
Artikel 40 vragen over het initiatief van een 'Portret Museum' in De Berckepoort

In mei van dit jaar stelde Gewoon Dordt schriftelijk vragen over de randvoorwaarden die het college van

B&W hanteert voor een structurele invulling in het monumentale pand van De Berckepoort. Het antwoord

luidde toen dat het college nog niet in het stadium was van het vaststellen van criteria en randvoorwaarden.

Wel werd kenbaar gemaakt dat de gemeente zou streven naar een invulling die recht doet aan de historie

en die goed aansluit bij het Hofkwartier.

In dezelfde vragen ging het vervolgens over een mogelijk initiatief voor een Portret Museum. Daarover

meldde het college dat zo'n initiatief zeker afgewogen zou worden en dat initiatiefneemster is verzocht een

businessplan, een artistiek inhoudelijk plan en een investeringsplan aan te leveren.

In AD de Dordtenaar verscheen op 9 oktober 2019 een artikel (zie bijlage) over het plan van de

initiatiefneemster en dat zij inmiddels een uitvoerig plan bij de gemeente had aangeleverd. Daarop heeft

het college op 15 oktober jl. per brief afwijzend gereageerd. Voor Gewoon Dordt vormt dit aanleiding tot

aanvullende vragen:

1. Welke overwegingen voor deze afwijzing liggen er, onder meer vanuit het Cultuurbeleid, Levendige

binnenstad en Vastgoed terwijl u dit initiatief in mei 2019 als te onderzoeken beschouwde?

2. Welke huursom voor het pand is gehanteerd in uw vaststelling van een exploitatietekort van

ruwweg 900.000 euro?

3. Is die huursom voor dit nieuwe initiatief gelijk (per vierkante meter) aan de huur die wordt

gevraagd van het Augustijner Klooster voor het Historisch Informatie Punt?

4. Hoe beoordeelt het college het ingediende plan programmatisch?

5. Hoe verhouden voor u de geraamde bezoekersaantallen (45.000 op jaarbasis) zich met de impuls

die de toevoeging van een Portret Museum kan zijn voor het Hofkwartier? En tot de wens in de stad

meer bezoekers aan te trekken en te boeien door een breder aanbod op het vlak van beeldende

kunst?

6. Waaraan ontleent u de veronderstelling dat er geen structurele bijdragen vanuit provincie en/of rijk

of via andere fondsen te verwachten zijn?

7. Waarom heeft u niet met initiatiefneemster gesproken om tot eventuele bijstelling van de plannen

te komen alvorens een afwijzing te sturen?

8. Hoe zien de criteria en randvoorwaarden voor de invulling van de Berckepoort eruit? Mocht u hier

nog niet toe gekomen zijn, wat was dan het toetsingskader voor dit initiatief?
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