DOMunder niet zeker van steun
voorkomen. ,,Er zijn veel
stakeholders betrokken bij Initiatief
Domplein, dus DOMunder zal zelf
veel zekerheid moeten geven
voordat we steun kunnen
overwegen'', laat D66-raadslid
Aline Knip weten.
DOMunder trekt volop bezoekers.
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Het is nog allerminst zeker of
Utrecht de archeologische attractie
DOMunder van de ondergang gaat
redden door de subsidiekraan open
te draaien. De gemeenteraad voelt
zich voor het blok gezet door de
financiële tegenvallers van het
museum.
De fracties in de gemeenteraad zijn
zich een hoedje geschokkken van
een tekort van 1,6 miljoen euro die
het museum nodig heeft om te
overleven. ,,DOMunder is een
populaire, unieke Utrechtse
attractie dat erg veel bezoekers
trekt'', zegt SP-raadslid Hild
Koelmans. ,,Het is dan ook wrang
dat juist deze organisatie zich niet
weet te redden.''

Scenario's
De gemeenteraad is onlangs in het
geheim geïnfomeerd over de
tekorten. Bronnen op het stadhuis
melden dat het college op korte
termijn met een oplossingsvoorstel
komt. Een van de scenario's zou
zijn dat de gemeente het museum
voor de komende tien jaar met
50.000 euro per jaar bijstaat. De
rest van het tekort zou DOMunder
via leningen en fondsen zelf
'oplossen'. De gemeente staat in
ieder geval garant voor 9 ton. Cees
Bos van Stadsbelang Utrecht is
woest op de bestuurders en ouddirecteuren. ,,Het zijn een stel
lamzakken die zich blind hebben
gestaard op realisatie en de rest
even vergeten zijn.''

DOMunder, waar de bezoeker
afdaalt in 2000 jaar geschiedenis,
is in de financiële problemen
gekomen, doordat de bouw ervan
aanzienlijk duurder uitviel dan
verwacht. Uitgegaan werd van een
investering van 4,2 miljoen euro,
maar dat werd 1,2 miljoen euro
meer. Daarnaast werd begin dit
jaar duidelijk dat op de exploitatie
van de zogeheten Schatkamer, de
ondergrondse ruimte onder het
Utrechts Centrum voor de Kunsten
aan het Domplein, ook een tekort
was.
DOMunder kan het zonder een
gemeentelijke injectie niet redden.
Maar fracties zijn niet zonder meer
van plan de portemonnee te
trekken om een faillissement te
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