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I. Hedendaagse Kunst Museum Het Domein en de fusieplannen  
 

Inleiding  
De voorbereidingen om vijf culturele instellingen in de gemeente Sittard-Geleen 
samen te voegen tot één 'Cultuurbedrijf' zijn in volle gang. De pasbenoemde 

directeur schrijft in opdracht van de gemeente een ondernemingsplan, waarin het 

Cultuurbedrijf, voortbordurend op het eerder geformuleerde ambtelijke stuk 

Bestuursplan Cultuurbedrijf, in grote lijnen gestalte krijgt. Nu de voorbereiding in deze 
fase is beland, worden de consequenties voor de verschillende organisaties bij 

samenvoeging steeds zichtbaarder. Het lijkt erop dat de gevolgen voor het 

inhoudelijk functioneren van de afdeling Hedendaagse Kunst van Museum Het 
Domein het grootst zijn. De in het Bestuursplan Cultuurbedrijf geformuleerde ambities 

staan op gespannen voet met de artistieke visie en praktische realisatie van het 

collectie- en tentoonstellingsbeleid van de afdeling Hedendaagse Kunst en de 

daaraan verbonden randprogrammering. Deze afdeling van het museum is 
daarmee nauwelijks te plaatsen in de nieuwe organisatie.  

 

Uit het Bestuursplan Cultuurbedrijf blijkt dat het Cultuurbedrijf in hoofdzaak een lokale 
en regionale functie zal krijgen. De bibliotheek, muziekschool, schouwburg en het 

stadsarchief zijn instellingen die bij uitstek de eigen streek bedienen en daar de 

programmering op afstemmen. Hoewel de afdeling Hedendaagse Kunst van 

Museum Het Domein (verder: HK/Domein) een behoorlijk aantal bezoekers uit de 
eigen stad en regio trekt, heeft deze afdeling in ca. twintig jaar in toenemende mate 

een bovenregionale, nationale en zelfs internationale uitstraling en bekendheid 

gekregen. HK/Domein heeft landelijke en internationale erkenning opgebouwd. Dit 
blijkt uit de bezoekers die naar HK/Domein komen, uit de stukken in de landelijke 

media (de Volkskrant, NRC, Trouw, diverse vaktijdschriften en opiniebladen) en uit de 

waardering van het Mondriaan Fonds voor het beleid van HK/Domein.  

 
Buiten de grote steden is het lokale en regionale culturele landschap grotendeels en 

van oudsher op traditionele culturele waarden gericht. Voor een museum voor 

hedendaagse kunst geldt dat in beginsel juist niet: daar staat niet de regio centraal 
maar de wereld; niet de traditie maar de toekomst; niet de veilige haven maar de 

onbekende verte… 

Als op drie na grootste gemeente van de provincie Limburg heeft de gemeente 

Sittard-Geleen een dubbele taak: enerzijds haar oorsprong te koesteren (de 
samenvoeging van twee kleine steden en een aantal kerkdorpen, wortelend in 

traditie en kleinschaligheid) en anderzijds actief onderdeel te zijn van de grote 

wereld (dynamische regio, Euregionale uitstraling, aantrekkelijk vestigingsklimaat, 
bedienen van een veelzijdig geïnteresseerd publiek).  

 

De gemeente zelf acht het terecht van groot belang dat het woonklimaat 

aantrekkelijk is voor kenniswerkers (werknemers van Sabic, Chemelot, en andere 
bedrijven) en andere hoger opgeleiden. Een hoogwaardig en gevarieerd cultureel 

aanbod (waaronder de aanwezigheid van een professionele kunstinstelling) laten zij 

sterk meewegen bij de keuze van hun woonplaats.  

 
Voor een gemeente en een regio van een omvang als de deze is het van belang 

dat er organisaties zijn gevestigd, ook culturele, die een bovenregionale, nationale 

en zelfs internationale uitstraling en staat van dienst hebben. HK/Domein en het 
Laaglandtheater zijn daar aansprekende voorbeelden van. HK/Domein is derhalve 



[3] 
 

Voorstel tot verzelfstandiging van de afdeling Hedendaagse Kunst van Museum Het Domein  
 

een vooraanstaand visitekaartje van de stad en levert economische meerwaarde 

op, ook buiten de gebruikelijke, voor middenstand en horeca.  

Organisatieadviesbureau Boer & Croon stelt onomwonden, dat uit onderzoek in 
Nederland blijkt dat een deel van de economische meerwaarde van musea 

weliswaar lastig in cijfers is uit te drukken, maar absoluut 'significant' is.  
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II. Zes bedreigingen voor de continuïteit van HK/Domein in het 

Cultuurbedrijf 
 

Inleiding 
De afgelopen maanden hebben de Stichting Sponsoren het Domein samen met de 
Stichting Vrienden van het Domein met stijgende bezorgdheid kennisgenomen van 

de wijze waarop HK/Domein als professionele kunstinstelling in de beoogde plannen 

wordt gecoupeerd, als zodanig verdwijnt en een zogenaamde afdeling wordt van 
het totale bedrijf. Bij realisatie van het opgaan van HK/Domein in het Cultuurbedrijf 

dreigen de volgende gevaren: 

 
1. verdwijnen van naam en identiteit 

Met het verdwijnen van de naam 'Museum Het Domein' wordt, in marketingtermen, 

een sterk merk weggegooid. Zoals de plannen er nu voorstaan, zullen de eigen 

identiteit en naam verdwijnen. Daarmee komt een eind aan de dit jaar precies 
twintigjarige geschiedenis, waarin HK/Domein zich als eigenwijs, kwalitatief 

hoogstaand artistiek centrum heeft geprofileerd en landelijke en internationale 

waardering heeft weten te verwerven.  

 
2. onafhankelijke artistiek koers en professioneel beleid in gevaar 

Met het opgaan in het grote Cultuurbedrijf komt het artistieke beleid van HK/Domein 

in gevaar. Tot nu toe is dat in handen geweest van de staf van het museum. 
Stichting Sponsoring Het Domein en de Stichting Vrienden van Het Domein vrezen 

dat de afdeling HK van het Cultuurbedrijf door een meer centrale aansturing de 

noodzakelijke specifieke artistieke deskundigheid en vrijheid zal verliezen. 

Marktgericht denken zal ten koste gaan van het artistiek-inhoudelijke en daarmee 
de specifieke kwaliteit van de tentoonstellingen in gevaar brengen. Voor 

conservatoren als de huidige, onlangs op de shortlist geplaatst van kandidaten voor 

de Nederlandse inzending voor de Biënnale in Venetië, is het van doorslaggevend 

belang volledige artistieke vrijheid te hebben om in een zelfstandig instituut een 
zelfstandig museaal beleid te voeren. Als het museum verdwijnt en opgaat in een 

grote organisatie, is het de vraag of dergelijke topconservatoren bereid blijven dan 

wel zijn zich aan een dergelijke afdeling te verbinden. 
 
3. programmering in gevaar 

Wanneer Museum Het Domein als zodanig verdwijnt, zullen belangrijke voorwaarden 

voor eigenzinnige en spraakmakende kunstenaars wegvallen om hun werken in 
Sittard-Geleen tentoon te stellen. Het zal veel moeilijker (zo niet onmogelijk) zijn om 

nationaal en internationaal bekende en toonaangevende kunstenaars aan te 

trekken voor een cultureel centrum dan voor een museum voor hedendaagse kunst 
dat al twintig jaar bestaat en in die twintig jaar een degelijke reputatie heeft 

opgebouwd. Veel kunstenaars verbinden daarnaast als voorwaarde aan het 

exposeren dat het desbetreffende museum ook een van hun werken aanschaft voor 

de eigen collectie. Andersom programmeert een museum ook (tentoonstellingen 
van) specifieke kunstenaars omdat die kunstenaars passen binnen zowel het 

presentatie- als ook het verzamelbeleid van het museum. De collectie wordt op die 

manier het fysieke geheugen van het museum dat daarmee een uniek en 
herkenbaar eigen karakter krijgt. In de huidige plannen voor het Cultuurbedrijf wordt 

over collectievorming met geen woord gerept.  

Gevreesd moet dan ook worden, dat deze belangrijke voorwaarden, voor 

toonaangevende kunstenaars om in Sittard-Geleen te exposeren zullen wegvallen, 



[5] 
 

Voorstel tot verzelfstandiging van de afdeling Hedendaagse Kunst van Museum Het Domein  
 

wanneer Museum Het Domein als zodanig verdwijnt en een afdeling wordt van een 

cultuurbedrijf, welke naam dat bedrijf ook mag krijgen. 

 
4. museumregistratie in gevaar 

Het is maar zeer de vraag of het 'Kerndomein podia en presentaties' (Bestuursplan, 

pag. 12) van het Cultuurbedrijf zich nog langer als museum kan en mag profileren.  
Om als museum te worden geoormerkt, dienen een aantal taken te worden vervuld, 

die zijn geformuleerd door the International Council of Museums (ICOM), en 

overgenomen door de Nederlandse Museumvereniging: 'Een museum is een 

permanente instelling, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor 
publiek, die ten dienste staat aan de samenleving en haar ontwikkeling. Een 

museum verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft 

bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn 
omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.’ (ICOM 2006) 

Van de vijf genoemde kerntaken blijft, zo vrezen de Stichting Sponsoring Het Domein 

en de Stichting Vrienden van Het Domein, uiteindelijk waarschijnlijk alleen de 

presentatie behouden. Als de beoogde plannen realiteit worden, zal in dat geval 
Museum Het Domein / HK/Domein haar museumstatus verliezen. Het Mondriaan 

Fonds heeft al aangegeven, dat het onder het beoogde beleid van het 

Cultuurbedrijf (gebaseerd op de beschrijving in het Bestuursplan) niet langer 
financieel zal bijdragen aan aankopen voor de collectie.  

 
5. collectie in gevaar 

De directeur van het Cultuurbedrijf heeft te kennen gegeven dat de collectie van 
Museum Het Domein geen eigendom zal zijn van het cultuurbedrijf, maar in bezit en 

onder beheer zal blijven van de gemeente. Die collectie is overigens ontstaan uit de 

in het verleden opgebouwde collecties van de voorgangers van Museum Het 
Domein: Museum Het Land van Sittard, het Kritzraedthuis en Museum den Tempel. 

Bovendien is de collectie deels met geld van de provincie en het rijk, schenkingen 

door de sponsorstichting en vriendenstichting, kunstenaars, bedrijven en collega-

instellingen tot stand gekomen. Of de gemeente bereid en in staat is zorg te dragen 
voor het behoud en beheer – laat staan uitbreiding – van deze van het museum 

losgekoppelde collectie is maar zeer de vraag.  

 
6. slagvaardigheid in gevaar 

Ten slotte zal de schaalvergroting, binnen het cultuurbedrijf de flexibiliteit en 

slagvaardigheid van HK/Domein, dat juist floreert in en door de huidige 

kleinschaligheid met haar korte lijnen en daarmee de mogelijkheid om snel en 
adequaat te handelen en beslissingen te nemen, ernstig aantasten. De conservator, 

de andere medewerkers (educatie, pr en anderen) en niet in de laatste plaats de 

gepresenteerde kunstenaars hebben ruimte en creatieve vrijheid nodig om te 

kunnen improviseren en snel op omstandigheden te kunnen inspringen, om zo het 
museale aanbod sprankelend en vitaal te houden. Die ruimte en creatieve vrijheid 

zullen binnen het cultuurbedrijf alleen maar kleiner worden. 

 

Conclusie 
Al het voorgaande overwegende zijn de Stichting Sponsoring Het Domein en de 

Stichting Vrienden van Het Domein tot de oprechte overtuiging gekomen, dat 

uitsluitend het voortbestaan van een zelfstandig museum voor hedendaagse kunst 
aan onze stad de garantie biedt, dat zij tot in lengte van jaren een dergelijk museum 

zal hebben en dat de in de afgelopen twintig jaar opgebouwde naam en faam, de 
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collectie, de lokale museale geschiedenis op het gebied van verwerving, behoud, 

onderzoek, presentatie, educatie en documentatie van (professionele) 

hedendaagse kunst wordt voortgezet en verder uitgebouwd. 
De Stichting Sponsoring Het Domein en de Stichting Vrienden van Het Domein stellen 

u dan ook voor de afdeling hedendaagse kunst van Museum Het Domein te 

verzelfstandigen in een afgeslankte voortzetting met behoud van de naam en 
identiteit, de onafhankelijke artistieke koers, de voorgenomen programmering, de 

museumregistratie, de collectie en haar succesvol gebleken slagvaardigheid. 

 

De Stichting Sponsoring Het Domein en de Stichting Vrienden van Het Domein 
realiseren zich terdege dat het zelfstandige voortbestaan van HK/Domein uitsluitend 

mogelijk is als dat past binnen de financiële kaders van de gemeente wat betreft 

het cultuurbeleid. Met andere woorden, als dat zelfstandige voortbestaan de 
gemeente niet meer geld kost dan het beoogde voortbestaan binnen het 

cultuurbedrijf. 

Uit deze verdere notitie en vooral uit de hierop volgende aan de financiering 

gewijde paragraaf blijkt dat dat kan en zelfs meer dan dat. Het zelfstandig 
voortbestaan van HK/Domein levert de gemeente zelfs een financieel voordeel op. 

Uitgangpunt daarbij is, dat het nieuwe HK/Domein een deel van haar financiële 

middelen elders zal genereren.  
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III. Toelichting op de begroting 
 

Inleiding 
De bijgevoegde begroting is gemaakt op basis van de aanwezige operationele 
expertise. Zij past in de door de gemeente aangegeven kaders en is doorgerekend 

door een extern ingeschakelde financiële expert. 

De genoemde bedragen zijn gebaseerd op de jaarrekening van 2011. Deze cijfers 

zullen naar alle waarschijnlijkheid niet significant afwijken van de meest recente 
cijfers. De totaalcijfers (afgerond € 2.400.000, - aan uitgaven en € 200.000, - aan 

inkomsten) zijn overgenomen van de jaarrekening 2011, evenals de personeelslasten 

(ca. € 700.000, -). Specifieke posten van de exploitatie worden daar verder niet in 
genoemd. 

Een bijkomende onduidelijkheid in de exploitatiekosten is dat slechts een deel 

daarvan op conto van het museum is te schrijven. Andere exploitatiekosten worden 

gemaakt buiten het museum (stadhuis, ingehuurde diensten, enz.). Voor de in de 
bijlage opgenomen begroting heeft dat overigens geen consequenties, aangezien 

de totale uitgaven en totale inkomsten van het rekenvoorbeeld (jaarrekening 2011) 

bekend zijn. Bovendien is bij het samenstellen van de begroting uitgegaan van voor 
de nieuwe situatie relevante uitgangspunten en inschattingen. 

 

Mocht de inschatting van de jaarlijkse kosten – uitgaande van de jaarrekening 2011 - 

naast de waarheid zijn, of mochten de huidige cijfers significant afwijken van die van 
2013/2014, dan volgt een bijstelling op basis van een recente en gedetailleerde 

jaarafrekening.  

 
Begroting verzelfstandigd museum (afdeling hedendaagse kunst) 

Op basis van de totale begroting wordt uitgegaan van een licht onevenredige 

verdeling over de beide afdelingen van Museum Het Domein. Wat betreft de 

salariskosten – volgens berekening ca. € 700.000, - op jaarbasis – is de verdeling 
evenredig. Wat betreft de budgetten (zowel de tentoonstellingsbudgetten als de 

feitelijke verdeling van de pr- en educatiebudgetten) is twee derde / een derde ten 

gunste van de afdeling hedendaagse kunst een reële inschatting. Ook wat betreft 
het aantal vierkante meters t.b.v. de afdeling hedendaagse kunst c.q. stedelijke 

historie (tentoonstellingsruimte, depotruimte) wordt ingeschat dat de verhouding 

twee derde / een derde bedraagt. Wat betreft de inkomsten is uitgegaan van een 

verhouding drie vierde (hedendaagse kunst) / een vierde (stedelijke historie).  
De sponsorgelden en de bijdrage van het Mondriaan Fonds komen geheel ten 

goede aan de afdeling hedendaagse kunst. In de genoemde bedragen zijn de 

cijfers volgens deze verdeelsleutel geëxtrapoleerd.  
Uitgaande van een totale begroting van € 2.200.000, - per jaar wordt uitgekomen op 

een huidig budget voor de afdeling hedendaagse kunst van ca. € 1.300.000, - per 

jaar.  

 
Financieel voordeel voor gemeente 

In de plannen voor een afgeslankt en verzelfstandigd museum wordt uitgegaan van 

een gemeentelijke bijdrage van – in eerste instantie – € 1.000.000, -. Jaarlijks wordt dit 

bedrag afgebouwd met € 25.000, - tot € 800.000, - in het 8e en de volgende jaren. 
Ten opzichte van bovenstaande berekening zou dat de gemeente in het tweede 

jaar van de verzelfstandiging een besparing opleveren van € 325.000, - en op termijn 

een uiteindelijke besparing van € 500.000, - op jaarbasis. 
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Voor het eerste jaar van verzelfstandiging wordt van de gemeente een eenmalige 

bijdrage van € 150.000, - gevraagd, waarmee de kosten voor het geschikt maken 

van een nieuw onderkomen worden gedekt. In dat jaar is het gemeentelijke 
financiële voordeel – t.o.v. de huidige situatie – € 150.000, -. 

 

Huisvesting 
In de begroting is uitgegaan van het zoeken naar eigen huisvesting. Mocht de 

gemeente verlangen dat het verzelfstandigde museum Het Domein in Ligne wordt 

gevestigd, dan moet de begroting uiteraard naar boven worden aangepast. De 

hogere kosten daarvoor komen dan voor rekening van de gemeente. Immers, bij 
realisatie van het nieuwe cultuurbedrijf en verhuizing van de afdeling hedendaagse 

kunst naar Ligne komen de kosten ook voor rekening van de gemeente. 

 
 

Eigen inkomsten  

In de bijgevoegde begroting zijn de eigen inkomsten nog niet doorberekend. De 

jaarlijks teruglopende financiële bijdrage van de gemeente (tot een vast bedrag in 
het 8e en de daarop volgende jaren) wordt grotendeels gecompenseerd door deze 

eigen inkomsten. Op dit moment bedragen de eigen inkomsten ca. € 200.000, - voor 

het hele museum. Een groot deel daarvan komt, zoals hierboven aangegeven, op 
conto van de afdeling hedendaagse kunst. Deze inkomsten zijn te vergroten door 

actief op zoek te gaan naar andere inkomstenbronnen.  
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IV. Artistieke visie voor Museum Het Domein, een verzelfstandigd 

museum voor hedendaagse kunst 
 

 
In de toekomstvisie van Hedendaagse Kunst / Museum Het Domein staat voorop dat 

het eigenzinnige, onafhankelijke en onderscheidende artistiek-inhoudelijke beleid 

wordt voortgezet waarmee het museum Euregionaal, landelijk en internationaal 

faam verwierf en dat door een telkens stijgend aantal bezoekers, pers, externe 
financiers, een bloeiende Vriendenvereniging en een actieve Sponsorstichting wordt 

erkend. Deze visie is onder meer vervat in het Collectieplan 2014 (‘Bouwen aan de 

toekomst’), dat onder meer door het Mondriaan Fonds zeer enthousiast werd 
ontvangen. Centraal hierin staat de onlosmakelijke verbondenheid tussen 

tentoonstellings- en verzamelbeleid – een aspect dat verloren gaat wanneer 

dergelijke functies uiteen getrokken worden in het Cultuurbedrijf. Het Mondriaan 

Fonds schrijft in zijn toekenning van de bijdrage collectieprogramma’s in december 
2013: 

 

“Niet gehinderd door een omvangrijke historische verzameling heeft Het Domein 
zowel lokaal, nationaal als internationaal een betekenisvolle niche voor zichzelf 

gecreëerd in het signaleren, interpreteren, verzamelen en presenteren van 

contemporaine ontwikkelingen in de beeldende kunst. Het Domein speelt duidelijk in 

op actuele ontwikkelingen en discussies in de kunst op mondiaal niveau, zoals 
interculturaliteit, het identiteitsvraagstuk, engagement en het gender-vraagstuk. Een 

van de bijzondere aspecten is dat Het Domein een eigen collectievorming 

combineert met een laboratoriumfunctie. De commissie ziet hierin meerwaarde voor 
de beeldende kunstwereld in Nederland. Verder onderscheidt Het Domein zich 

positief door de intentie om een brug te slaan tussen de antropologische en 

kunsthistorische/theoretische benadering van hedendaagse kunst in mondiaal 

perspectief. Het positioneert zich hiermee als een van de pioniers binnen dit actuele 
en urgente discours. De commissie vindt Het Domein een van de onmisbare parels in 

het Zuiden. Belangrijk vindt zij ook de aandacht voor de wetenschap. Verder valt toe 

te juichen dat het accent bij de collectievorming ligt op jongere en beginnende 
kunstenaars die zich met een vernieuwende en eigenzinnige blik op persoonlijke 

wijze verhouden tot de wereld. Dit gebeurt, afgezien van een aantal presentatie-

instellingen, maar op weinig plekken in Nederland. Verder blijkt uit de aanvraag dat 

deze experimentele en verkennende attitude gecombineerd kan worden met een 
publieksvriendelijke benadering.” 

  

De afdeling hedendaagse kunst van Museum Het Domein in Sittard is in zijn 
twintigjarige bestaan uitgegroeid tot een excentrieke, Euregionaal, landelijk en 

internationaal georiënteerde instelling, gericht op vormen van artistiek engagement 

en activisme. Het Domein presenteert en verzamelt werk van beeldbepalende 

kunstenaars die zich met sociaal-maatschappelijke of politieke vraagstukken 
bezighouden, die bruggen bouwen tussen verschillende culturen, geïnteresseerd zijn 

in gender-kwesties of zich als ecologisch kunstenaar actief inzetten voor de 

verbetering van natuur en milieu. Zij hebben gemeen dat zij als antropologen kijken 

naar maatschappelijke ontwikkelingen, zich door engagement laten leiden en een 
sterk onderzoekende houding aan de dag leggen. Door dergelijke kunstenaars te 

presenteren hoopt Museum Het Domein actief bij te dragen aan actuele discussies, 

het voeden van betrokkenheid en het ontwikkelen van eerlijke en duurzame 
alternatieven voor een positieve toekomst. 
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Het Domein toont radicale posities binnen de hedendaagse kunst. Veelal betreft het 

kunstenaars buiten de gevestigde (kunst)circuits. Via tentoonstellingen en 

collectievorming probeert het museum de canon voortdurend te bevragen en op 
kleine schaal revisionistische kunstgeschiedenis te bedrijven. Veelal betreft het 

kunstenaars die nooit eerder in Nederland of Europa solotentoonstellingen hadden. 

Het presentatie- en verzamelbeleid van Het Domein zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden: uit vrijwel iedere tentoonstelling wordt werk aangekocht voor de 

collectie. Tegelijk is de verzameling leidend voor het programma van het museum. 

Het betreft kunstenaars die veelal nog niet in de Collectie Nederland waren 

vertegenwoordigd van wie hoofdwerken of representatieve ensembles worden 
verzameld.  

 

In de krap bemeten huidige huisvesting van het museum is het slechts zeer beperkt 
mogelijk om de collectie eigentijdse kunst te tonen. In de toekomst, wanneer de 

afdeling hedendaagse kunst van Museum Het Domein verhuist naar een nieuw 

onderkomen, zullen delen van deze verzameling meer permanent zichtbaar zijn. De 

tentoonstelling in samenwerking met Framer Framed in de Tolhuistuin vormt een 
uitgelezen kans om in Amsterdam kennis te maken met een beperkt deel van de 

Domein-collectie. 
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V. Schets organisatiestructuur 

 
Het verzelfstandigde museum HK/Domein zal een nieuwe rechtsvorm krijgen, 

namelijk die van een stichting. Deze stichting wordt geleid door een sterk bestuur in 
een platte organisatie, dat de taken van directie in principe op zich zal nemen en 

samen met de staf van het museum het beleid uitzet. Het bestuur zal controle 

uitoefenen op de begroting, bijdragen aan M&M-gesprekken en assistentie verlenen 

bij managementtaken. De Governance Code Cultuur zal voor de stichting als 
leidraad worden gehanteerd. Het stichtingsbestuur kan zich laten bijstaan door een 

advies- of kunstcommissie, vooral wat betreft collectieaankopen en artistiek beleid.  

De staf treedt voor zover als mogelijk op als een zelfsturend team.  
 

Indien de gemeente bereid is de collectie in eeuwigdurend bruikleen te geven het 

verzelfstandigde HK/Domein, dan is de nieuwe organisatie graag bereid de 

benodigde beheer- en behoudstaken te vervullen. HK/Domein zal in dat geval voor 
dat doel een aparte beheerstichting oprichten. Voor beheer en behoud van de 

collectie zal wel aanvullende financiering noodzakelijk zijn.  

 
Wat betreft de huisvesting van HK/Domein zijn er de volgende mogelijkheden: 

1. De stichting koopt een pand dat voor de museale en personele taken geschikt is 

en zal daarvoor fondsen verwerven 

2. De stichting huurt een geschikte ruimte voor de museale en personele taken, al 
dan niet van de gemeente 

3. De beoogde huisvesting in Ligne gaat gewoon door, maar dan wel in de nieuwe 

situatie van een verzelfstandigd - dus los van het Cultuurbedrijf - museum, op 
acceptabele voorwaarden. 

 

Mogelijke locaties zijn in Sittard-Geleen legio te vinden. 

 
Idealiter, en afhankelijk van de mogelijkheden die de huisvesting en het vigerende 

bestemmingsplan bieden, zal HK/Domein het nieuwe onderkomen combineren met 

voorzieningen die de levendigheid vergroten en een aanzuigende werking hebben. 
Te denken valt bijvoorbeeld aan een horecavoorziening en een museumwinkel. 

 

HK/Domein organiseert bij en naast de tentoonstellingen een uitgebreid cultureel 

programma met rondleidingen, lezingen, filmvertoningen, debatten en andere 
uiteenlopende activiteiten. HK/Domein wordt daarmee een bruisend centrum voor 

hedendaagse kunst. 
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VI. Samenvatting: voordelen voor gemeente en voordelen voor 

HK/Domein 
 

 
Resumerend en tot slot een inventarisatie van de voordelen voor de gemeente en 

voor het verzelfstandigde Museum Het Domein (afdeling HK): 

 

Voordelen voor de gemeente - wel de lusten, minder lasten: 
1. de gemeente behoudt een Museum voor hedendaagse Kunst met de daaraan 

verbonden nationale en internationale uitstraling in al haar facetten. 

 

2. de gemeente realiseert de beoogde kostenbesparing niet alleen, maar 
bespaart uiteindelijk meer dan in de voorliggende plannen voor het 

cultuurbedrijf. 

 
3. Het Cultuurbedrijf zal door de verzelfstandiging van HK/Domein een veel 

homogenere instelling zijn, omdat het museum voor hedendaagse beeldende 

kunst, dat per definitie niet past binnen een culturele instelling, die vooral gericht 

is op regionale en amateurkunsten en op kunsteducatie inde breedte, als 
verstorende factor binnen de organisatie verdwijnt. 

 

4. Het zelfstandig voortgezette bestaande museum HK/Domein behoudt haar 
museumlicentie, omdat het de kerntaken zoals geformuleerd door het ICOM/de 

Nederlandse Museumvereniging, die het al vervult, gewoon blijft vervullen.  

De nieuwe afdeling binnen het Cultuurbedrijf hoeft niet opnieuw geaccrediteerd 

te worden met de daarbij behorende onzekere afloop  
 

5. Bij zelfstandige voortzetting van HK/Domein komt er een Stichting Beheer 

Collectie HK/Het Domein De gemeente Sittard-Geleen geeft de collectie 

hedendaagse kunst van het huidige Museum Het Domein in eeuwigdurende 
bruikleen aan die Stichting onder nader overeen te komen voorwaarden. De 

gemeente draagt dan geen 'gemeentevreemde' verantwoordelijkheid meer 

voor de taak van behoud, beheer, ontsluiting en uitbreiding van deze collectie. 
Het bestuur van de museumstichting is tegelijk ook het bestuur van de 

beheerstichting vanuit doelmatigheidsoverwegingen. Het bestuur beheert de 

collectie zelf, al dan niet in samenwerking met andere musea in Limburg (te 

denken valt aan verregaande samenwerking met het Bonnefantenmuseum, 
Schunck*, het gemeentelijk museum het Cuypershuis in Roermond en andere 

instellingen met een eigen (kunst)collectie). 

 
Overigens zijn er vanzelfsprekend zeer veel mogelijkheden tot samenwerking zowel 

met het Cultuurbedrijf als andere culturele instellingen in de gemeente (Stadslab, het 

Laagland, Art Delicious, enz.). 

Vooral op het gebied van educatie en evenementen is het van belang samen op te 
trekken en waar mogelijk de handen ineen te slaan.  

 

Voordelen voor het verzelfstandigde museum voor hedendaagse 

kunst: · 
1. Behoud van zelfstandigheid (artistieke zelfstandigheid, een professionele en 

inhoudelijk kwalitatieve koers, continuering van het huidige beleid) 
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2. Behoud van de identiteit van het museum (naam, opgebouwde reputatie) 

3. Behoud van de museumstatus en -licentie 

4. Behoud van de collectie ('bruidsschat' gemeente) 
5. Behoud van een slagvaardig en creatief klein team met duidelijk omschreven 

taakstelling 

6. Het verzelfstandigde museum HK/Domein zal zich expliciet en enthousiast gaan 
inzetten voor een bredere financiële basis en daarmee de wederzijdse 

financiële 'afhankelijkheid' - die van de gemeente als subsidiegever en die van 

HK/Domein als subsidieontvanger - zo veel als mogelijk en zo snel mogelijk 

verminderen 
 


