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Raadsvragen 

  
  
Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en 
Julianadorp betreffende executie kunstcollectie Rob Scholte museum 
  

  

Aan de leden van de Gemeenteraad 

  
Op 24 november 2020 heeft de fractie Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp onder verwijzing 
naar artikel 36 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de raad, de navolgende vragen 
gesteld over executie kunstcollectie Rob Scholte museum. Het antwoord vindt u onder de vraag: 
  
Berichtgeving in de krant van 21 november jl. wat ging over de 50% extra opslagkosten van de 
kunstcollectie heeft voor ons enkele vragen doen rijzen. 
 
Voordat wij de vragen behandelen, willen wij het volgende nogmaals benadrukken. Zoals wij drie weken 
voorafgaand aan het stellen van deze vragen reeds hebben bericht bij raadsinformatiebrief 2020-062382, 
worden opnieuw schriftelijke vragen gesteld over een lopend privaatrechtelijk geschil waar de gemeente Den 
Helder een van de partijen is.  
 
Dit geschil ligt op dit moment voor in verschillende procedures bij de rechter. Doordat hierover aan ons 
vragen worden gesteld, wordt ons gevraagd in de openbaarheid te treden over een geschil dat op dit 
moment onder de rechter is. Hiermee berokkent u de gemeente en eventuele andere betrokken partijen 
potentieel schade. Het gaat niet alleen om benadeling van de (proces)positie van de gemeente. De 
gemeente heeft ook rekenschap te geven van de positie van de andere partijen die in deze zaak betrokken 
zijn.  
 
Gelet op bovenstaande zullen wij slechts beperkt op uw vragen antwoorden.   
 

1. Klopt de berichtgeving dat de collectie nog steeds bij BVA is opgeslagen en dat de gemeente 
50% extra voor opslagkosten bij BVA moet betalen ten opzichte van Imming Fine Art B.V. 
Indien dit niet klopt kunt u een factuur overleggen waaruit dat blijkt? 

 
De kunstcollectie ligt inderdaad nog steeds bij BVA Auctions opgeslagen. Het klopt niet dat de 
gemeente bij BVA Auctions hogere opslagkosten is verschuldigd. De kosten zijn lager. Omdat de 
opslag(kosten) op het moment onderdeel zijn van lopende juridische procedures doen wij hier verder 
geen mededelingen over.  

 
2. Klopt de berichtgeving dat de gemeente de 50 % extra opslagkosten op Friedberg & Mahn 

wenst te verhalen...zo ja waarom bent u deze mening toegedaan? En hoe heeft de rechtbank 
hierover geoordeeld? 

 
Zoals hiervoor aangegeven, is geen sprake van hogere opslagkosten.  

 
3. Klopt de berichtgeving dat er geen ruimte is bij de vorige bewaarder van de kunstcollectie tw 

Imming Fine Art BV…zo ja wat heeft u gedaan om de oplopende extra kosten te voorkomen , 
bent u bijvoorbeeld hierover met advocaten Friedberg & Mahn in gesprek …En is er een 
alternatieve locatie gevonden? 

 
Het klopt dat de kunstcollectie niet opnieuw bij Imming Logistics Fine Art B.V. kon worden 
ondergebracht. Zoals hiervoor aangegeven zijn de kosten voor opslag bij BVA lager dan bij Imming.  
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Met het overnemen van de executie door de gemeente op 15 december 2020 is de opslaglocatie van 
de kunstcollectie onveranderd.  

  
4. Bent u van mening dat de gemeente de uitspraak van de rechter artikel 2.5 nakomt.. zo ja 

waarom…zo nee hoe denkt u dit wel te gaan doen? 
 

In overeenstemming met rechtsoverweging 2.5 van het vonnis van de voorzieningenrechter van 7 
oktober jl. heeft de gemeente de executie gestaakt. Zoals de voorzieningenrechter inmiddels op 7 
januari jl. heeft geoordeeld, was de gemeente na aanzegging van de redelijke termijn voor de executie 
aan Friedberg & Mahn Advocaten gerechtigd de executie over te nemen na aanzegging van een 
redelijke termijn. Dit heeft ook als zodanig plaatsgevonden. 

 
In de overwegingen van het vonnis stond opgenomen dat de gemeente de kunstcollectie opnieuw 
moest onderbrengen bij Imming Logistics Fine Art B.V. Dit was voor de gemeente onmogelijk. De 
gemeente heeft dit ook uitgelegd ter zitting bij de voorzieningenrechter op 7 januari jl.  

 
5. Behoorlijk Bestuur voor Den Helder en Julianadorp maakt zich zorgen dat de gemeente straks 

nogmaals een juridische claim te wachten staat. Wij willen in iedere geval met betrekking tot 
dit executiedossier van de wethouder, deze week een overzicht van de inmiddels gemaakte 
kosten tot dusver en een schatting van de kosten die u nog denkt te maken in dit zelfde 
dossier ontvangen. 
 
Omdat de kosten onderdeel zijn van lopende juridische procedures doen wij hier op het moment geen 
mededelingen over.  

 
  
Wij gaan er van uit dat wij u met deze belangrijke informatie voldoende hebben geïnformeerd. 
  
Den Helder, 26 januari 2021 
  
  
  

  Met vriendelijke groet, 
  Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 
  

 
 Jeroen Nobel 
 burgemeester 

 
Robert Reus 
secretaris 

  
 


