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Taheakke(n)
Underwerp : beântwurding skriftlike fragen oer revitalisaasje âlde gebouwen Fries

Museum

Achte frou Toering,

Jo skriftlike fragen op grûn fan kêst 39 fan it Reglemint fan Oarder, ynkommen op 6 maart
2014, bentwurdzje wy as folgt.

Fraach 1:
Wat is de stân fan saken oangeande de revitalisaasje fan de âlde gebouwen fan it Fries
Museum oan de Turfmerk?

Antwurd fraach 1:
Yn goed oerlis mei ferskate partijen wurdt wurke oan in passende werbestimming fan de
gebouwen oan de Turfmerke. Rûchwei geane de gedachten ût nei in ûnderwiisbestimming
foar de Kânselarij, in publike funksje mei ûndergeskikte wenbestimming foar it Eysingahûs
en in kwaliteitsslach foar de oare pânnen oan de Turfmerk. Dan moat foarearst tocht wurde
oan wenbestimming mei mooglik in ûndergeskikte kantoarfunksje.

Fraach 2:
Hoe is it projekt krekt organisearre, wa is de lûker en foar hokker pannen? Is de Kânselarij in
apart projekt?

Antwurd fraach 2:
It projekt krijt stâl yn goed oparbeidzjen mei ferskate partijen, lykas de gemeente, de
ynstellingen foar heger en middelber ûnderwiis, de Feriening Hendrick de Keyser, de
stichting De Kanselarij, it Fries Museum en de provinsje. In projektgroep mei
fertsjintwurdigers fan stichting de Kanselarij, de gemeente, de provinsje en it Fries Museum
soarget foar de ûnderlinge koördinaasje.
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Fraach 3:
Hoe lizze OP dit stuit de eigendomsferhâldingen? Hokker pannen of parten fan it eardere
Fries Museum binne no terkocht, oan wa en mei hokker bestimming?

Antwurd fraach 3:
De pânnen binne eigendom fan de Stichting De Kanselarij. Dy stichting hat twa
ûndergeskikte pânnen ferkocht: de Julianaskoalle en it eardere kafee Benthem oan de
Voorstreek. Beide pânnen binne ferkocht oan partikuliere ynvestearders, dy ‘t dêr
apparteminten realisearje sille.

Fraach 4:
Is it krekt dat de kolleksje fan it Fries Museum noch hieltyd opslein leit yn de as ûngeskikt
beoardiele kelders fan de âlde gebouwen, wat earder krekt ien fan de redenen wie om it
museum en depot überhaupt te ferhûzjen?

Antwurd fraach 4:
Yn ôfwachting fan de realisaasje fan it nije depot wurdt der noch guod opslein en wurde der
noch (restauraasje)wurksumheden itfierd.

Fraach 5:
Wa is op dit stuit ferantwurdlik foar it deistich ûnderhâld fan de gebouwen; is der op dit stuit
in wurkplan foar planmjittich ûnderhâld?

Antwurd fraach 5:
De Stichting de Kanselarij is ferantwurdlik foar it deistich ûnderhâld op basis fan in
planmjittich ûnderhâldsplan.

Fraach 6:
Wannear kinne wy sichtbere stappen oangeande dizze revitalisaasje ferwachtsje en troch
wa?

Antwurd fraach 6:
Wy ferwachtsje dat wy foar de simmer mear didlikens hawwe oer de revitalisaasje en oer de
partijen dy ‘t dêrmei anneks wêze sille.

Mei rju achtinge,

((oto)
J.A. Jorritsma,

den Berg, sekretaris
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