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Betreft: advies renovatie Boijmans

Geachte heer van der Goot,
Op 25 april 2018 verzochten wij u om een advies uit te brengen over de renovatie van
Museum Boijmans Van Beuningen. In deze adviesaanvraag vroegen wij u om “In het licht van
trends en ontwikkelingen op museaal gebied, de collectie van Museum Boijmans Van
Beuningen als uitgangspunt nemend en rekening houdend met het belang en de positie van
het museum in de stad: wat heeft de collectie dan nodig voor de toekomst, in relatie tot de
bouwopgave en gelet op de voorliggende scenario’s? Wat zijn uw aanbevelingen om mee te
nemen bij de verbouwing van het museumgebouw?”
Op 1 oktober 2018 jl. hebben wij uw advies ontvangen. Wij hechten eraan onze waardering uit
te spreken voor het feit dat u in korte tijd een deskundige adviescommissie heeft weten samen
te stellen die, naar wij vinden, tot een goed onderbouwd, helder en overtuigend advies
gekomen is. Uw advies heeft dan ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de afweging die
ons college gemaakt heeft in de keuze voor een renovatiescenario.
Op een aantal conclusies en aanbevelingen uit uw advies geven wij graag een inhoudelijke
reactie.
Uw eerste aanbeveling is om te gaan voor het toekomstscenario. U concludeert dat een
vernieuwd en toekomstbestendig museum past bij Rotterdam; een groeiende stad die steeds
meer bezoekers weet te trekken. Bovendien verdient de waardevolle collectie van de stad een
toekomstbestendig museum, zodat deze voor vele generaties te zien zal zijn.
Uw advies te kiezen voor ambitie is voor ons belangrijk. Wij zien ons hiermee gesteund in
onze overtuiging dat onze collectie, die van grote kwaliteit is, een ‘state of the art’ gebouw
verdient waar deze beter tot zijn recht komt. Het kiezen voor ambitie sluit aan bij de structurele
stijging van bezoekersaantallen aan (kunst)musea. Vele andere musea van nationaal en
internationaal belang gingen Museum Boijmans van Beuningen al voor. Bij deze musea
hebben de investeringen zonder uitzondering geleid tot structurele groei van het aantal
bezoekers aan stad en museum. Uit de maatschappelijke kosten-batenanalyse blijkt
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bovendien dat de (in)directe bestedingen van de extra verwachte museumbezoekers in
Rotterdam de kosten van het toekomstscenario met € 13 miljoen (netto contante waarde)
overtreffen.
Wij zien met u een aantal goede redenen om meer ambitie te hebben dan alleen het
wegwerken van achterstallig onderhoud en het uitvoeren van een asbestsanering. Door nu
niet te investeren in een toekomstbestendig museum, dreigt het museum – en belangrijker
nog- de collectie publiek te verliezen. En dat terwijl museum en collectie de stad internationaal
nog beter op de kaart kunnen zetten.
Uw tweede aanbeveling betreft het kiezen voor een transitieperiode die de gemeente en het
museum kunnen benutten om een scherp profiel voor de toekomst op te stellen. U constateert
dat in de voorliggende plannen veel aandacht gegeven is aan vooral bouwkundige aspecten
van het nieuwe museum. Wij onderkennen het risico dat betrokken partijen te veel gefocust
raken op de techniek van het gebouw. De inhoud mag in het proces niet uit het oog verloren
worden. Wij zien in uw aanbeveling voor een transitieperiode waarin het toekomstbestendige
museum naast het fysieke, ook inhoudelijk vorm krijgt, dan ook als een waardevolle suggestie
die we overnemen. Wij zijn en blijven met museum, sector en stakeholders in gesprek over de
koers van het museum. Het is daarbij een uitdaging om het programma van eisen en het
ontwerpproces niet te vertragen met discussies over deze koers
Een derde aanbeveling van uw kant betreft het maken van een transitieplan met concrete
plannen ten aanzien van de presentatie van de collectie in de komende jaren en een
bijbehorende dekking voor de financiering ervan. Ook zou het museum deze gelegenheid
moeten aangrijpen om de behoeften van het diverse publiek in kaart te brengen. Inzichten die
daarbij worden opgedaan kunnen van invloed zijn op de verbouwing van het museum.
Het verheugt ons u te kunnen melden dat een aantal programmalijnen vanuit het museum
inmiddels meer uitgewerkt zijn. Deze lijnen vinden wij goede bouwstenen voor hetgeen u een
transitieplan noemt. De gemeente heeft de intentie de jaarlijkse subsidie aan het museum de
komende jaren ongewijzigd te laten. Met stakeholders is het museum in gesprek over
financiering daar waar deze benodigd is bovenop de subsidie. Drie belangrijke onderdelen
zijn:
Boijmans in de Klas -

Voor schoolgroepen van zowel primair - als voortgezet
onderwijs wordt een doorlopend passend aanbod
aangeboden. In plaats dat de scholen naar het museum toe
komen, komt het museum naar de scholen toe. Van maart
2019 tot aan de opening van het Depot.

Boijmans bij de Buren

De collectie van Boijmans in zeven buurmusea (Kunsthal,
Chabot, Stedelijk Museum Schiedam, Museum Rotterdam,
Wereldmuseum, Maritiem Museum, Belasting- en
Douanemuseum) Van 2019 tot opening Depot.

Boijmans Internationaal

Best of Boijmans gaat vanaf 2020 op reis langs internationale
topmusea
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Daarnaast wordt de mogelijkheid van een permanente locatie op Zuid nog steeds op
haalbaarheid onderzocht.
Uw kunt erop vertrouwen dat wij ons samen met het museum maximaal inspannen de collectie
tijdens de verbouwing zichtbaar te houden. We delen uw overtuiging dat dit van groot belang
is. Ervaringen van andere verbouwde musea leert dat het inderdaad essentieel is om het
museum in de ogen van het publiek ‘open te houden’.
Tenslotte, een goed museumpark met een aantal hoogwaardige instellingen zoals we deze
ook kennen van andere steden in Nederland en het buitenland, is een aantrekkelijke
verblijfplaats voor bezoekers van de kunst en cultuur in de stad. We onderkennen uw
constatering dat er meer potentie zit in het park. U adviseert een voorziening te creëren met
een zelfstandige rol en met budget om te komen tot programmering, beheer en intensieve
samenwerking tussen de instellingen aan het park. Ons college is doordrongen en
pleitbezorger van meer samenwerking in het Museumpark. Op dit punt zijn wij al langer in
gesprek met de instellingen. We gaan onderzoeken of de door u voorgestelde vorm een
oplossing kan zijn om het potentieel van het park beter te benutten.
Er is reeds veel werk verricht om het besluit over de renovatie voor te bereiden, maar er dient
ook nog veel werk verzet te worden na het besluit. Voor dit moment danken wij uw raad voor
zijn advies, waardoor een duurzame toekomst voor het museum een stap dichterbij komt.

Met vriendelijke groet,
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