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Mondelinge vragen
De Raad van de gemeente Zwolle in vergadering bijeen op 9 juli2018
Onderwerp: Herstelplan na brand in Stedelijk Museum Zwolle
In de Stentor van afgelopen vrijdag 6 juli 2018 lazen wij dat het herstelplan van het Drostenhuis een
groot aantal maatregelen vraagt en dat het nog een tijd kan duren voordat de deuren opengaan van
de stichting Allemaal Zwolle die tot taak heeft de Zwolse cultuurhistorie beter zichtbaar te maken in de
stad.
Ondertussen staat het nieuwbouw gedeelte van het voormalige Stedelijk Museum leeg en is de ruimte
gesloten. De raad heeft in het najaar van 2017 besloten de begane grond van het nieuwbouw
gedeelte te bestemmen voor wisselende exposities. In het coalitieakkoord van mei 2018 schrijven we
dat we onderzoeken of een Erfgoedhotspot mogelijk is in het nieuwbouwdeel van het voormalig
Stedelijk museum Zwolle.
De ChristenUnie fractie vindt de gesloten deuren van het nieuwbouwdeel een gemiste kans en heeft
de volgende vragen aan het college.
1. Kunt u aangeven wanneer de deuren van het Drostehuis en het nieuwbouwdeel van het
voormalig Stedelijk Museum Zwolle weer definitief opengaan?
2. Is het mogelijk om naast het herstel en de renovatie van het Drostenhuis het nieuwe deel van
het voormalig Stedelijk Museum los te koppelen, waardoor in de tussentijd in het
nieuwbouwdeel ruimte is voor exposities van Zwolse kunstenaars en jonge makers? Of als er
andere kansen zich voordoen voor tijdelijke pop-up tentoonstellingen. We denken bijvoorbeeld
aan het werk van de recent overleden Nederlandse kunstenaar Armando, die op dit moment
in een depot in Amersfoort ligt opgeslagen. Wilt u hierover met de stichting Allemaal Zwolle,
de Fundatie, het Langhuis en andere organisaties daarover in contact treden?
3. Wanneer kunnen we de uitkomsten van het onderzoek over de vestiging van een
Erfgoedhotspot, in het voormalig Stedelijk Museum van het college verwachten?

Met vriendelijke groeten,
Raadsfractie van ChristenUnie Zwolle
Reinier Mulder en Jacob Raap

