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Geachte heer Van der Goot,

Ter inleiding
Bij brief van 21 maart jl. heb ik u gevraagd mij advies te geven over de conceptvisie Schatten 
van Rotterdam; Visie op De Collectie Rotterdam'. Ik verzocht u daarbij rekening te houden met 
de bevindingen uit de bespreking van de Visie met de eigenaren en beheerders van (delen 
van) De Collectie Rottendam in december 2016.
De vragen die ik u specifiek voorlegde, waren'

1. Sluit ae Visie in uw ogen aan op de trends en ontwikkelingen die op het gebied van 
cultureel erfgoed, maatschappelijk en meer in het bijzonder in de erfgoedsector 
waarneembaar zijn?

2. Sluit de Uitvoeringsagenda Museale collectie en Beeldende Kunst in de Openbare 
Ruimte naar uw mening aan bij de Visie?

3. Legt het college wat u betreft de juiste prioriteiten in de Uitvoeringsagenda, zowel 
inhoudelijk als qua fasering?

Ik dank u hartelijk voor de uitgebreide en gedetailleerde reactie met de titel ‘De Kracht van 
verbeelding’, die u mij nog voor de zomer heeft aangeboden. Ik ben b'ij dat uw advies op het 
concept van de Visie een aantal bouwstenen aanreikt voor versterking van de Visie. Daarmee 
kan de definitieve Visie een document worden dat helder aangeeft wat de gemeentelijke 
doelstellingen en beleidskaders voor de langere termijn zijn een document ook dat breed 
gedragen wordt door beheerders en eigenaren van (delen van) De Collectie Rotterdam, 
bewoners en bezoekers van de stad, de gemeentepolitiek en uw Raad.

Het lag in de bedoeling op basis van uw advies en de bespreking van de conceptvisie in de 
raadscommissie voor Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (ZOCS) in april van dit jaar een 
definitieve versie van de Visie op De Collectie Rotterdam te maken en deze nog voor de 
zomer aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.
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Nu bespreking van de conceptvisie in de commissie ZOCS nog niet heeft plaatsgehad, heb ik 
uw reactie verwerkt in de versie die de commissie naar verwachting op 29 november a.s. zai 
behandelen.
Waar uw bouwstenen bijdragen aan de verdere versterking van ae Visie heb ik deze 
overgenomen en verwerkt in de tekst. Dai betreft dan voornamelijk die aspecten van uw 
advies die naar mijn mening passen in een visie die kaderstellend beoogt te zijn. De overige 
adviezen en praktijkvoorbeelden zullen vanzelfsprekend betrokken worden in de uitwerking 
van de onderwerpen die onder andere benoemd worden in de Uitvoeringsagenda Museale 
kunsi en Beeldende Kunst m de Openbare Ruimte (uiteindelijk zullen meerdere 
uitvoeringsagenda’s gerelateerd zijn aan oe kaderstellende Visie op De Collectie Rotterdam).

Reflectie op het advies
Op een aantal elementen uit uw advies ga ik hieronder in, enerzijds omdat ik ze omarma heb 
en een plaats heb gegeven in de Visie, anderzijds omdat ik u graag wil laten weten waarom ik 
ze niet heb overgencmen.

1. U stelt dat de benaming van de hoofdstukken van de Visie niet goed aansluit bij wat 
wordt bedoeld. Om die reden adviseert u de driedeling ‘behoud en beheer’, 
'verzamelen en ontzamelen’ en ‘ontsluiten en zichtbaar maken’ aan te houden. Ik heb 
daar vanaf het begin bewust met voor gekozen, hoewel ook mij bekend is dat dit 
gangbare termen zijn in de erfgoedweield. Het zijn in mijn ogen termen die aangeven 
welke middelen ingezet moeten worden om de doelen waar het wat mij betreft in de 
Visie over gaat te bereiken: wat is nodig om te zorgen dat De Collectie Rotterdam de 
betekenis en dynamiek heeft voor Rotterdammers en bezoekers van Rotterdam, zoals 
wij die voor ons zien. Daarom ligt de nadruk van de Visie op de betekenis en 
dynamiek van de collectie voor de Rotterdammers en minder op de technische, 
juridische en beheersmatige kant ervan. Niettemin zijn deze aspecten wel alle 
aanwezig in de tekst van de Visie.

2. Uw constatering dat immaterieel erfgoed in de Visie geen deel uitmaakt van De 
Collectie Rotterdam kan ik moeilijk plaatsen. Naar mijn overtuiging wordt op het 
belang ervan en de waarde van immaterieel erfgoed voor het verhaal van de stad op 
een aantal plaatsen in de Visie die ik u voor advies zond, gewezen. In de nieuwe 
versie van de Visie heb ik overigens het belang en de waarde van immaterieel erfgoed 
nog explicieter benoemd.

3. U geeft aan de inbedding van de Visie in de bestaande beleidscontext te missen. In 
dat verband noemt u
- De noodzaak van een erfgoedbrede benadering die niet alleen gericht is op de 

museale collectie en de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte;
- De relatie met het landeliike beleid, in het bijzonder de beleidsbrief Samen 

werken, samen sterker van de minister van OCW;
- De collectiebeleidsplannen van de Rotterdamse museale instellingen en het 

Centrum Beeldende Kunst.
In het bijzonder uw eerste opmerking roept bij mij vragen op. In mijn ogen ligt er een 
Visie die juist als uitgangspunt heeft een erfgoedbrede benadering te presenteren
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Aan de totstandkoming hebber ook organisaties rond archieven, gebouwd 
cultuurhistorisch erfgoed en archeologie deelgenomen en de Visie vormt de paraplu 
voor uitvoeringsagenda’s in die verschillende erfgoeddomeinen. De vorig jaar 
verschenen Erfgoedagenda voor gebouwd cultuurhistorisch erfgoed is daarvan een 
voorbeeld, de hiervoor al genoemde Uitvoeringsagenda Museale kunsten Beeldende 
Kunst in de Openbare Ruimte ligt in concept voor en uitvoeringsagenda’s voor 
archeologische opgravingen en archieven worden overwogen (zij het mogelijk onder 
een andere naam en in een andere vorm).
Over de door u genoemde beleidsonef merk ik op dat ik het standpunt van de minister 
van OCW over samenwerking tussen erfgoedinstellingen - uiteraard - onderschrijf. De 
Visie heb ik in die zin ook aangevuld.
Over het belang van de collectiebeleidsplannen zijn u en ik het volledig eens: ze geven 
ons inzicht in de biografie van de onderdelen van De Collectie Rotterdam van de 
diverse objecten daarin en van de diversiteit ervan. Ook die opmerking uit uw advies 
heb ik dan ook verwerkt in de Visie.

4. U merkt op dat u het belangrijk vindt dat een goede balans wordt gevonden tussen de 
stunng van de gemeente op basis van de in de Visie genoemde uitgangspunten over 
verzamelen, ontzamelen, beheren, bewaren en behouden. Ik deel uw opvatting. 
Tegelijkertijd voeg ik daaraan toe dat deze In mijn ogen geen SMART-doelen zijn, 
zoals u in uw advies schrijft. Ik verwacht van de beheerders en eigenaren van (delen 
van) De Collectie Rotterdam dat zij deze uitgangspunten bij hun werkzaamheden 
toepassen en voor wat betreft de beheerders van delen van de gemeentelijke collectie 
dat zij zich kunnen verantwoorden volgens het principe 'pas toe of leg uit’. In het 
overleg met de beheerders van (delen van) De Collectie Rotterdam is mij overigens 
niet gebleken dat de betrokken partijen de in de Visie genoemde uitgangspunten niet 
zouden delen. De praktijk zal moeten uitwijzen of zich alsnog knelpunten voordoen 
Het principe 'pas toe of leg uit’ geeft de ruimte om daarover op dat moment met de 
betreffende erfgoedorganisatieis) in gesprek te gaan.

5. U geeft in uw advies aan het belangrijk te vinden dat de Rotterdammers zich 
verbonden voelen met De Collectie Rotterdam. Daarvoor is het volgens u nodig dat 
instellingen die collecties beheren naar buiten treden, nieuwe doelgroepen bereiken 
en nieuwe technieken ontwikkelen om hun collecties oeter zichtbaar te maken.
Ik deel uw mening. Het is ook precies met dat oogmerk dat het kader is opgesteld en 
dat het zich uitsrrekt over de volle breedte van het culturele en cultuurhistorische 
erfgoed. Om expliciet te maken dat het wat ons betreft bij het bereiken van nieuwe 
doelgroepen gaat om aandacht voor de vele culturen die Rotterdam bergt, is een 
alinea aan de Visie toegevoegd over de noodzakehjke aandacht voor culturele 
diversiteit, waaroij ik de Code Culturele Diversiteit als uitgangspunt neem.
Overigens is het in aanbouw zijnde Collectiegebouw Boijmans Van Beuningen wat mij 
betreft een voorbeela dat het college de verbondenheid van bewoners en bezoekers 
met delen van De Collectie Rotterdam en de zichtbaarheid en toegankelijkheid 
daarvan van groot belang acht. Het Collectiegebouw beoogt zoveel mogelijk delen van
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De Collectie Rotterdam aie bij het museum in bezit is, toegankelijk te maken voor het 
publiek

6. Dat meer experiment mogelijk is door met collecties cross-overs aan te gaan met 
andere domeinen, is evident. De noodzaak van een nieuwe, sterkere relatie met de 
sectoren zorg en welzijn, maar ook met werk en inkomen, is bijna onontkoombaar om 
alle bewoners van Rotterdam de mogelijkheid te geven zich verbonden te voelen met 
De Collectie Rotterdam. Daarbij speelt ook een rol net door Nederland in 2016 
geratificeerde Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap. Ik daag de 
erfgoedorganisaties uit te blijven experimenteren, innoveren en investeren in de 
samenwerking met andere beleidsdomeinen en mede daardoor invulling te geven aan 
het Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap.

In het deel van uw ad'/ies dat betrekking heeft op de Uitvoeringsagenda Museale kunst en 
Beeldende Kunst in de Openbare Ruimte merkt u op dat

- een goede strategie van belang is
- langdurige financiering van delen van de exploitatie van de erfgoedinstellingen 

interessant kan zijn
- samenwerking van de musea onderling en met musea buiten Rotterdam een 

belangrijK aandachtspunt is.
We zullen deze opmerkingen betrekken bij de verdere uitwerking van de relevante onderdelen 
van ae Uitvoeringsagenda.

Ten slotte
In mijn adviesaanvraag legde ik u naar aanleiding van de Visie op De Collectie Rotterdam drie 
vragen voor. U beantwoordt deze expliciet in uw advies.
Mijn vraag of de Visie in uw ogen aansluit op de trends en ontwikkelingen die op het gebied 
van cultureel erfgoed, maatschappelijk en meer in het bijzonder in de erfgoedsector 
waarneembaar zijn, Deantwoordt u terughoudend. Naar uw mening is dit slechts gedeeltelijk 
het geval. Uw daaropvolgende aanbevelingen onder de thema s dynamisch erfgoeo, zichtbaar 
en verbindend erfgoed, immaterieel erfgoed en (inter)nationale context heb ik overgenomen 
voor zover deze de V:sie in mijn ogen versterken. Wáár dat het geval is, heb ik in het 
voorgaande aangegeven
In de nieuwe versie van de Visie Collectie Rotterdam is overigens ook de reactie verwerkt van 
een aantal geraadpleegde externe partijen (zoals Ministerie van OCW, Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed en Museumvereniging). Deze externe partijen hebben tijdens de gesprekken die wij 
met hen voerden, aangegeven Rotterdam te complimenteren met de totstandkoming van de 
Visie. Rotterdam is voor zover bekend de eerste overneid die een visie op het cultureel 
erfgoed in haar gebied geformuleerd heeft (zoals dal overigens ook het geval was met het 
ontzamelbeieid, waarop delen van de landelijke Erfgoedwet gebaseerd zijn).
Mijn tweede vraag betrof de aansluiting van Uitvoeringsagenda Museale collectie en 
Beeldende Kunst 'n de Openbare Ruimte bij de Visie. De Visie is het kader voor de gehele 
Collectie Rotterdam en beperkt zich met tot musea, museale collecties en beeldende kunst in 
de openbare ruimte. De uitvoeringsagenda beschrijft en geeft de planning aan van 
deelonderwerpen uit de kaderstellende Visie, de manier waarop de kaders in concrete
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uitvoeringsplannen worden vertaald. De komende maanden zullen deze onderwerpen worden 
uitgewerkt in separate beleidsplannen op onderdelen U merkt op dat sommige onderwerpen 
die in de Uitvoeringsagenda staan, in de Visie ontbreken en dat de Uitvoeringsagenda 
deelonderwerpen bevat die een eigenstandig advies rechtvaardigen. Die constatering is juist 
en sluit aan bij hei Karakter van Visie en Uitvoeringsagenda. De Visie als kader voor de 
uitvoering benoemt niet alle onderwerpen expliciet die in de uitvoeringspraktijk naar voren 
komen. Dat betekent eveneens dat een aantal onderwerpen in de Uitvoeringsagenda de 
komende tijd uitgevoerd of verder uitgewerkt zal worden conform eerder gemaakte afspraken 
dan wel in deelvoorstellen. Daarbij zal ik uiteraard met de musea en andere 
erfgoedinstellingen ook spreken over de viei thema’s uit uw advies (uw reactie op mijn derde 
vraag).

Ik hoop u met deze Inhoudelijke reactie voldoende inzicht gegeven te hebben in de wijze 
waarop ik uw advies heb verwerkt in ae vers.e van 'Scnatten van Rotterdam; Visie op De 
Collectie Rotterdam’.

Met vriendelijke groet,

V.
Pex Langenberg
Wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid, en Cultuur
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