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Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

 

Kasteel Amerongen met het aanwezige interieur vormt een uniek ensemble en heeft een hoge cultuurhistorische 

waarde. Het Kasteel staat in de top 10 van unieke monumenten in Nederland. De provincie hecht aan een 

publieke toegankelijkheid van het kasteel. Het Kasteel is in 2011 heropend na een grondige restauratie waar het 

Rijk ongeveer € 16 miljoen en de provincie Utrecht € 6,5 miljoen aan hebben bijgedragen. Het Kasteel ontvangt 

structureel een exploitatiesubsidie van de provincie Utrecht van €102.000,- per jaar.  

 

Eind 2015 zijn twee schulden opeisbaar die Stichting Kasteel Amerongen (SKA) niet kan betalen. Het gaat om 

een totaalbedrag van €1.270.000,-.  De schuldeisers zijn Stichting Kramer-Lems en Stichting Beijers Kameren. 

Zowel Stichting Beijers Kameren als Stichting Kramer-Lems hebben in het verleden al enkele keren uitstel 

verleend voor de afbetaling van de respectievelijke schulden, de laatste keer in 2013 met uiterste datum 31 

december 2015. Het risico bestaat dat de schuldeisers een faillissement aanvragen wat tot sluiting van het 

kasteelmuseum kan leiden, met uiteindelijke verkoop van het ensemble (park, gebouwen en interieur).  

 

Het voorstel is om een lening te verstrekken aan SKA ter hoogte van €1.130.000 waarmee SKA haar schulden 

kan aflossen en zicht houdt op een sluitende meerjarenbegroting. Daarmee wordt een goede uitgangspositie 

gecreëerd om het kasteel met park en interieur te behouden en publiek toegankelijk te laten blijven. Onderstaand 

wordt dit nader onderbouwd en toegelicht. 

 

Voorgeschiedenis 

In 2013 verzocht SKA de provincie om een renteloze lening van € 2 miljoen. Op dit verzoek heeft de provincie 

negatief geantwoord, met het aanbod om mee te zoeken naar een oplossing. Gezien dit unieke erfgoed (een 

eeuwenoud authentiek ensemble van gebouwen, tuin en interieur dat in de top 10 van Nederlandse kastelen 

staat) zocht de provincie mee naar een unieke oplossing. Dit heeft geleid tot een reeks van gesprekken met SKA, 

de schuldeisers en tal van stakeholders. Uitgangspunt is steeds geweest dat de oplossing voor de financiële 
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problematiek van SKA niet alleen van de provincie Utrecht moet komen maar dat ook andere partijen een 

bijdrage moeten leveren. 

De oorzaak van de slechte financiële positie is mede gelegen in de economische crisis die ook het binnenhalen 

van de eigen bijdrage voor de Rijksrestauratiesubsidie ernstig heeft belemmerd. Ook zijn door het vorige bestuur 

onverantwoord hoge uitgaven gedaan rondom de heropening na de restauratie. Er is uitgebreid gesproken met 

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en met het Nationaal Restauratiefonds (NRF). Als uitkomst van dit 

proces is NRF met een voorstel gekomen voor overname van (een deel van) de leningen waarbij ze als 

voorwaarde stelt dat de provincie in alle gevallen garant zal staan voor de betalingen van SKA aan NRF. 

 

De provincie onderhandelde verder met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug over de kwijtschelding van (een deel 

van) de legesschuld. Ook is er gesproken met Stichting Kramer-Lems en met de ABN AMRO, die elk een 

kwijtschelding van 10% hebben aangeboden. Stichting Beijers Kameren is een maatschappelijk fonds aan wie 

geen kwijtschelding is gevraagd. Wel wordt Stichting Beijers Kameren gevraagd genoegen te nemen met 

terugbetaling van de nominale lening van € 500.000,-.  

 

Essentie / samenvatting 

De vraag is of de provincie Utrecht een rol moet spelen in het oplossen van de financiële problematiek van 

Stichting Kasteel Amerongen.  Zoals gezegd vormt Kasteel Amerongen met het aanwezige interieur een uniek 

ensemble en heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Het Kasteel staat in de top 10 van unieke monumenten in 

Nederland. Het is belangrijk het kasteel te behouden en toegankelijk te laten zijn voor het publiek. Behoud en 

toegankelijkheid van erfgoed is een kerntaak van de provincie. 

 

De afgelopen jaren is gezocht door het bestuur van SKA naar een oplossing voor de financiële problemen. Dit 

heeft niet tot resultaat geleid. Betrokkenheid van de provincie is nodig om tot een oplossing te komen. Dit is 

gebeurd door in verbinding met onze partners te zoeken naar een duurzame oplossing. 

De provincie heeft met de huidige cultuurnota al stevig ingezet op extra steun voor het ondernemerschap van de 

kasteelmusea. Na een rapport van Hans Wijers (Kastelen aan Zet) is er een Stichting Samenwerkende 

Kasteelmusea (SSK) opgericht die door de provincie wordt ondersteund op de gebieden marketing, 

persbewerking en touroperatormarkt. Kasteel Amerongen maakt deel uit van de SSK. Deze ondersteuning komt 

uit Agenda Utrecht Verhaalt, de uitwerking van een PS motie over erfgoedtoerisme van zomer 2013. 

 

Wij hebben kritisch gekeken naar het toekomstperspectief van SKA. Wij hebben vertrouwen in een financieel 

gezonde toekomst van SKA. Het huidige bestuur heeft de afgelopen jaren een grote koerswijziging laten zien met 

als resultaat zwarte cijfers in 2014 en (waarschijnlijk) 2015. Ook de meerjarenbegroting (zie bijlage 1) laat een 

positief resultaat zien. Hierbij is rekening gehouden met een lening van € 1.130.000,-. Belangrijk is ook het 

maatschappelijk draagvlak voor het Kasteel. Er zijn een kleine 150 vrijwilligers werkzaam (zie bijlage 5), 

schuldeisers hebben gedeeltelijke kwijtschelding aangeboden. 

 

De provincie biedt  een bijzondere interventie om een bijzonder Utrechts erfgoed te behouden voor nu en latere 

generaties. Dit reddingsplan maakt  SKA interessant voor fondsen, sponsors en klanten en maakt de weg vrij 

voor investeringen van de cateraar De Buitenplaats en een herziening van het contract met deze partij. Daarnaast 

zal ook de externe accountant een goedkeurende verklaring bij de (goede) jaarcijfers 2014 kunnen geven omdat 

de continuïteit van SKA is gewaarborgd. Ook heeft een redding van SKA uit de huidige schuldenpositie een 

gunstig effect op de inzet van de Museumjaarkaart, de bankfaciliteit, de NRF-faciliteit, de BRIM 

onderhoudssubsidies van het Rijk, et cetera. Vrijwilligers kunnen gemotiveerd betrokken blijven, nieuwe 

activiteiten ontwikkeld, nieuwe samenwerkingen kunnen aangegaan worden en de Vrienden van Kasteel 

Amerongen kunnen hun vleugels uitslaan. Kortom, een te verstrekken lening kan het vliegwiel zijn voor een 

verdere versterking van dit belangrijke kasteelmuseum  
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De volgende alternatieven zijn de revue gepasseerd: 

Niets doen, een klassieke subsidie verstrekken of een lening voor drie schuldeisers verstrekken. Niets doen kan 

tot een failissement leiden en daarmee tot langdurige of blijvende sluiting voor publiek; een klassieke subsidie 

staat  haaks op het ingezette cultuurbeleid om culturele instellingen ondernemender te maken, een lening om alle 

drie de schuldeisers uit te kopen is minder gewenst omdat de lening bij ABN AMRO een langdurige lening is die 

regulier wordt afgelost en geen deel uitmaakt van de huidige schuldproblematiek.  

Ook overwogen is een garantstelling van de provincie voor een lening van SKA bij  Nationaal Restauratie Fonds 

(NRF). Dit zou een oplossing betekenen voor de ophanden zijnde deadline van betaling van € 1,2 miljoen en de 

te hoge huidige schuldenlasten. Het NRF verlangt daarvoor van de provincie Utrecht de zekerheid dat de 

komende 30 jaar de structurele subsidie van €102.000,- wordt voortgezet. Er worden tegenover de garantie door 

de provincie geen zekerheden ten behoeve van de provincie gevestigd. Alle zekerheden die gevestigd worden, 

komen ten behoeve van NRF, waarbij alle risico’s bij de provincie komen te liggen. De provincie zal in dit scenario 

in alle gevallen 30 jaar lang € 102.000,- dienen te betalen aan NRF, of het Kasteel nu opengesteld is of niet. 

Weliswaar wordt dit bedrag niet in één keer gevraagd zoals bij het geadviseerde scenario, maar gaat het om een 

significant langere looptijd en hoger bedrag. 

Het voorstel is nu alsvolgt: De provincie verstrekt, in aansluiting op de door de andere huidige schuldeisers 

toegezegde kwijtscheldingen, een eenmalige lening  van €1.130.000,- tegen een rente van 3% aan SKA. De 

looptijd van de lening is maximaal 23 jaar. Dit komt neer op een jaarlijkse aflossing van € 50.000,- en € 35.000,- 

rente (jaarlijks aflopend door de lineaire aflossing). Met deze lening kunnen de beide opeisbare leningen van de 

Stichtingen worden afbetaald en kan SKA zich wijden aan haar toekomstplannen. Ten opzichte van het aanbod 

van NRF is dit een eenvoudige oplossing die de directe controle op het Kasteel door de provincie mogelijk maakt, 

en eveneens flexibiliteit biedt bij zowel meevallers als tegenvallers in de toekomst. Om zeker te zijn dat de 

collectie niet vervreemd kan worden in het geval van toekomstige tegenvallers vraagt de provincie als zekerheid 

de collectie, die een getaxeerde waarde van ruim € 4 miljoen heeft. De lening is bedoeld om schuldenaflossing 

mogelijk te maken. De jaarlijkse structurele exploitatiesubsidie loopt door, maar alvorens tot uitbetaling over te 

gaan wordt jaarlijkse aflossing en rente verrekend. SKA toont zich bereid tot versnelde aflossing: wanneer dat 

plaatsvindt zullen ook die bedragen worden verrekend met de jaarlijkse subsidie. De jaarlijkse structurele 

exploitatiesubsidie loopt door met verrekening van de jaarlijkse aflossing en rente alvorens tot uitbetaling wordt 

overgegaan. SKA gaat akkoord met deze voorwaarde.  
 
In de bijlage met de meerjarenbegroting is te zien dat voor onderstaand schema een gezonde exploitatie bestaat. 
 
 

Gevolgen lening van € 1.130.000,00 met rente van 3% op uitbetaling subsidiebedrag van € 102.000,00 

Jaar 
 

Leningbedrag Aflossing Rente3% Totaal R+A Subsidie Nog uit te betalen 

         
Subsidie  

2016 
 

1.130.000 
 

50.000 33.900 83.900 102.000 
 

18.100 

2017 
 

1.080.000 
 

50.000 32.400 82.400 102.000 
 

19.600 

2018 
 

1.030.000 
 

50.000 30.900 80.900 102.000 
 

21.100 

2019 
 

980.000 
 

50.000 29.400 79.400 102.000 
 

22.600 

2020 
 

930.000 
 

50.000 27.900 77.900 102.000 
 

24.100 

2021 
 

880.000 
 

50.000 26.400 76.400 102.000 
 

25.600 

2022 
 

830.000 
 

50.000 24.900 74.900 102.000 
 

27.100 

2023 
 

780.000 
 

50.000 23.400 73.400 102.000 
 

28.600 

2024 
 

730.000 
 

50.000 21.900 71.900 102.000 
 

30.100 

2025 
 

680.000 
 

50.000 20.400 70.400 102.000 
 

31.600 
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De lening wordt verstrekt onder de volgende voorwaarden: 
1. SKA geeft inzage in verslagen van bestuursvergaderingen, en verschaft roosters van af- en aantreden van 

bestuursleden. 

2. SKA heronderhandelt met de cateraar over de afdracht in 2016 en later.  

3. SKA onderzoekt op welke wijze het bestuur van het Huys kan samenwerken met een professionele 

beheerorganisatie.  

4. SKA informeert de provincie over de stand van zaken per half jaar. 

5. SKA laat zich minstens twee keer per jaar uitvoerig adviseren door een grotere collegiale erfgoedbeherende 

instelling en informeert de provincie over de adviezen en follow up ervan. 

6. Naast een jaarlijks bestuurlijk overleg zal een regulier ambtelijk overleg over de exploitatie en mogelijkheden 

voor versnelde aflossing plaatsvinden. 

7. Indien gedurende het boekjaar verschillen ontstaan of dreigen te ontstaan van 10% of meer tussen de 

werkelijke uitgaven en inkomsten en de begrote uitgaven en inkomsten en/of een wijziging in de planning 

noodzakelijk is, dient SKA daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de provincie onder 

vermelding van de oorzaak van de verschillen en/of wijziging. 

 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

1.Openstelling en toekomst van Kasteel Amerongen worden mogelijk gemaakt.  

2.Kasteel Amerongen wordt in de gelegenheid gesteld een sluitende meerjarenbegroting op te stellen en nieuwe 

partners en financiers aan zich te binden. 

 

Financiële consequenties 

Rentepercentage van de lening is 3%. Dit is gekozen enerzijds omdat het concurrerend is aan de aanbieding van 

de NRF (2,9% met een rentevaste periode van 10 jaar), anderzijds is rekening gehouden met de draagkracht van 

SKA. Het interne rentepercentage voor langlopende leningen van de provincie bedraagt 4%. Het verschil  van in 

totaal €90.500,- in 10 jaar, komt ten laste van het programmabudget van cultuur. Er is getoetst aan de wet Fido. 

De wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) biedt de Provincie Utrecht de mogelijkheid leningen aan te 

gaan ten behoeve van de publieke taak. Gezien onze betrokkenheid bij SKA, de cultuurnota en het 

coalitieakkoord kunnen deze activiteiten met recht genoemd worden als onze publieke taak. De te verstrekken 

lening is daarom geen bankachtige activiteit waarbij financieel rendement de doelstelling is.   Uit de bijlage 

meerjarenbegroting blijkt dat met deze afspraken een sluitende meerjarenbegroting mogelijk is. 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

Precedentwerking 

De provincie verstrekt eveneens jaarlijks een exploitatiesubsidie aan Slot Zuylen. Een precedentwerking van dit 

besluit wordt echter niet verwacht omdat Slot Zuylen geen schulden zonder dekking heeft.  

Wel is het belangrijk te vermelden dat Slot Zuylen, evenals de andere kasteelmusea in de provincie, een 

onrendabele top heeft. Ook landelijk gezien verkeren kasteelmusea in een kwetsbare financiële positie. Vandaar 

dat in de huidige Cultuurnota al wordt ingezet op beleid gericht op de versterking van de kasteelmusea. De PS 

motie ‘Utrecht Verhaalt’ uit 2013 en daaruit voortgevloeide Agenda hebben ook bijgedragen aan beleid ter 

ondersteuning van de kasteelmusea. 

 

Effecten op duurzaamheid 

Behoud en publiekstoegankelijkheid van Icoon Kasteel Amerongen zijn provinciale belangen. Monumenten zijn 

gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan in technische zin soms al eeuwenlang mee en 

doen dat ook als vertegenwoordigers van ons cultureel erfgoed. Het behoud van een monument op zichzelf is 

zeer duurzaam.  
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Voorgesteld wordt  
1. Een lening van maximaal € 1.130.000,- tegen 3% rente met een looptijd van maximaal 23 jaar te 

verstrekken aan Stichting Kasteel Amerongen om uiterlijk 31 december 2015 de schulden aan Stichting 
Kramer-Lems en Stichting Beijers Kameren te voldoen. 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

Voorzitter,  

 

 

Secretaris,  
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Ontwerp-besluit 

 

Besluit van 2 november 2015 tot het verlenen van een lening ter hoogte van €1.130.000,- aan Stichting Kasteel 

Amerongen. 

 

Provinciale Staten van Utrecht; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 8 september 2015, afdeling MEC , nummer 81605DCC; 

 

Gelezen;  

 

Overwegende;  
1. Dat kasteel Amerongen met het aanwezige interieur een uniek ensemble vormt en een hoge 

cultuurhistorische waarde heeft; 
2. Dat behoud en publiekstoegankelijkheid van erfgoed provinciale belangen zijn; 
3. Dat er eind 2015 twee schulden opeisbaar zijn die SKA niet kan betalen, hetgeen kan leiden tot 

faillissement en sluiting van het kasteelmuseum; 
4. Dat een subsidie, in de vorm van een lening, een einde maakt aan een dreigend faillissement. 

 

Gelet op;  
1. Kasteel Amerongen wordt in de gelegenheid gesteld een sluitende meerjarenbegroting op te 

stellen; 
2. andere schuldeisers hebben toegezegd de schulden gedeeltelijk kwijt te schelden; 
3. een te verstrekken lening kan het vliegwiel zijn voor een verdere versterking van de financiële 

positie van SKA. 

 

Besluiten:  

 

Een lening van maximaal € 1.130.000,- tegen 3% rente met een looptijd van maximaal 23 jaar te verstrekken aan 

Stichting Kasteel Amerongen om uiterlijk 31 december 2015 de schulden aan Stichting Kramer-Lems en Stichting 

Beijers Kameren te voldoen. 

 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, 

 

 

 

Griffier, 
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Toelichting 

 

1. Wettelijke grondslag 

Artikel 158 lid 1 sub e Provinciewet voor privaatrechtelijke handelingen  

Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht en Algemene subsidieverordening provincie Utrecht.  

 

2. Beoogd effect 

1.Openstelling en toekomst van Kasteel Amerongen worden mogelijk gemaakt.  

2.Kasteel Amerongen wordt in de gelegenheid gesteld een sluitende meerjarenbegroting op te stellen en nieuwe 

partners en financiers aan zich te binden. 

 

3. Effecten op duurzaamheid 

Behoud en publiekstoegankelijkheid van Icoon Kasteel Amerongen zijn provinciale belangen. Monumenten zijn 

gebouwen die bewezen hebben dat ze duurzaam zijn. Ze gaan in technische zin soms al eeuwenlang mee en 

doen dat ook als vertegenwoordigers van ons cultureel erfgoed. Het behoud van een monument op zichzelf is 

zeer duurzaam.  

 

4. Argumenten 

Een subsidie, in de vorm van een lening van € 1.130.000,- maakt een eind aan een dreigend faillissement eind 

2015 met alle negatieve gevolgen van dien en biedt openingen voor de toekomst van SKA. Het reddingsplan 

maakt SKA interessant voor fondsen, sponsors en klanten en maakt de weg vrij voor investeringen van de 

cateraar De Buitenplaats en een herziening van het contract met deze partij. Daarnaast zal ook de externe 

accountant een goedkeurende verklaring bij de (goede) jaarcijfers 2014 kunnen geven omdat de continuïteit van 

SKA is gewaarborgd. Ook heeft een redding van SKA uit de huidige schuldenpositie een gunstig effect op de 

inzet van de Museumjaarkaart, de bankfaciliteit, de NRF-faciliteit, de BRIM onderhoudssubsidies van het Rijk, et 

cetera. Het huidige bestuur heeft de afgelopen jaren een grote koerswijziging laten zien met als resultaat zwarte 

cijfers in 2014 en (waarschijnlijk) 2015. Ook de meerjarenbegroting (zie bijlage 1) laat een positief resultaat zien. 

Hierbij is rekening gehouden met een lening van € 1.130.000,-. 

Belangrijk is ook het maatschappelijk draagvlak voor het Kasteel. Er zijn een kleine 150 vrijwilligers werkzaam, 

schuldeisers hebben een gedeeltelijke kwijtschelding aangeboden. 

De provincie heeft met de huidige cultuurnota al stevig ingezet op extra steun voor het ondernemerschap van de 

kasteelmusea. Na een rapport van Hans Wijers (Kastelen aan Zet) is er een Stichting Samenwerkende 

Kasteelmusea (SSK) opgericht die door de provincie wordt ondersteund op de gebieden marketing, 

persbewerking en touroperatormarkt. Kasteel Amerongen maakt deel uit van de SSK. Deze ondersteuning komt 

uit Agenda Utrecht Verhaalt, de uitwerking van een PS motie over erfgoedtoerisme van zomer 2013. 

 

5. Kanttekeningen 

 Behoud en toegankelijkheid van erfgoed is een kerntaak van de provincie, echter het verstrekken van 
een lening is geen kerntaak van de provincie. 

 Aflossing van de lening  is (voorlopig) afhankelijk van de continuiteit van provinciale subsidie. 

 Er is een risico van 20-40% dat de lening in zijn geheel, of gedeeltelijk niet (kan/zal) worden 
terugbetaald. Om dit risico te dekken wordt als zekerheid de collectie gesteld die een getaxeerde waarde 
van ruim € 4 miljoen heeft. 

 Het negatief effect op de omvang van het vereiste weerstandsvermogen is nagenoeg nihil, als gevolg 
van zekerheidsstelling. Naast de zekerheid van de collectie wordt het risico van het niet terugbetalen zo 
laag mogelijk gehouden door het stellen van aanvullende voorwaarden aan SKA (zie bij rol van 
provincie). De zekerheid van de collectie levert geen financiële zekerheid op omdat de kans dat de 
provincie overgaat tot verkoop van de collectie gering is. Er kan geen andere zekerheid tegenover het 
financiële risico gesteld worden. NRF is 1ste hypotheekhouder. Wel vraagt de provincie een ‘pos/neg-
verklaring’: naast de zekerheid van de collectie zal dan SKA op verzoek van de provincie zorgen voor de 
vestiging van een tweede hypotheek. 
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 Een lening is een contractuele verplichting, in tegenstelling tot een subsidie waar de provincie eenzijdig 
mee kan stoppen. 

 23 jaar is een lange looptijd en onzeker is of die looptijd korter kan worden. 

 Het verstrekken van een langlopende lening levert extra werk op voor de provinciale beheersorganisatie. 
 

 

6. Financiën 

Rentepercentage van de lening is 3%. Dit is gekozen enerzijds omdat het concurrerend is aan de aanbieding van 

de NRF (2,9% met een rentevaste periode van 10 jaar), anderzijds is rekening gehouden met de draagkracht van 

SKA. Het interne rentepercentage voor langlopende leningen van de provincie bedraagt 4%.  Het verschil  van in 

totaal €90.500,- in 10 jaar, komt ten laste van het programmabudget van cultuur. Er is getoetst aan de wet Fido.  

 

7. Realisatie 

Een lening wordt verstrekt aan Stichting Kasteel Amerongen.  

 

8. Juridisch 

Wet Markt en Overheid  

De overheid dient voor al haar economische activiteiten te voldoen aan de Wet Markt en Overheid. De wet schrijft 

voor dat wanneer de overheid goederen en diensten aanbiedt op de markt (economische activiteiten verricht) zij 

bepaalde gedragsregels in acht moet nemen. De Wet Markt en Overheid is in het leven geroepen met als doel zo 

gelijk mogelijke concurrentieverhoudingen tussen overheden en bedrijven te creëren. Met het begrip 

'economische activiteit' worden verstaan 'het aanbieden van goederen of diensten aan derden op een bepaalde 

markt', dat wil zeggen in concurrentie met private ondernemingen. Echter, dat is hier niet aan de orde. De 

Stichting Kasteel Amerongen verkeert in financiële moeilijkheden waardoor banken vanwege de schuldenpositie 

van de stichting geen nieuwe leningen willen verstrekken. SKA heeft voor een nieuwe lening NRF benaderd die 

vervolgens met een voorstel voor een garantstelling zijn gekomen. Omdat er onder deze omstandigheden geen 

sprake is van aanbieders van dezelfde soort diensten (lening of garantstelling), verstoor je de 

concurrentieverhoudingen tussen de overheid en bedrijven niet. Hierdoor wordt er niet in strijd met de Wet Markt 

en Overheid gehandeld. 

 

Lening- Subsidierecht 

Bij het verstrekken van een lening bestaat het risico dat de lening niet of niet geheel zal worden terugbetaald. Het 

aangaan van een lening is een privaatrechtelijke overeenkomst en juridisch afdwingbaar. Het verstrekken van 

een lening door de provincie wordt beschouwd als een subsidie en dient te voldoen aan de subsidieregels. De 

lening zal worden verstrekt middels een subsidiebeschikking met een daaraan gekoppelde 

uitvoeringsovereenkomst. In de uitvoeringsovereenkomst zullen de afdwingbare afspraken worden opgenomen. 

De contractuele verplichtingen zullen we als provincie niet eenzijdig kunnen opzeggen, zie ook hiervoor onder 

Kanttekeningen. De provincie zal maximaal 23 jaar aan de voorgestelde lening vastzitten.  

 

Er dient ingevolge artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht een wettelijke grondslag te zijn voor deze 

subsidieverlening in de vorm van een lening. Beschikbaar stellen van gelden door PS heeft tot gevolg dat deze 

subsidieverstrekking is gebaseerd op artikel 4:23 lid 3 sub c Algemene wet bestuursrecht (begrotingssubsidie). 

De uitvoering hiervan verloopt via de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht.   

 

9. Europa 

Er is sprake van ongeoorloofde staatssteun volgens de Europese regels indien met overheidsmiddelen steun 

wordt verstrekt aan een onderneming die hierdoor een selectief voordeel krijgt en waardoor de 

concurrentieverhoudingen worden verstoord en hiermee het internationale handelsverkeer wordt beïnvloed. De 

subsidie in de vorm van een lening is bedoeld voor de activiteiten ter behoud van het cultureel erfgoed. Er is geen 

sprake van staatssteun indien de subsidie in de vorm van een lening alleen gebruikt worden voor de kosten van 
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de cultureel erfgoedactiviteiten. Stichting Kasteel Amerongen verricht in hoofdzaak geen commerciële activiteiten. 

Voor de activiteiten die commercieel van aard zijn kan de subsidie in de vorm van een lening niet worden 

aangewend. Door middel van een duidelijke boekhoudkundige scheiding kan worden voorkomen dat er 

ongeoorloofde kruissubsidiëring plaatsvindt. In dat geval kan je de gelden ten goede laten komen aan de niet-

commerciële tak, zonder in strijd te handelen met de regels van staatssteun. Verder is de Stichting Kasteel 

Amerongen in hoofdzaak gericht op een lokale/ regionale doelgroep. Het is niet de bedoeling van de stichting om 

bezoekers uit andere lidstaten te trekken. Dit houdt in dat de steun aan de stichting het internationale 

handelsverkeer niet zal beïnvloeden waardoor er geen strijd ontstaat met de Europese staatssteunregels.  

 

10. Communicatie 

PS besluit in de vorm van een persbericht 

 

11. Bijlagen 

1. Meerjarenbegroting 
2. Concept beschikking subsidie in de vorm van een lening 
3. Concept uitvoeringsovereenkomst 
4. Begroting 2016 
5. Activiteitenplan 2016 

Artikelsgewijze toelichting 

geen 

 


