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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

 

Toelichting: 

In de aanloop naar de opening van het gerestaureerde Paushuize heeft de PVV-fractie herhaaldelijk aandacht 

gevraagd voor de verhuur van het pand om de kosten van de exploitatie te drukken. Trots kondigde GS rond 

de opening van Paushuize aan een huurder  te hebben gevonden- die het pand zou willen exploiteren. De 

huuropbrengst zou dan net niet geheel de exploitatielasten dekken voor de provincie Utrecht, maar wel een 

zeer substantieel deel. 

 

In de commissie BEM deed de PVV-fractie navraag naar het aantal bezoekers van het pand dat via de 

exploitant intussen het pand zou hebben bezocht. U kon daar geen uitspraak over doen en wilde daar ook 

geen navraag naar doen omdat dat bedrijfsgevoelige informatie zou zijn. U voegde daar echter tot onze 

verrassing aan toe dat er nog geen sprake is geweest van ingebruikname van het pand door de exploitant in 

verband met problemen bij de vergunningverlening. 

 

De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen. 

 

1. Paushuize is in december 2011 geopend. Nu blijkt dat de exploitant / huurder het pand nog niet in 

gebruik heeft kunnen nemen zal er ook nog geen huurpenning zijn ontvangen. Hoe groot is daarmee 

de financiële schade tot nu toe voor de Provincie Utrecht (lees de belastingbetaler)? Welk budget 

dekt deze financiële schade? 

 

2. Welke problemen zijn er bij de vergunning verstrekking? Normaal gesproken is een huurder 

verantwoordelijk voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Hoe ligt dat nu? 

 

 

 



 

 

 

3. Had niet kunnen voorzien dat bij de exploitatie van Paushuize door een horeca-exploitant er 

voorzieningen zouden moeten worden getroffen en had niet kunnen worden voorzien dat dat in een 

dergelijk monumentaal pand wel eens op (grote) problemen zou kunnen stuiten? Zo nee, waarom 

niet? 

 

4. Komen de kosten voor het aanpassen van het pand ten einde de benodigde vergunningen te 

verkrijgen voor rekening van de Provincie (lees: de belastingbetaler) of  neemt de Provincie (lees: 

de belastingbetaler) een deel van die kosten op zich? Zo ja, hoe hoog zijn die kosten? 

 

5. Is het zeker of de beoogde exploitatie door de horecaondernemer sowieso mogelijk is of dient er een 

nieuwe gebruiker te worden gevonden? 

 

6. Indien u verwacht dat de exploitant Paushuize alsnog in gebruik kan nemen, wanneer denkt u dat dat 

het geval zal zijn. 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

 

R. Dercksen  


