Burgemeester en wethouders
Datum 11 december 2019
Onderwerp

Besluit tot vervreemding objecten uit de collectie van Verhalenwerf.
Wij willen
Onze collectie die we onder beheer hebben gebracht bij De Verhalenwerf voor een deel
ontzamelen.
Wij besluiten
1. De bijgevoegde lijst met objecten als te ontzamelen objecten aan te merken.
2. Het besluit tot ontzamelen te publiceren in de Staatscourant en de lijst aan de
publicatie toe te voegen
3. Nadat de periode van zienswijzen is verstreken de objecten aan te bieden via de
Museumdepotshop
4. De opbrengst van de verkoop ter beschikking te stellen aan de Verhalenwerf
5. Voor de afwikkeling van het gehele traject de Bibliotheek hiervoor aan te wijzen
6. De raad door middel van een brief te informeren over het besluit en het proces.
Want
1. Deze objecten passen niet in de verhaallijnen van het verhaal van Hoogeveen
De 1572 objecten voor ontzameling zijn door vrijwilligers en deskundigen aangemerkt als
objecten die niet van belang zijn voor het verhaal van Hoogeveen.
2. Het geeft belanghebbenden de gelegenheid om een zienswijze in te dienen
In de erfgoedwet is geregeld dat bij ontzameling er een periode van 6 week in acht
genomen moet worden om bezwaren op de lijst dan wel op objecten van de lijst mogelijk
te maken.
3. We willen op een goede manier onze objecten van een volgend leven voorzien
Het ter verkoop aanbieden via de Museumdepotshop is een ‘democratische’ manier om
deze objecten bij particulieren een nieuw leven te geven.
4. De verhalenwerf zal het proces verder afwikkelen
Als vervolg op het verkregen inzicht van de lijst en de kennis van de plaats en plek van
de objecten is het van belang dat het vervolgtraject door de bibliotheek/verhalenwerf ter
hand wordt genomen.
Maar
Er bestaat een kans dat door middel van het publiceren alle 1500 of een deel ervan niet
kunnen ontzamelen door de toekenning door het college van ingebrachte zienswijzen. De
kans hiervoor is echter klein omdat in het traject van ontzamelen vele deskundigen zijn
geraadpleegd en betrokken in het voorstel.
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Achtergrond
Bij de overgang van Museum De 5000 Morgen is de gehele collectie overgebracht naar de
Verhalenwerf onder verantwoordelijkheid van Bibliotheek Hoogeveen. In totaal betreft
ongeveer 4000 voorwerpen. In de afgelopen jaren zijn de verhaallijnen van het verhaal
van Hoogeveen vastgesteld en is de collectie voor ontzameling ter hand genomen.
De eerste fase van het ontzamelen is nu afgerond en er zijn van die 4000 voorwerpen
1.555 aangemerkt als collectie van Hoogeveen. Van 873 objecten moet nog bepaald
worden of die behouden moeten blijven binnen de collectie of niet.
1.572 voorwerpen zijn aangemerkt als objecten die ontzameld kunnen worden.
Het gehele proces is begeleid door een extern deskundige en er is geraadpleegd met
vrijwilligers, (amateur)historici en specialisten per onderwerp. Alle betrokkenen zijn het
eens met het ontzamelvoorstel zoals hierbij is toegevoegd.
Het college moet volgens de erfgoedwet als eigenaar besluiten tot ontzamelen en dit
besluit publiceren in de Staatscourant. Na de periode van zienswijzen (6 week) kunnen
de objecten ontzameld worden.
De financiële gevolgen zijn
Vanuit de verkoop via Museumdepotshop is een geringe vergoeding te verwachten. We
besluiten die middelen rechtstreeks ter beschikking te stellen aan De Verhalenwerf ten
behoeve van het beheer van ons erfgoed..
Alternatieven
Niet overgaan tot ontzamelen is een mogelijkheid maar plaatst ons wel voor een
uitgebreid toekomstig beheer met objecten die het verhaal van Hoogeveen niet steunen.
Bijlagen
-

12 november Hoogeveen def
foto’s rode lijst
Rode lijst Hoogeveen AVG geschikt
Verkoopovereenkomst museale objecten Hoogeveen (concept)
concepttekst staatscourant
conceptbrief aan de raad
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