
  

  

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Inhoud van het voorstel 
In het Investeringplan 2007-2012 is geld gereserveerd voor de realisatie van een 

depot voor het Frans Hals Museum. In onderhavig raadstuk wordt de Raad 

voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen voor de voorbereiding van de 

realisatie van het depot. 

 

Aanleiding + fase van besluitvorming 

De huidige depotruimtes van het Frans Hals Museum zijn te klein en voldoen niet 

aan de juiste bewaaromstandigheden om de collectie van circa 20.000 voorwerpen 

te bewaren. Het gevolg daarvan is grootschalige schade, versneld verval van de met 

asbest besmette kunstcollectie. De depots zijn tevens onveilig voor de mensen die er 

werken. Op veel plaatsen zijn plafonds, vloeren en wanden afgewerkt met asbest.  

Bovengenoemde factoren zijn aanleiding voor de wens van een nieuw depot voor 

het Frans Hals Museum en de verhuizing en reiniging van de kunstcollectie. 

 

Bijgevoegde  projectopdracht is door B&W vastgesteld. Het project staat aan de 

start van  de definitiefase. 

 

Samenvatting  
Doel van het project is de komen tot een depot met een omvang van 2.000 m2.  

De komende maanden zal gewerkt worden aan het programma van eisen en zal een 

aanbestedingsdocument gemaakt worden.  

 

Financiële paragraaf 
In het investeringplan 2007-2012 is in programma 6 het depot voor 

kunstvoorwerpen (IP 83.05) opgenomen. Voor 2007 en 2008 is een bedrag van 

respectievelijk € 0,5 en € 3,7 mln opgenomen. De aanbesteding zal plaatsvinden in 

2008. Verplichtingen zullen   aangegaan worden in 2008 en  de  betalingen zullen 

plaatsvinden in 2009 en 2010. Bij het opstellen van het Investeringsplan 2008-2013 

zal hier rekening mee gehouden worden.  

 

De raad wordt nu voorgesteld een voorbereidingskrediet van € 142.620,- 

beschikbaar te stellen. Hiermee worden de voorbereidingskosten gedekt tot aan de 

aanbesteding.  
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In het investeringsplan is een totaalbedrag van € 4,2 mln gereserveerd. Ramingen 

uit 2002 geven aan dat dit bedrag mogelijk niet toereikend is. Bovendien kan de 

asbestverontreiniging nadelige gevolgen hebben voor de verhuizing en de kosten. 

Een mogelijkheid om het risico op hogere kosten te beperken is door een private 

partij aan te bieden meer depotruimte te realiseren, waardoor wellicht opbrengsten 

gegenereerd kunnen worden. 

 

Voorafgaand aan de aanbesteding wordt een actuele raming gemaakt van de kosten 

en opbrengsten van de realisatie. Op dat moment is duidelijk of het project 

financieel haalbaar is en zal de raad gevraagd een  uitvoeringskrediet worden 

aangevraagd voor de realisatie. 

 

In het uitvoeringskrediet wordt ook  de inrichting van het depot en de verhuizing 

van de kunstvoorwerpen betrokken. 

 

Planning 
Zodra het voorbereidingskrediet beschikbaar is gesteld zal een programma van 

eisen en een aanbestedingsdocument worden opgesteld. Voorafgaand aan de 

aanbesteding, juni 2008, zal een uitvoeringskrediet worden aangevraagd aan de 

raad. 

 

Wij stellen de raad voor: 

 

1. Een voorbereidingskrediet te verstrekken van € 142.620,- voor de definitiefase 

van het project Depot Frans Halsmuseum. 

 

2. Het krediet te dekken uit de post IP 83.05. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 
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De Raad der gemeente Haarlem, 

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders,  

 

Besluit: 

 

1. een voorbereidingskrediet van € 142.620,- te verstrekken voor de definitiefase 

van het project Depot Frans Halsmuseum; 

 

2. het krediet te dekken uit de post IP 83.05. 

 

Gedaan in de vergadering van …….. 

 

 

De griffier      De voorzitter,  

 


	Aanleiding + fase van besluitvorming

