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Geachte heer De Looze,

Zoals u weet heeft het museum jaren gezocht naar een passende depotruimte voor onze

kunstcollectie. Deze zoektocht is inmiddels beëindigd. Onze kunstwerken zullen worden

opgeslagen in een nog te realiseren depot in Amsterdam. Voor de huur van dit depot is

door de Raad van de gemeente Haarlem vanaf 2011 een basissubsidie van € 165.000

beschikbaar gesteld. Bij de totstandkoming van dit raadsbesluit was de verwachting dat

de ruimtes begin 2011 gehuurd konden worden.

Op basis van recente informatie verwacht ik dat het depot niet voor het einde van het

3*̂  kwartaal van 2011 opgeleverd kan worden. Deze vertraging heeft te maken met de bouw-

vergunningsprocedure. Na de inregeling van het klimaat kan het depot naar verwachting in

de tweede helft van 2012 worden betrokken en kan worden gestart met het verhuizen van

de kunstwerken naar het nieuwe depot. Dit betekent dat wij voor 2011 niet zullen worden

geconfronteerd met deze huurlasten.

Op dit moment worden de werken die vrijkomen als gevolg van de asbestsanering opgeslagen

bij Van Kralingen en Baars. De extra kosten als gevolg van deze opslag komen tot 1 januari

2011 ten laste van ons budget in het asbestkrediet. Vanaf 1 januari 2011 is hiervoor nog geen

budget geraamd. Naar mijn mening zou het beschikbare budget voor de huur van ruimtes in

het nieuwe depot kunnen worden aangewend ter dekking van de kosten van de tijdelijke

ruimtes. De bestemming, nl. het huren van opslagruimtes voor kunstwerken, blijft immers

ongewijzigd. In bijgevoegd financieel overzicht heb ik de verwachte kosten voor 2011 en

2012 opgenomen.

Voor 2011 raam ik de kosten op € 105.000, terwijl wij nog geen huur zullen betalen voor

ruimtes in het nieuwe depot. Voor 2012 heb ik nog geen definitief beeld, dit is afhankelijk

van de definitieve ingangsdatum van de huur van het nieuwe depot. Zodra hier meer duide-

lijkheid over is zal ik u nog nader berichten.
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Ik verzoek u derhalve om de Stichting Frans Hals Museum | De Hallen Haarlem voor 2011

een subsidie beschikbaar te stellen van € 105.000 voor de huur van tijdelijke opslagruimtes.

Met vriendelijke groet.

Karel Schampers

directeur
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Overzicht Huurkosten depot ruimtes ivm uitstei nieuw depot

Uitgangspunt huren tot 1 oktober 2012

Huur ruimtes Hizkia

Huur Baars

extra vervoerskosten

Beschikbaar subsidie

Resteert

17.500 perkw

5.000 p 2mnd

2011

70.000

30.000

5.000

105.000

165.000

60.000

2012 Totaal
52.500

20.000

4.000

76.500

0

76.500-

122.500

50.000

9.000

181.500

165.000

16.500


