
In het voorgaande zijn tal van onduidelijkheden en onzekerheden die te maken hebben met de
investering en exploitatie voor het Collectiegebouw aan de orde gekomen. Deze
onduidelijkheden en onzekerheden hebben hoe dan ook in eerste aanleg implicaties voor
Museum Boijmans Van Beuningen, voor de hoogte van de aanvraag in het kader van het
Cultuurplan en daarmee voor de gemeente. In dat kader merkt de RRKC het volgende op:
 Er is nog geen duidelijkheid over de totale investeringskosten. Daarnaast is er altijd nog het
reële risico dat de investeringskosten worden overschreden. Als dat gebeurt, dan heeft dat
direct gevolgen voor de exploitatiekosten.
 De jaarlijkse afschrijvings- en exploitatiekosten van het Collectiegebouw bedragen 5 miljoen
euro. Zeker de helft moet Museum Boijmans Van Beuningen uit de markt halen. Als dat niet
lukt, dan is het de vraag wie dit risico draagt en wie gaat betalen.
 Als dit risico bewaarheid wordt en een (extra) claim op het Cultuurplanbudget wordt gelegd,
dan wordt deze disproportioneel in relatie tot de ambities van de stad voor het culturele
programma. Daarom adviseert de RRKC de gemeentelijke bijdrage vanuit de Cultuurgelden
voor het Collectiegebouw te maximeren op 2,5 miljoen euro per jaar. Indien door
tegenvallers in de exploitatie de gemeente moet bijspringen, dan dienen deze additionele
gelden niet uit de Cultuurplanbegroting te komen.
 Voor de bouw van het Collectiegebouw worden zaken als architectonisch statement en
prestige voor de stad als argumenten aangevoerd. Dat de stad deze doelen wil realiseren,
kan een (politieke) keus zijn. De kosten en deels nog onbekende financiële risico’s die het
met zich brengt, mogen echter niet drukken op de Cultuurplanbegroting.
 In de Sectoranalyse 2015 werd geconcludeerd dat 15 procent van de totale
Cultuurplanbegroting wordt gebruikt voor de kosten van gebouwen. De RRKC wijst erop dat
er bovendien reeds sprake is van veel achterstallig onderhoud (ook bij Museum Boijmans Van
Beuningen zelf) en algemeen onderhoud en vervanging ook ten laste gaan vallen van de
exploitatie van culturele instellingen. Hier zal te zijner tijd ook budget voor vrijgemaakt
moeten worden.
 Daarnaast komt begin 2016 ook het Timmerhuis als nieuw huis voor Museum Rotterdam
beschikbaar en zal Theater Zuidplein/ Kunstenpand (in het kader van Hart van Zuid)
nieuwbouw krijgen. Ook deze investerings- en exploitatielasten zullen van invloed zijn op
het Cultuurplanbudget.
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3.6 Wat zijn mogelijk economische aspecten (spin-off) van een Collectiegebouw? Wat is de
meerwaarde van een Collectiegebouw boven een gewone depotruimte?
Wat de meerwaarde is van een Collectiegebouw boven een gewone depotruimte, is in hoofdstuk
1 uitgebreid aan de orde geweest. Het is voor een groot en nieuw investeringsproject ook niet
onbelangrijk inzicht proberen te krijgen in de economische aspecten, zoals de en spin-off. Het
Collectiegebouw kan een positieve invloed hebben op de economie van Rotterdam, aldus VNONCW West.55
Een dergelijke exercitie is evenwel geen eenvoudige opgave, zo niet een opgave die per
definitie op aannames gestoeld blijft. De RRKC adviseert de economische spin-off niet als
argument te laten gelden voor het besluit het Collectiegebouw te bouwen, maar uit te gaan van
de investeringslast in combinatie met structurele vaste kosten.
Over aannames valt overigens wel iets te zeggen. Bij de realisering van een nieuw concept zoals
het Collectiegebouw wordt in termen van economische spin-off vaak gekeken naar
werkgelegenheid en bestedingen. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen de periode
ontwikkeling en bouw en de periode nadat het Collectiegebouw in gebruik is genomen.
(1) ontwikkeling en bouw Collectiegebouw
De ontwikkeling en bouw levert werkgelegenheid op voor aannemers en andere bedrijven die
betrokken zijn bij de ontwikkeling, advisering en bouw. Het is heel goed mogelijk dat de
betrokkenen in het directe gebied rondom de bouwwerkzaamheden bestedingen doen. Er zijn in
de directe omgeving van het geplande Collectiegebouw geen winkels, wel enkele
horecagelegenheden bij Het Nieuwe Instituut, en de Kunsthal en Museum Boijmans Van
Beuningen zelf.
(2) na de openstelling van het Collectiegebouw
Na de opening kan onderscheid worden gemaakt tussen directe en indirecte werkgelegenheid en
bestedingen die het Collectiegebouw genereert. Het zijn de bestedingen van subsidiënten,
fondsen, sponsors en bezoekers aan het Collectiegebouw die leiden tot directe
werkgelegenheid.
Hierbij gaat het om werkgelegenheid niet alleen in het Collectiegebouw en/o f het museum zelf,
maar ook bij toeleveranciers: kleine en middelgrote bedrijven, zoals ondersteunende
dienstverlening en toeleveranciers die met het Collectiegebouw zijn verbonden.
De bestedingen van de bezoekers voor en na het bezoek aan het Collectiegebouw (externe
horeca, vermaak, winkels, vervoer en dergelijke) leiden tot indirecte werkgelegenheid . Het
gaat hier, met andere woorden, om de doorwerking van de directe bestedingen in andere
sectoren van de economie. 56
Een complexe, maar meest gebruikte methode om de indirecte bestedingen te berekenen is een
zogenaamd input-outputmodel: een macro-economisch rekenmodel dat voor een gebied de
indirecte effecten doorrekent op basis van de directe bestedingen.
Haken en ogen
Er zijn grofweg twee methoden om economische impactstudies te verrichten. Bij de eerste
worden alle geldstromen die een gebied (stad of regio) binnenkomen dankzij het bestaan van
culturele instellingen bij elkaar opgeteld. Dat zijn bestedingen van bezoekers aan de culturele
instellingen (overwegend entreegelden), maar ook de zogenaamde gelieerde bestedingen bij
horeca. Bij de tweede methode wordt uitgegaan van de bestedingen van de culturele
instellingen aan toeleveranciers en de salarissen van de werknemers.
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Brief van VNO-NCW West aan de RRKC met betrekking tot ondersteuning van de ontwikkeling van het Collectiegebouw,
2 februari 2015 (www.vno-ncwwest.nl/regio/rotterdam/Rotterdam%20Dossier/150202%20Collectiegebouw.pdf).
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Zie ook hoofdstuk 2 van dit advies met betrekking tot de horeca-inkomsten bij Boijmans en elders.
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In de praktijk worden in economische impactstudies nogal eens fouten gemaakt die tot
overschatting leiden van het economische belang van de culturele sector. Vaak is het
belangrijkste twistpunt de berekening van het indirecte effect, ofwel de doorwerking
(vermenigvuldiging) van de directe bestedingen met behulp van het input -outputmodel.
De werking van dit model is complex, waardoor als het ware een black box ontstaat, waarmee
het economische effect kan worden opgeblazen. Het maken van een correct input-outputmodel
voor een specifieke stad, regio of sector is erg kostbaar en tijdrovend. Voor een betrouwbare
berekening van de economische impact van cultuur is dit echter wel nodig, temeer omdat de
economische betekenis van de sector steeds meer als argument gebruikt voor de legitimering
van de subsidies die de sector ontvangt. 57
Kosten
Daarnaast blijven vaak ook de directe en indirecte kosten buiten beschouwing in dergelijke
berekeningen. Een project als dit komt er niet zonder de inzet van een proje ctorganisatie, waar
in dit geval ook medewerkers van de dienst Stadsontwikkeling en Cultuur (S&C) deel van
uitmaken. De kosten voor de projectorganisatie zijn voor de gemeente of worden doorberekend
in de investeringslast.
Het is denkbaar dat het Museumpark en omliggende straat een tijd afgesloten moeten worden
tijdens de bouwperiode. Als bijvoorbeeld de parkeergarage onder het Museumpark afgesloten
zou moeten worden, is sprake van inkomstenderving. Ook kan het zijn dat sommige activiteiten
(festivals bijvoorbeeld) tijdens de bouw niet in het park kunnen plaatsvinden; dan moet ook
daarvoor een oplossing gevonden worden, die mogelijk extra kosten met zich meebrengt.
De maatschappelijke aspecten of ‘kosten’ worden in dit advies niet nader uitgewerkt. Het is
nagenoeg bekend dat de bouw van het Collectiegebouw tot bezwaar leidt bij de directe buren
van het Museumpark, onder meer het Erasmus Medisch Centrum (en in het bijzonder het er
naastgelegen Sophia Kinderziekenhuis), bewoners en bedrijven. 58
De vraag naar de economische spin-off is op dit moment niet te beantwoorden.
 De RRKC adviseert om de economische spin-off niet als argument te laten gelden om het
Collectiegebouw te realiseren.
 Voor een betrouwbare indicatie van de economische impact is het maken van een correct
input-output model noodzakelijk.
 Naast economische impact zou ook naar de maatschappelijke effecten gekeken moeten
worden.

57

Zie ook het rapport ’Rijksmuseum Bijzonder Binnenlands Product. De economische waarde en impact van het nieuwe
Rijksmuseum’, Rijksmuseum en Booz & Company, 2013.
58
Zie verslag Gebiedscommissie Centrum mbt advies aan gemeenteraad Collectiegebouw, resp. 11 november 2014 en 17
november 2014. http://www.bis.rotterdam.nl/cgibin/showdoc.cgi/action=view/id=185565/type=pdf/Agendapunt_11_conceptverslag_cie_dd_17_november_2014.pdf
www.rotterdam.nl/Gebiedscommissies/GC%20Centrum/Documenten/def%20adviesbesluit%20Collectiegebouw%20Boijmans.pd
f
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1: geraadpleegde bronnen.
VERSCHIJNINGSDATUM
JANUARI 2009

APRIL 2011

29 JUNI 2011
JANUARI 2013

20 FEBRUARI 2013

15 MAART 2013

MAART 2013

MAART 2013

MEI 2013

09 JULI 2013
27 MAART 2014
17 SEPTEMBER 2014

OKTOBER 2014
OKTOBER 2014

30 OKTOBER 2014
12 NOVEMBER 2014

17 NOVEMBER 2014

OMSCHRIJVING DOCUMENT
Rapportage “Scenario’s depot en collectiegebouw Museum Boijmans
Van Beuningen”, dienst Kunst en Cultuur, in samenwerking met
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, dienst Stedenbouw en
Volkshuisvesting, Museum Boijmans Van Beuningen
Rapport DSP-groep in opdracht van de Nederlandse
Museumvereniging: “Meer dan waard, de maatschappelijke
betekenis van musea”, Nederlandse Museumvereniging Amsterdam
2011.
Brief van college van B&W aan de gemeenteraad van Rotterdam, 29
juni 2011, kenmerk 11dkc89, betreft: Depot Boijmans.
Concept exploitatiebegroting Collectiegebouw voor het uitvoeren
van rapport Berns Museummanagement, Projectorganisatie
Collectiegebouw, januari 2015
Programma van eisen Collectiegebouw Museum Boijmans Van
Beuningen, Toornend Partners, Royal Haskoning, Gemeente
Rotterdam, Stadsontwikkeling/dKC, Rotterdam 2013.
Rapportage Haalbaarheidstoets exploitatie
Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen, Berns
Museummanagement Arnhem 2013.
Bijlage bij Rapportage Haalbaarheidstoets exploitatie
Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen,
exploitatiebegroting Collectiegebouw, Berns Museummanagement
Arnhem 2013.
Bijlage bij Rapportage Haalbaarheidstoets exploitatie
Collectiegebouw Museum Boijmans Van Beuningen, Berns
Museummanagement Arnhem 2013.
Rapport Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: “Op de museale
weegschaal, collectiewaardering in zes stappen”, Rijksdienst voor
het Cultureel Erfgoed, Amersfoort, mei 2013
Brief van college van B&W aan de gemeenteraad van Rotterdam, 9
juli 2013, kenmerk 1203767, betreft: Collectiegebouw.
“Locatiekeuze Collectiegebouw 2005-2014”, Dienst
Stadsontwikkeling/ Vastgoed, Rotterdam 2014.
PowerPointpresentatie van de Projectorganisatie Collectiegebouw
aan de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte van de
gemeenteraad over het Collectiegebouw.
Rapport Nederlandse Museumvereniging: “Musea voor Mensen”,
Nederlandse Museumvereniging, Amsterdam 2014.
Rapport Nederlandse Museumvereniging: “Uitlenen is een kans –
museaal bruikleenverkeer in Nederland”, Nederlandse
Museumvereniging, Amsterdam 2014.
Adviesaanvraag van de gemeenteraad aan de RRKC over het
Collectiegebouw.
Zienswijze inzake ontwerpbestemmingplan collectiegebouw aan
Gemeenteraad Rotterdam, van Kunsthal Rotterdam, Het
Natuurhistorisch, Het Nieuwe Instituut en Chabot Museum,
12 november 2014.
Verslag bijeenkomst Gebiedscommissie Centrum 17 november 2014
over het Collectiegebouw.
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DECEMBER 2014
5 JANUARI 2015
09 JANUARI 2015

11 JANUARI 2015

23 JANUARI 2015
30 JANUARI 2015
FEBRUARI 2015
FEBRUARI 2015

FEBRUARI 2015

02 FEBRUARI 2015

03 FEBRUARI 2015

05 FEBRUARI 2015

23 FEBRUARI 2015
23 FEBRUARI 2015

“Het Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen, een
publiek toegankelijk kunstdepot”
Adviesaanvraag van de wethouder aan de RRKC, 5 januari 2015,
kenmerk 1567216, betreft: Collectiegebouw.
Definitief Ontwerp Fasedocument Collectiegebouw Museum
Boijmans Van Beuningen, Projectorganisatie Collectiegebouw,
09 januari 2015
“Het Collectiegebouw van Museum Boijmans Van Beuningen, een
publiek toegankelijk kunstdepot” d.d. 11-01-2015,
Projectorganisatie Collectiegebouw, 11 januari 2015
Brief en bijlage van Rotterdam Festivals aan de RRKC, 23 januari
2015, kenmerk 38535.DIR, betreft: Depot Museumpark.
3 Artist-impressions van het Atrium van het Collectiegebouw,
Projectorganisatie Collectiegebouw, 30 januari 2015
Toelichting huidige en toekomstige depotkosten Museum Boi jmans
Van Beuningen, Projectorganisatie Collectiegebouw, februari 2015
Huidige depotkosten Museum Boijmans Van Beuningen, overzicht
depots met totaalkosten, Projectorganisatie Collectiegebouw,
februari 2015
Overzicht aantallen m 2 door Museum Boijmans Van Beuningen
gehuurde depotruimte, Projectorganisatie Collectiegebouw,
februari 2015
Brief VNO-NCW West, 2 februari 2015 (www.vnoncwwest.nl/regio/rotterdam/Rotterdam%20Dossier/150202%20Colle
ctiegebouw.pdf)
Uitgangspunten concept Meerjarenraming exploitatie
Collectiegebouw d.d. 03-02-2015, Projectorganisatie
Collectiegebouw, 3 februari 2015
Nadere informatie Collectiegebouw (notitie dienst
Vastgoedontwikkeling), Projectorganisatie Collectiegebouw,
05 februari 2015.
Concept Meerjarenraming Collectiegebouw, Projectorganisatie
Collectiegebouw, 23 februari 2015
Bijlage bij Concept Meerjarenraming Collectiegebouw,
Projectorganisatie Collectiegebouw, 23 februari 2015

Naast bovengenoemde documenten heeft de RRKC de Cultuurplanaanvragen van Museum
Boijmans Van Beuningen, Museum Rotterdam, Wereldmuseum en Maritiem Museum 2009 -2012 en
2013-2016 geraadpleegd alsook de daarbij ingediende collectiebeleidsplannen geraadpleegd.
Ook de raadsadviezen uit 2009-2012 en 2013-2016 zijn als informatiebron gebruikt.
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BIJLAGE 2: gevoerde gesprekken
De commissie is vier keer bijeengeweest op onderstaande data:
29 JANUARI 2015
12 FEBRUARI 2015

NB: Tijdens deze vergadering is gesproken met de
directeur Sjarel Ex en senior marketingmedewerker Sharon
Cohen van Museum Boijmans Van Beuningen.

20 FEBRUARI 2015
6 MAART 2015
Daarnaast hebben afgevaardigden van de commissie en/of de secretaris gesprekken gevoerd
met de volgende personen:
DATUM GESPREK:
WOENSDAG 4 FEBRUARI 2015
VRIJDAG 6 FEBRUARI 2015
DONDERDAG 19 FEBRUARI
2015
VRIJDAG 20 FEBRUARI 2015

DONDERDAG 26 FEBRUARI
2015
DONDERDAG 26 FEBRUARI
2015
DONDERDAG 26 FEBRUARI
2015
MAANDAG 2 MAART 2015

MAANDAG 2 MAART 2015

GESPREKSPARTNER:
Mevrouw Ina Klaassen, zakelijk directeur Museum Boijmans
Van Beuningen.
De heer Rene Wokke, Rijksdienst Cultureel Erfgoed,
projectleider Nationaal Duurzaam Depot.
Mevrouw Emily Ansenk, algemeen directeur Kunsthal en Bas
den Hollander, zakelijk directeur Kunsthal.
De heer Johan Moerman, algemeen directeur Rotterdam
Festivals en de heer Franc Faaij, Coördinator Stedelijke
Evenementen
De heer Frits Loomeijer, algemeen directeur Maritiem
Museum en de heer Stanley Bremer, directeur
Wereldmuseum
De heer Peter Berns, eigenaar Berns Museummanagement
De heer Peter Slangen, Sr. Vastgoedontwikkelaar Gemeente
Rotterdam
De heer Roelof Prins, directeur stichting De Verre Bergen
en mevrouw Roos van Klees, associate stichting De Verre
Bergen
De heer Patrick van der Klooster, directeur AIR

Daarnaast is nog aangeboden een gesprek te voeren met VNO-NCW naar aanleiding van hun
brief. Hier is niet verder op gereageerd door VNO-NCW.
Ook heeft de commissie nog gepoogd een gesprek te plannen met de heer Cor Wijn (BMC Advies)
over de second opinion van de exploitatieraming. Aangezien de second opinion niet tijdig
afgerond was en niet is aangeleverd heeft het gesprek niet kunnen plaatsvinden.
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BIJLAGE 3: samenstelling commissie

Vanuit de RRKC namen de raadsleden Jacqueline Veenendaal en Herman Vaanholt zitting in de
commissie.

Johan Idema
Adviseur, auteur, initiator en cultureel ondernemer. Zijn specialisaties zijn
conceptontwikkeling, business planning, innovatiemanagement en fondsenwerving. Johan
werkte meer dan tien jaar als senior adviseur cultuur bij adviesbureau LAgroup. In die
hoedanigheid voerde hij vele haalbaarheidsstudies, second opinions en doorlichtingen uit. In
2010 publiceerde hij ‘Beyond the black box and the white cube’. In dit boek liet hij, gebaseerd
op onderzoek naar meer dan 250 musea en theaters wereldwijd, zien hoe de architectuur van
cultuurgebouwen kan worden vernieuwd. Johan is lid van het bestuur van De Nieuwe Kerk in
Amsterdam en adviseur bij het Fonds Podiumkunsten. Informatie www.johanidema.net.
Thérèse van Schie
Vicevoorzitter van de Amsterdamse Kunstraad. Van 2003 tot 2006 was zij directeur van het
Amsterdams Uitbureau. Ze heeft 17 jaar gewerkt als marketeer/general manager bij
Unilever/ICI en heeft in die periode zes jaar in de UK en zes jaar in Hong Kong gewerkt.
Momenteel heeft zij een eigen adviespraktijk. Haar museale interesse uit zich in een
bestuurslidmaatschap van Hermitage aan de Amstel sinds 2007 en van de Vereniging Rembrandt
sinds 2010. Zij is ook lid van de raad van toezicht van het Frans Hals Museum in Haarlem. Ze
heeft veel kennis op het gebied van financiën en ondernemerschap van culturele instellingen.
Elsje Janssen
Wetenschappelijk directeur Collecties Koninklijk Museum Schone Kunsten Antwerpen. Ze had de
dagelijkse leiding in het Rubenshuis tijdens de renovatie en de bouw van het onthaalpaviljoen
en de Van Dyck-tentoonstelling. Vervolgens bouwde zij voor de Stedelijke Musea een
overkoepelende dienst Behoud en Beheer uit en werd zij ook conservator van het Stadhuis en
van de historische collecties in het Vleeshuis. Daarnaast was zij nauw betrokken bij de bouw
van het MAS en was zij de curator van het Kijkdepot aldaar. In 2011 verliet zij deze job om
gedurende meer dan drie jaar in het Rijksmuseum in Amsterdam als conservator Textiel te
werken. Ze is goed bekend met depot-problematiek.
Peter Sigmond
Directeur van het Legermuseum in Delft (1989-1995) en vanaf 1995 werkzaam in het
Rijksmuseum. Van 2001 tot 2008 als directeur Collecties. Hij is vice -voorzitter van de
Commissie van Beheer van het Singermuseum in Laren, commissaris van de Vereeniging Het
Scheepvaartmuseum in Amsterdam en lid van het bestuur van de Stichting Historische
Verzamelingen van het huis van Oranje-Nassau. Hij publiceerde onder andere over
depotproblematiek, ’Behind the scenes of the museum. Stores, Access and its implication
(Amsterdam 2001) en is mede-auteur van de publicatie ‘Uitlenen is een kunst, museaal
bruikleenverkeer in Nederland’ (2014) in opdracht van de Nederlandse Museum Vereniging.
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BIJLAGE 4: adviesaanvraag wethouder
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