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Motie - Scenario's museum Prinsenhof Delft & ontwikkeling Agathaplein 

De raad bijeen op 21 december 2017 ter bespreking van het raadsvoorstel Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 
Museum Prinsenhof Delft/ Agatha plein, 

Constaterende dat: 
• Museum Prinsenhof in economische, culturele en educatieve zin belangrijk is voor Delft. 
• Er door de raad is besloten om ten aanzien van de museale functie in Delft te focussen op museum 

Prinsenhof. 
• Museum Prinsenhof zieh moet (blijven) positioneren als het stedelijke kunst- en cultuurhistorische 

museum van Delft, van internationale betekenis en met een (inter)nationaal publieksbereik. 
• De museumorganisatie alsmede het museumgebouw momenteel niet toekomstbestendig zijn. 

Overwegende dat: 
• ln de begeleidende brief bij de inhoudelijke visie Museum Prinsenhof Delft: Een plan voor de toekomst 

2017-2022, verzonden op 21 juni 2017, werd aangekondigd dater in oktober 2017 een ruimtelijke 
ontwikkelingsvisie voor het museum zou worden gepresenteerd inclusief scenario's. 

• Deze scenario's diverse ambitieniveaus zouden weerspiegelen en inzicht zouden geven in wat urgent 
is, wat need to have is en wat nice to have is. 

• Deze scenario's daarnaast zouden ingaan op de financiële gevolgen alsmede de mogelijkheden tot 
fasering. 

• De op 26 oktober 2017 door het college aan de raad aangeboden ruimtelijke visie van 
architectenbureau Merk X geen scenario's maar alleen een ideaal eindbeeld presenteert. 

Draagt het college op: 
• De volgende drie scenario's uit te werken: 

l. Scenario "Urgent": Te denken valt aan klimaat in het gehe/e museum op orde brengen, groat 
onderhoud uitvoeren, entree verbeteren en de Waalse Kerk geschikt maken voor 
tentoonstellingen; 

2. Scenario "Need to have": Te denken valt aan alle maatregelen uit de ruimtelijke visie minus 
het slopen van de poortwoning, het andere, later geplaatste bijgebouw, de messing daos en 
het niet onderkelderen van de ruimte aan de Oude Delft kant; 

3. Scenario "Nice to have": alle maatregelen uit de ruimtelijke visie. 
• Per scenario te beschrijven in hoeverre de in de inhoudelijke visie geschetste ambitie kan worden 

gerealiseerd. 
• Per scenario een inschatting te ma ken van de integrale exploita,tielasten per jaar; de voorziene 

opbrengsten (kwantitatief) en de meerwaarde voor de stad (kwalitatief). 
~Per scenario een inschatting te geven van de financiële relatie met de gemeente uitgaande van de 
./ Ô'verheidsrol regisseren alsmede de rol stimuleren. 
• Per scenario te bezien wat de mogelijkheden voor fasering zijn. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

D. van Rijn 
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