Aan de leden van de Gemeenteraad Rotterdam
Rotterdam, 2 december 2013
Geachte leden van de Gemeenteraad,
B.O.O.G. heeft ''de bewoners van Hoboken'' op vrijwillige basis vertegenwoordigd sinds de
ondertekening van het convenant Hoboken 2030. Wij hebben in die rol deelgenomen aan
alle regieraad vergaderingen van Hoboken en op hun verzoek soms ook de ondernemers
van Vereniging de Binnenweg vertegenwoordigd als zij verhinderd waren. Ook in de
voorfase van het convenant, de periode van de zogenaamde ‘charettes’, hebben wij
constructief deelgenomen aan de beraadslagingen.
Vanaf het moment dat duidelijk werd dat museum Boijmans – van Beuningen voor haar
nieuwe depot het oog had laten vallen op het Museumpark, hebben wij onze zorgen naar
voren gebracht over de veel te grote interventie in het beperkte groen in de omgeving van de
dicht bevolkte wijken Oude Westen, Middelland en Cool. Wij hebben het respect gemist voor
de kwaliteitsruimte die het Museumpark is. Een noodzakelijke ruimte met jong en oud groen,
met mooie zichtlijnen, wandelpaden, een evenemententerrein en kwaliteitsbebouwing aan de
randen. Een serieus stadspark dus, dat gebaseerd is op een bijzonder ontwerp en na vele
jaren bouwen aan de parkeergarage eindelijk geen modderput meer is.
Helaas hebben het College van B&W, de ambtenaren van Stadsontwikkeling/Binnenstad en
de directie van het museum telkens opnieuw hun zin doorgedrukt, zonder ooit een gedegen
onderbouwd antwoord te geven op de afwegingen die tot juist deze - minst gewenste locatiekeuze hebben geleid. Het onderwerp ''locatiekeuze'' werd mede door ons een aantal
keren geagendeerd, maar door gebrek aan informatie kon nooit een grondige discussie
plaatsvinden. Het onderwerp is dus nooit echt behandeld in de regieraad en een toegezegde
extra bijeenkomst werd niet georganiseerd. Informatie naar de Hoboken-partners werd
gegeven nadat de persberichten al uit waren; de gemeenteraad is tot voor kort helemaal
buiten beschouwing gelaten. Het Dagelijks Bestuur van de Deelgemeente Centrum heeft aan
u en aan de Hoboken-partners brieven geschreven (dd. 29-11-2013) waarin ons inziens
goed verwoord staat hoezeer een en ander misgegaan is. Het Hoboken-proces werd ooit
gezien als een goed voorbeeld van burgerparticipatie en juist dat is nu beschadigd. Net als
de deelgemeente betreuren wij dat. Hier verminkt de gemeente een mooie vorm van overleg
en afstemming, die model had kunnen staan voor ''Rotterdammer gericht werken''. Ook dit
hebben wij in de regieraad naar voren gebracht richting de aanwezige wethouders en
ambtelijke directie.
De Hoboken-partners uit de cultuursector die rond het Museumpark gehuisvest zijn, hebben
u eveneens een brief geschreven (dd. 26-11-2013). B.O.O.G. is het eens met de daarin
gestelde vragen en geuite bezwaren. De getoonde ontwerpen leiden - al dan niet bewust
aangestuurd - af van de discussies die nog moeten plaatsvinden: hoe gedegen is het
programma van eisen, hoe past dat in het Rotterdamse cultuurbeleid/-begroting en wat is
vervolgens de beste locatie. Het centrale museumdepot Metaalhof dat zo'n 30 jaar geleden
is gebouwd voor alle Rotterdamse musea voldoet niet meer, volgens de ambtenaren en de
directie van Museum Boijmans. Dat zou betekenen dat ook de museale collecties die daar
anno 2013 worden opgeslagen in gevaar zijn. Wellicht is het dan beter om de depotbehoefte
van alle musea gezamenlijk in kaart te brengen en op te lossen. De stad heeft immers de

verantwoordelijkheid om het haar toevertrouwde materiële cultureel erfgoed ''als goed
huisvader'' te bewaren. Zoals ook het groen van het Museumpark het verdient om
beschermd te worden door onze overheid.
Ten slotte meent B.O.O.G. dat u als gemeenteraad ook vragen zou moeten stellen met
betrekking tot de wel erg grote ruimte (letterlijk en figuurlijk) die een financier nu krijgt ten
opzichte van gemeenschapsgeld en rechten van burgers. Een van buiten komende
''mecenas'', kan ons inziens niet op grond van een zak met geld het recht krijgen een
ongewenste interventie in de openbare groenruimte te plegen. Wij wijzen er in dat verband
ook op dat het beoogde gebouw voor 20% open is en dus voor 80% een gesloten volume!
Ook viel ons op dat de echte depotbehoefte van Museum Boijmans maar (ruwweg) 25% van
het volume is. Anders geredeneerd: het depot kan voor de museale bewaarfunctie vele
malen bescheidener, voor minder kosten en dan wellicht wèl verbonden aan de huidige
bebouwing. En de financier kan ook elders een nieuw kantoor voor zichzelf en/of zijn
collecties bouwen?
Wij verzoeken u, als onze volksvertegenwoordigers, om voor dit Collectiegebouw een pas op
de plaats aan het stadsbestuur op te leggen en alle ingebrachte bezwaren grondig en
transparant te laten afwegen. B.O.O.G. hoopt dat daarmee blijvende schade aan het
Museumpark kan worden voorkomen, dat het Rotterdamse cultureel erfgoed goede
bescherming krijgt en de barst in de ''Hoboken Circle of Excellence'' gerepareerd kan
worden.
Hoogachtend,

Jeanne Hogenboom
voorzitter B.O.O.G.
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