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Effectmeting De betekenis van Fort aan den Hoek van Holland 
 
 
 1 Korte omschrijving van het advies 
 
Na een werkbezoek aan het Fort op 22 februari 2006 verzocht toenmalig wethouder 
Kunstzaken de directies van de dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting, het 
OntwikkelingsBedrijf Rotterdam en de dienst Kunst en Cultuur met een plan te 
komen waarin de museale activiteiten en de monumentale aspecten van het Fort 
de juiste aandacht zouden krijgen.  
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werd gevraagd de museale waarde en 
potentie van het Fort te beschrijven. Hij krijgt daarvoor 4 weken de tijd. 
 
Het Rotterdamse Rijksmonument Fort aan den Hoek van Holland verkeert in slechte 
staat. Er moet iets mee gebeuren, onduidelijk is nog wat precies, maar duidelijk is 
dat er een grote investering mee gemoeid is. De deelgemeente Hoek van Holland 
meent dat het Fort potentie heeft om uit te groeien tot een belangrijke slecht 
weer attractie. Een eenmalige subsidie voor restauratie van het gebouw is in dat 
geval niet voldoende.  
Alvorens te gaan investeren worden de exploitatiemogelijkheden in kaart gebracht. 
Naast de monumentale status is de toeristisch-recreatieve invalshoek van belang, 
alsmede het cultuurhistorische, het educatieve en het sociaal-maatschappelijke 
aspect. De geschiedenis van het Fort en van Hoek van Holland zijn nauw met elkaar 
verweven. De Raad bepleit meer sociale en culturele activiteiten vanuit de Hoekse 
gemeenschap in relatie tot het Fort. Omdat de exploitatie afhankelijk is van 
vrijwilligers moeten het sociale en emotionele draagvlak van het museum en de 
betrokkenheid van de bewoners op termijn verzekerd zijn.  
De Raad bepleit een scherpere selectie in de museale presentatie en meer 
aandacht voor de kwaliteit van het gebouw zelf. De relaties met de verdediging 
van de Rotterdamse haven en met de geschiedenis van Hoek van Holland verdienen 
een centrale plaats. Het Fort is een 7000 meter groot, grotendeels ondergronds en 
geheimzinnig bouwwerk met een gangenstelsel van drie kilometer en met meer dan 
honderd verschillende ruimten. Daar valt voor alle leeftijden een spannend en 
informatief verhaal over te vertellen waarin naast het historische gebruik ook veel 
bouwtechnische aspecten aan de orde kunnen komen.  
 
 2 Gang door het gemeentelijk apparaat 
 
5 december 2006 
Wethouder Participatie en Cultuur informeert de commissie Jeugd, Onderwijs en 
Cultuur schriftelijk over de ontvangst van dit gevraagde advies en de verdere gang 
van zaken. Het advies zal samen met het exploitatieplan een rol spelen in de 
besluitvorming over het Fort. Bureau Marktplan Adviesgroep onderzoekt de 
exploitatievarianten. In het voorjaar van 2007 zal het college van Burgemeester en 
Wethouders besluiten over de besteding van middelen voor restauratie en 
exploitatie van het Fort.  
 
4 juli 2007 
Bespreking Kaderbrief College door commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur met 
voorstel subsidiëring restauratie Fort aan den Hoek van Holland. De conclusie van 
Marktplan Adviesgroep is dat exploitatie van alleen een museum niet zonder 
structurele subsidie mogelijk is. Geadviseerd wordt de horeca door een 
commerciële partij te laten uitvoeren. Hiermee zouden extra inkomsten 
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gegenereerd kunnen worden ten behoeve van een onderhoudsfonds. De commissie 
Jeugd, Onderwijs en Cultuur gaat akkoord met het voorstel van het College  
4.4 miljoen gemeentelijke middelen te reserveren voor de restauratie en gebruik 
te maken van 0,6 miljoen van het Rijk. Het is de bedoeling de restauratie te 
combineren met een leerwerktraject voor risicojongeren.  
 
 3 Waarneembare effecten 

 
15 december 2006 
Stichting Fort aan den Hoek van Holland klaagt over de werkwijze van de 
Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur inzake dit advies. Vanwege de krappe tijd 
is het conceptadvies door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur niet 
voorgelegd aan deze stichting die het Fort op dit moment gebruikt als museum. 
 
9 januari 2007 
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur schrijft de stichting dat er vanwege de 
opgelegde tijdsdruk voor gekozen is het conceptadvies niet aan de stichting voor te 
leggen. 
 
 4 Beoordeling 
 
De snelheid waarmee het advies moest worden opgesteld heeft geleid tot enigszins 
onzorgvuldige gang van zaken in de procedure. Het conceptadvies had vooraf 
besproken moeten worden met de stichting.  
 
 5 Vervolgstappen 
 
- Uitvoering restauratie; 
- OntwikkelingsBedrijf Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur en dienst Stedenbouw 
 en Volkshuisvesting zullen gezamenlijk een museumplan opstellen.  
 
 
 Aanvulling juni 2008 

 
 Gang door het gemeentelijk apparaat 
 
27 juni 2007 
Brief van Burgemeester en Wethouders over de stand van zaken. 
 
28 juni 2007 
Wethouder Participatie en Cultuur schrijft een brief naar aanleiding van de 
overlegvergadering van 4 juli conform het voorstel. De brief waarin het voorstel 
nog eens helemaal wordt uitgeschreven belooft tot slot een nadere uitwerking van 
het een en het ander op een later tijdstip. 
 
4 juli 2007 
Bespreking Kaderbrief door commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur met voorstel 
subsidiëring restauratie Fort aan den Hoek van Holland. De conclusie van Marktplan 
Adviesgroep is dat exploitatie van alleen een museum niet zonder structurele 
subsidie mogelijk is. Geadviseerd wordt de horeca door een commerciële partij te 
laten uitvoeren. Hiermee zouden extra inkomsten gegenereerd kunnen worden ten 
behoeve van een onderhoudsfonds. De commissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur gaat 
akkoord met het voorstel van het College 4.4 miljoen gemeentelijke middelen te 
reserveren voor de restauratie en gebruik te maken van 0,6 miljoen van het Rijk. 
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Het is de bedoeling de restauratie te combineren met een leerwerktraject voor 
risicojongeren.  
De brief doet verslag van een korte voorgeschiedenis en reageert op enkele 
inhoudelijke aanbevelingen van het advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
Cultuur. 
 Voorgeschiedenis 
 In 2001 heeft het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam het beheer van het Fort 
 overgenomen van de dienst Domeinen van het Rijk. In 2003 is het complex, in zijn 
 geheel aangewezen als Rijksmonument. In 2005 heeft het OntwikkelingsBedrijf 
 Rotterdam een aanvraag gedaan voor een monumentenvergunning, op basis van de 
 regeling Besluit Rijkssubsidiëring Restauratie Monumenten 1997. Deze regeling 
 stond op het punt van verdwijnen en is inmiddels afgeschaft. Het vorige College 
 heeft verzocht om een plan waarin behalve monumentale aspecten ook museale 
 activiteiten tot uiting komen, alsmede om een exploitatieplan. De Rotterdamse 
 Raad voor Kunst en Cultuur is om een inhoudelijk advies gevraagd, dat uw 
 commissie in november 2006 is toegezonden. 
 In de paragraaf overige beleidsintensiveringen in de Kaderbrief 2007 staat het Fort 
 opgenomen voor een bedrag van € 4,4 miljoen. In de commissievergadering van 20 
 juni jl. heeft de commissie gevraagd om een inhoudelijke discussie over het advies 
 van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur over het Fort en de huidige stand 
 van zaken, om over dit onderdeel van de kaderbrief te kunnen adviseren aan de 
 gemeenteraad. 
 Inhoudelijke aandachtspunten 
 In de voortgangsbrief van het College van 28 november 2006 geeft de wethouder 
 Participatie en Cultuur aan dat hij met de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 van mening is dat een museale functie van het Fort aan den Hoek van Holland 
 voornamelijk zal moeten zijn bepaald door het verhaal over de geschiedenis van het 
 Fort zelf (havenverdediging) en de betekenis ervan voor Hoek van Holland. Op de 
 verdere aanbevelingen van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur gaat de 
 brief niet in. Procedureel heeft het College de voorrang gegeven aan het eerst 
 opstellen van een exploitatieplan. De subsidieaanvraag, voor € 600.000 bij het Rijk 
 is in behandeling. Voorwaarde is dat de subsidiënt tenminste 40% van subsidiabele 
 bedrag op het restauratieplan cofinanciert. Het museale plan komt in een 
 vervolgstadium aan de orde: 
 - U zou de wethouder kunnen vragen of er in de voorwaarden voor de verkregen 
  Rijkssubsidie is bepaald dat er voor een bepaalde datum met de restauratie 
  begonnen moet zijn.  
 - Betekent genoemde voorwaarde dat de bijdrage van de gemeente moet zijn 
   toegekend via de begroting voordat het Rijk het subsidiebedrag uitkeert? 
 Advies Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur 
 Uit de aanbevelingen van het advies valt op te merken dat de Raad het Fort als 
 gebouw van grote cultuurhistorische waarde acht, ongeacht de vraag of er een 
 museum in gevestigd zou moeten zijn. De Raad vindt zelfs dat het Fort zich in de 
 eerste plaats moet profileren als een monument. Overigens is er al een klein 
 museum in gevestigd dat op jaarbasis 20.000 bezoekers trekt, uit voornamelijk de 
 regio. Die collectie is echter voornamelijk gericht op WO II en niet op de 
 geschiedenis en betekenis van het Fort en het belang ervan voor Hoek van Holland. 
 Verder acht de Raad het van belang dat onderzocht wordt hoe de lokale bevolking 
 te binden aan en te enthousiasmeren voor het Fort, alvorens over een museaal 
 concept te besluiten. Als er geen binding is met de lokale bevolking is er ook 
 minder aanleiding voor de gemeente om een klein museum te subsidiëren.  
 Subsidiëring van activiteiten als collectiebehoud en tentoonstellingen kan ook in het 
 geval het Fort alleen een monument zou blijven. Specifieke criteria daarvoor 
 ontbreken overigens nog volgens de Raad. 
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 U zou de wethouder kunnen vragen of het College heeft voorzien in een onderzoek 
 naar het draagvlak onder de bevolking van Hoek van Holland, alvorens al dan niet 
 met een museaal concept te komen, zoals de Rotterdamse Raad voor Kunst en 
 Cultuur  suggereert in zijn advies.  
 Samenvattend : het Fort aan den Hoek van Holland heeft ook zonder dat er een 
 museum in gevestigd is een belangrijke cultuurhistorische waarde. De gevraagde  
 € 4,4 miljoen. zijn benodigd voor de restauratie van het Fort. Restauratie verhoogt 
 de veiligheid van bezoekers en maakt een ruimere openstelling als monument 
 mogelijk.  
 
10 juli 2007 
Herzien voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders na vaststelling 
Jaarverslag 2006. Het College besluit om € 4,4 miljoen te reserveren voor de renovatie 
van het Fort Hoek van Holland. Samen met de investering van het Rijk van € 0,6 
miljoen is hiermee € 5 miljoen beschikbaar voor renovatie. 
 
31 oktober 2007 
De begrotingscommissie Jeugd, Onderwijs en Cultuur komt bijeen voor de 
annotatie van de begroting 2008. Er wordt gevraagd wanneer de commissie het 
aangekondigde exploitatieplan voor het museum Fort aan den Hoek van Holland kan 
verwachten. 
 
 Waarneembare effecten 
 
15 december 2008 
De stichting die het museum beheert heeft geen aanvraag ingediend in het kader 
van het cultuurplan 2009-2012. Daarmee is een mogelijke bron van exploitatie van 
een vernieuwd museum weggevallen. Reden om niet aan te vragen: men vond het 
te ingewikkeld.  
 
Juni 2008 
Het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam was trekker van de ontwikkelingen rondom het 
Fort. Het OntwikkelingsBedrijf Rotterdam heeft de ontwikkelingen geruime tijd stil 
gelegd, vooral in verband met de interne reorganisatie. De afdeling 
Vrijetijdseconomie heeft zeer recent de draad weer opgepakt en zich opnieuw met 
het Fort bezig gehouden. Er is een opdracht verstrekt aan het commerciële 
adviesbureau BMC om een plan te maken voor de exploitatie van het museum als 
vrijwilligersmuseum. Een en ander in principe op basis van de lijnen van het advies 
van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Binnen het adviesbureau BMC is 
Ger Koenendijk daarmee belast, ex-directeur van het Legermuseum Delft, iemand 
waarvan de dienst Kunst en Cultuur veel verwacht.  
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