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Gevraagde Beslissing: Uw college wordt gevraagd het rapport “Museum aan het dok”',voor kennisgeving aan te 
nemen en te besluiten een en ander te bespreken in de raadscommissie WWR.

Besluit: Conform.

Mede-advies

Mede-advies
Afdelingen
Actiedatum: 

Beheer Vergunningen & Handhaving
Bestuurs- & Managementondersteuning
BMO Personeelsmanagement
Concerncontrol
Facilitaire Zaken
Financiën & Concerncontrol

Griffie
Ondernemingsraad
Publiekszaken
Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid
Samenlevingszaken
Werk Inkomen & Zorg

Overige Mede-advisering Raadscommissie Adviserend/Informerend/Opini
erend Vergaderdatum 

Mede-advies

Georganiseerd overl.
Inspraak
P&O Formatiebeheer
Wijkbeheer

 Algemene Zaken en Middelen
 Wonen, Werk en Recreatie
 Zorg Welzijn en Onderwijs

Opin. 07-09-2016

Advies Raadscommissie

Actie nemende afdeling: Samenlevingszaken
Status: Open
Datum actie:

Parafenronde

Steller (Vrijgeven) Bert van den Houten
Houten, Bert van den Ja
Zosia Huykman Ja

Akkoord Afdelingshoofden
Samenlevingszaken

Concerncontroller / Akkoord Opmerkingen



Gemeentesecretaris

M. Koets Ja
J.C. Simons Ja

Burgemeester / 
Wethouders

Portefe
uille-
houder

Akkoord Opmerkingen

Junius, M.C. Conform
Lith, H. van Conform
Hofman P.D. * Conform
Velde. H. van der Conform
Brok, M. den Conform

Advies
Inleiding
Het college heeft een aantal speerpunten benoemd, waaronder:

“We werken aan ‘volle havens’ – het toeristische-recreatief beleid rondom de watersport in Hellevoetsluis 
vormt, in samenwerking met het ‘Merk op Voorne’, ook voor onze werkgelegenheid in stad en regio een 
belangrijk speerpunt.” De aantrekkelijkheid van de Vesting voor bewoners en toeristen wordt mede bepaald 
door aard, omvang en kwaliteit van de voorzieningen, in het bijzonder de culturele en cultuur-historische 
voorzieningen en activiteiten. In de Zomernota 2016 is gemeld, dat in dat kader de verbetering van de 
museale infrastructuur een volgende stap is.

Inhoud
De afgelopen jaren is er al flink geïnvesteerd om het gebied in en rond het Groote Dok te ontwikkelen als 
grote toeristische trekpleister. Het Droogdok Jan Blanken kreeg een nieuwe Werkloods, de Koningskade 
werd ontwikkeld voor de museumschepen de Buffel, lichtschip 12 NoordHinder en AMS Bernisse.  Nu deze 
zaken gerealiseerd zijn kan gewerkt  worden aan een verbetering van de museale infrastructuur. In de nota 
#VestingHellevoetsluis (2014)  is als actiepunt genoemd de versterking van de museale voorzieningen 
museumkade en Droogdok Jan Blanken. Ook is in die nota, na het vertrek van de VVV en de uitbreiding van 
de horeca, de heroriëntatie op het bezoekerscentrum en de functie van het gebouw De Veste genoemd. 
Door beide te koppelen ontstaan nieuwe mogelijkheden.

Door het bestuur van het Stadsmuseum is aangegeven dat de huidige situatie van dit museum de nodige 
beperkingen en tekortkomingen heeft. In het verleden is dit al eerder ter sprake geweest en is gekeken naar 
aanpassingen en ontwikkelmogelijkheden. In dat verband is in 2009 door het Erfgoedhuis Zuid-Holland een 
onderzoek gedaan. Onder de naam “Varen van een nieuwe koers” is een rapport gemaakt over de toekomst 
van het stadsmuseum waarbij huisvesting in gebouw de Veste een belangrijke rol speelde.  Een uitbreiding / 
verhuizing naar de Veste is toen niet gerealiseerd, maar is eerst de ontwikkeling en inrichting van de 
museumkade opgepakt. 

Nu is echter van belang om de vervolgstap als besloten in de notitie #VestingHellevoetsluis op te pakken. 

Het in 2009 gemaakte rapport van het Erfgoedhuis is voor een heel groot deel nog actueel en vormt nog 
steeds een goede basis om met het stadsmuseum verder te gaan. Het Erfgoedhuis Zuid Holland is dan ook 
gevraagd advies uit te brengen over de toekomst en mogelijkheden van het Stadsmuseum  en, dit na 
overleg met het Droogdok, daarbij een koppeling met de Werkloods van het Droogdok te maken. 

Advies Erfgoedhuis.
Daarbij is aan het  Erfgoedhuis Zuid-Holland gevraagd om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een 
presentatie van de geschiedenis van Hellevoetsluis (Stadsmuseum) een plaats te geven bij het verhaal van 
het Droogdok, in de werkloods bij het Droogdok. Ook is de vraag gesteld om advies te geven ten aanzien 
van de collectie van het Stadsmuseum en om na te gaan of bovengenoemde organisaties in de toekomst 
nauwer kunnen samenwerken.
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
- Update van het rapport “Varen van een nieuwe koers – Oudheidkamer Hellevoetsluis
- Voorstel - verhaallijn voor een presentatie over “de geschiedenis van Hellevoetsluis”



- Vlekkenplan voor deze presentatie, globale kostenraming
- Voorstel voor een nieuwe organisatie (Droogdok / Stadsmuseum)

Het erfgoedhuis biedt onder de naam “Museum aan het dok”, stadsmuseum Hellevoetsluis naar een nieuwe 
locatie en presentatie,  het rapport aan.

De overall conclusie is, dat er zeker draagvlak aanwezig is voor het samengaan van Stadsmuseum en 
Droogdok en ook voor een gezamenlijke museale presentatie in de Loods. Een dergelijke samenvoeging zal 
kunnen leiden tot een nieuw en beter Museum op de best denkbare plek in Hellevoetsluis. Daarbij is van 
belang dat:
-    de samenvoeging zal leiden tot een museale attractie van niveau 
-    het nieuwe museum een op algemeen publiek gerichte verhaallijn zal omarmen 
-    objecten uit de collectie van het Stadsmuseum gebruikt worden om die verhaallijn te ondersteunen 
-    voor de collectie een waardering- en selectieproces wordt opgestart, met hulp van een onafhankelijk
     moderator 
-    het Droogdok zich zal gaan concentreren op zijn technische taken 
-    een gezamenlijke afdeling zich gaat bezig houden met management, publiekszaken, marketing en 
     communicatie 

De aanbevelingen van het Erfgoedhuis sluiten volledig aan bij de strategische visie en de wens om de 
museale infrastructuur te verbeteren.  Door beide musea samen te voegen tot één organisatie is het 
mogelijk over te gaan tot verdere professionalisering van dat nieuwe museum waardoor ook de continuïteit 
is gewaarborgd.  Die professionele organisatie kan dan mede een ondersteunende taak hebben aan de 
omliggende museumschepen. 

Vervolgstappen
Als vervolgstappen zijn benoemd: 
-    Het opstarten van een waardering- en selectieproces van de collectie van het Stadsmuseum.
-    Het opstellen van een convenant tussen Stadsmuseum en Droogdok met het oog op de samenwerking 
rond
     de ontwikkeling van een nieuwe presentatie in de Loods. 
-    Het uitwerken van een ontwerp voor de nieuwe presentatie ‘Museum aan het Dok’.
-    Het doen van onderzoek naar het organisatorisch samengaan (juridisch, financieel) van 
bovengenoemde 
     organisaties. 
-    Als vervolg hierop het opstellen van een bedrijfs- en exploitatieplan

De eerste stap in dit proces is het aanstellen van een projectleider die zich bezig gaat houden met de 
collectieselectie en fondsenwerving / sponsoring. Hij/zij zal het bedrijfsplan opstellen en de exploitatie en 
organisatie in beeld brengen zodat voor de zomernota 2017 duidelijk is  wat de financiële gevolgen kunnen 
zijn voor 2018 en verder.  Op basis van het  bedrijfs- en exploitatieplan kan dan definitieve besluitvorming 
plaatsvinden.

De realisatie van het Stadsmuseum vereist een stevige investering. Voor de inrichting van een aantrekkelijke 
expositie is bijvoorbeeld een investering  tussen de €200.000 en €300.000 nodig. Het wil niet zeggen dat 
alleen de gemeente middelen hiervoor beschikbaar moet stellen. Het is de moeite waard om ook diverse 
fondsen aan te boren voor sponsoring. Aangezien een dergelijk museum alleen goed kan functioneren als er 
een professionele aansturing is, betekent ook voor de exploitatie dat er meer middelen nodig zijn. Daarom is 
het van belang dat de aan te stellen projectleider een goed bedrijfsplan opstelt met een helder beeld van de 
benodigde investeringen en exploitatie en van de mogelijkheden voor fondsenwerving. 

Communicatie
De direct betrokkenen, te weten besturen Stichting Droogdok Jan Blanken en stichting Stadsmuseum 
worden in kennis gesteld van advies en vervolg. De huurders van de Werkloods worden in kennis gestellen 
van de mogelijke ontwikkelingen. 

Financiele consequenties

Jan van der knaap




In de Zomernota 16 is een beleidsoptie opgenomen . 
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Gevraagde besluit
Uw college wordt gevraagd het rapport “Museum aan het dok”; voor kennisgeving aan te nemen en te besluiten een en ander te 
bespreken in de raadscommissie WWR.
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