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DATUM 3-12-2018 

AAN Provinciale Staten 

VAN Mariette Pennarts 

DOORKIESNUMMER 2739 

ONDERWERP Museum Oud-Amelisweerd 

 

Op 20 juli en 5 augustus van dit jaar informeerde ik u schriftelijk over de voortgang met betrekking 
tot het faillissement van Museum Oud-Amelisweerd (MOA). Op  10 september spraken wij hierover 
tijdens de cie. BEM. Met deze brief informeren wij u over de stand van zaken. 
 
1.In de bijlage vindt u het evaluatierapport door onderzoeksbureau Blueyard 
Om bij een nieuwe permanente invulling van het landhuis een herhaling van een dergelijk faillissement 
te voorkomen, heeft de gemeente Utrecht het onderzoeksbureau Blueyard gevraagd te onderzoeken 
waarom MOA in haar opzet niet is geslaagd. Dat onderzoek op basis van 
beschikbare documenten en een gespreksronde langs de belangrijkste betrokken partijen heeft 
plaatsgevonden en treft u in bijlage 1. Voor de belangrijkste conclusies en bevindingen verwijzen wij 
naar pagina 3 en 4 van het rapport. 
 
2.  De gemeente Utrecht is op dit moment een tijdelijke exploitatie van het landhuis aan het 
voorbereiden, toewerkend naar een permanente invulling. Om de kans op de tijdelijke openstelling 
van het landhuis zo groot mogelijk te maken, is er voor gekozen om de huidige eis van minimale 
openstelling voor het publiek van 250 dagen per jaar voor de tijdelijke invulling vast te stellen op 
minimaal 100 dagen. De provincie is niet betrokken bij de tijdelijke invulling. 
De gemeente is tevens gestart met de voorbereidingen voor de permanente invulling van het landhuis 
en hecht daarbij grote waarde aan het doorlopen van een zorgvuldig proces, waarbij alle betrokkenen 
rondom het landhuis zullen worden meegenomen, om zo in gezamenlijkheid tot realistische kaders te 
komen voor een duurzame en inhoudelijk optimale invulling van het landhuis. 
 
3. Het landhuis Oud-Amelisweerd is belangrijk cultureel erfgoed. In het bestuurlijk overleg met de 
gemeenten Amersfoort, Bunnik en Utrecht heeft de provincie onderstreept dat ook zij graag een 
publieke toegankelijkheid van het landhuis ziet. Daarnaast heeft het gebied Amelisweerd-Rhijnauwen- 
Vechten grote cultuurhistorische waarde die meer bekendheid verdient. Aandacht en regie op het 
vergroten van die bekendheid acht de provincie van belang. De provincie volgt de ontwikkelingen met 
belangstelling maar zal niet betrokken zijn bij een tijdelijke exploitatie. 
 
4. Afwikkeling faillissement. De curator is bezig met de afwikkeling van het faillissement van de 
stichting MOA.  De eerste prioriteit van de curator ligt bij het opleveren van het landhuis aan de 
eigenaar, de gemeente Utrecht, met wie op dit moment over de inboedel, nodig voor een mogelijke 
permanente invulling, wordt gesproken. De provincie heeft nog geen bericht ontvangen over haar 
schuldpositie en eventuele delving daarvan. 
 
Vanzelfsprekend houd ik u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 

 


