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De voorzitters van de fracties 
van provinciale staten  
 
c.c.  - Commissie WMC 
 - Commissie BEM 
c.c. - gedeputeerde voor Cultuur en Financiën 
 

Amerongen,  24 juni 2009 
 

Geachte fractievoorzitters, 
 
Per brief van 6 maart 2009 heeft de Stichting Kasteel Amerongen zich tot 
provinciale staten gewend met de noodkreet dat de restauratie van het kasteel 
ernstig gevaar loopt. Stopzetten van de werkzaamheden in dit stadium waarin 
voltooiing in zicht is, zou een ongekende kapitaalvernietiging en verlies aan 
werkgelegenheid met zich meebrengen. Door de provincie is reeds € 3 miljoen 
geïnvesteerd; dit bedrag zou geheel voor niets zijn besteed omdat de collectie 
niet zou kunnen terugkeren in het kasteel. 
 
Medio 2008 heeft de Stichting aan het college van gedeputeerde staten zijn 
zorgen kenbaar gemaakt over de stagnatie in de fondswerving vanwege de 
verslechterende omstandigheden in de financiële wereld. Reeds toen was 
duidelijk dat de Stichting de naast de subsidie van het Ministerie van OCW 
benodigde eigen bijdrage niet tijdig in totaliteit zou kunnen genereren. 
De verder uitdiepende financiële crisis heeft de problemen verscherpt, waardoor 
het werk per juli van dit jaar feitelijk dreigt te moeten worden stopgezet. 
 
Tijdens haar werkbezoek van 30 maart j.l. heeft de Commissie Wonen, 
Maatschappij en Cultuur zich vergewist van de goede voortgang van het werk 
aan gebouwen en de interieurcollectie. Aansluitend hebben alle statenfracties 
hun steun uitgesproken aan het initiatief van de gedeputeerde voor Cultuur voor 
een garantieregeling om de voortgang van de restauratie zeker te stellen. 
Daarbij werd haar verzocht om tevens te onderzoeken of de nog resterende 
eigen bijdrage deels á fonds perdu ter beschikking gesteld kan worden.  
 
Inmiddels heeft het College van GS de met de Stichting in extenso besproken 
garantieregeling ter goedkeuring aan u voorgelegd. Met de aldus mogelijk 
gemaakte financiering hoeft de restauratie niet te worden stopgezet, én wordt de 
Stichting voorts de tijd geboden om het restant van de –aanzienlijke- eigen 
bijdrage alsnog te werven uit fondsen en sponsoring ! 
 
De gedeputeerde heeft stringente voorwaarden gesteld bij de voorgenomen 
garantie, waarbij volledige transparantie van de zijde van de Stichting 
gegarandeerd is en waarbij ten behoeve van de provincie steeds 
evaluatiemomenten zijn ingebouwd. 
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Uit ons frequente overleg met fondsen en sponsors blijkt dat de Stichting in de 
nabije toekomst kansrijk is voor bijdragen in de sfeer van activiteiten.  
In het huidige economische tij is echter na de eerdere grote bijdragen dit en 
volgend jaar niet opnieuw ondersteuning te verwachten voor de restauratie zelf. 
 
Toch bestaat voor de langere termijn ook daarop wel degelijk perspectief 
wanneer in de komende jaren de economie weer aantrekt. Blijkens onze 
gesprekken geldt dat eens te meer als wij kunnen aantonen dat bij wijze van 
spreken “het laatste gat nog moet worden gedicht”. 
 
Bestuur, directie en fondswerving comité hebben van begin af aan de eigen 
verantwoordelijkheid van de Stichting buitengewoon serieus genomen. U kunt 
van ons verwachten dat wij ons onverminderd blijven inzetten. 
 
Wij hebben echter de steun van de provincie nodig om deze bijzonder moeilijke 
periode door te komen. Wij begrijpen goed dat u daarbij de risico’s moet 
afwegen. Wij menen echter dat per saldo het risico in de volgende zin kan 
worden kan worden beperkt; onze mogelijkheden bij de fondsen zullen 
aanzienlijk groter zijn als wij alleen dat “laatste gat” nog moeten dichten. 
Daarom vragen wij u te overwegen een gedeelte inderdaad reeds á fonds perdu 
ter beschikking te stellen en het restant in de vorm van een garantie. 
 
In opdracht van de Stichting heeft bureau Berenschot een aantal scenario’s voor 
de toekomstige exploitatie onderzocht. Op 27 mei j.l. is het advies aan de 
provincie, het NRF, de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed gepresenteerd. 
Het advies laat opnieuw zien welke enorme toevoeging Kasteel Amerongen aan 
de toeristische, economische en culturele ontwikkeling van de provincie Utrecht 
kan bieden; nader onderzoek zal aantonen dat het maatschappelijk rendement in 
de komende jaren tot enkele tientallen miljoenen euro’s kan groeien. 
 
Graag zijn bestuur en directie bereid tot nadere toelichting, waarbij desgewenst 
ook de rapportage en advies van Berenschot wordt gepresenteerd. In een 
persoonlijk gesprek zouden wij u ook een impressie kunnen geven van de 
voortgang en perspectieven van de gesprekken met fondsen, sponsors en 
financiers. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Stichting Kasteel Amerongen 
 

(digitaal verstuurd)

Theo Bremer   Boele Staal     Jaap Hülsmann 
Voorzitter    Beschermheer    directeur 


