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Inleiding

Kasteelmuseum Amerongen is sinds 2002 gesloten voor het publiek vanwege ernstige tekortkomingen
in de brandveiligheid en elektrische installaties. Daarnaast laat de conditie van de collectie zozeer te
wensen over dat omvangrijk ingrijpen noodzakelijk is geworden. Achterstallig onderhoud aan het
gebouw en verminderde zorg aan de collectie hebben tot deze situatie geleid. Maar ook externe
factoren zijn hieraan debet geweest, waaronder de wateroverlast in het Huis in 1993 en 1996.

Sedert de sluiting wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke waterschade aan het gebouw en naar de
algehele conditie van het interieur en de collectie. Er zijn studies verricht naar de
toekomstmogelijkheden voor het complex en naar verantwoorde openstelling van het kasteelmuseum
tijdens en na de restauratie. Het interimbestuur van de Stichting Kasteel Amerongen (SKA) heeft het
gekozen toekomstscenario inmiddels laten uitwerken. Overleggen met de Rijksdienst
Monumentenzorg (RDMZ) - dé adviseur van de Staatssecretaris voor monumentensubsidies - en ons
college hebben geleid tot overeenstemming over de nieuwe koers van het ensemble van het Huis, de
tuinen en de omgeving. De verdere invulling van de plannen en de gefaseerde uitvoering ervan kan nu
beginnen. Eind 2008 moet het project goeddeels klaar zijn.

Alle tekenen wijzen er op dat Kasteel Amerongen vanaf dit najaar de rijkssubsidies zal ontvangen die
onontbeerlijk zijn voor het bouwkundige en installatie-technische herstel van het Huis. De restauratie
zal niet uitsluitend het casco van het gebouw betreffen maar ook de nagelvaste inrichtingsonderdelen
zoals stucwerk en betimmeringen.
De omvangrijke conservering en restauratie van de 'roerende' objecten in het interieur vallen echter
niet onder de rijkssubsidies. Aangezien de staat van bepaalde deelcollecties zeer matig tot slecht is
heeft een behandeling van deze objecten tijdens de restauratie van het Huis een grote prioriteit. Juist
hier ligt een taak voor de provincie, als vaste subsidiënt van dit kasteelmuseum. Deze conservering en
restauratie loopt parallel aan de bouwtechnische restauratie.

In het Coalitie-akkoord is opgenomen dat de provincie een substantiële bijdrage zal leveren aan de
restauratiekosten van Kasteel Amerongen. Destijds is uitgegaan van 10% van de totale kosten met een
maximum van 3 mln. Dit geld staat op stelpost Aanwending Coalitie-akkoord in de begroting.
Voorgesteld wordt het gereserveerde bedrag van €  3.000.000,- thans daadwerkelijk beschikbaar te
stellen voor een provinciaal subsidie aan Kasteel Amerongen, dat gefaseerd zal worden verleend.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van 4 oktober 2004  tot een eenmalige restauratiebijdrage aan Kasteel Amerongen

Provinciale staten van Utrecht;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 31 augustus 2004, dienst/sector DCU, nummer;
2004MEC001422i

Overwegende dat het ensemble van Kasteel, tuin en omgeving een grote cultuurhistorische waarde
vertegenwoordigt;

Gelet op het toeristisch belang ervan, mede in het kader van het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug;

Gelet op het beschikbare geld van €  3 mln.

Besluiten:

� Het plan voor een eenmalige restauratiebijdrage van € 3 mnl.voor de niet-subsidiabele kosten van
restauratie aan Kasteel Amerongen vast te stellen zoals weergegeven in de bijlage bij dit besluit.
Onder voorwaarde dat de subsidie alleen wordt verleend als voor de essentiële onderdelen van het
totaalplan voldoende dekking is gevonden, waaronder rijkssubsidie, en dat de conservering,
restauratie en herinrichting van de museale delen is gegarandeerd.

voorzitter,

griffier,
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 Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect

Een vernieuwd kasteelmuseum met een duidelijke culturele identiteit, een wervend museaal aanbod en
aanpalende expertisefuncties, met een gezonde exploitatie mede door passende commerciële
activiteiten: dat moet het eindresultaat zijn van een periode van sluiting en restauratie van Kasteel
Amerongen.
Op basis van onder meer de toekomstverkenningen door adviesbureau LaGroup en Oldenburger
Historische Tuinen heeft het interimbestuur van de stichting Kasteel Amerongen (SKA) gekozen voor
het volgende profiel, waar ook de RDMZ en ons college achterstaan:

a. Presentatie van het Huis zoals bewoond rond de jaren '20 van de vorige eeuw (thema Adel in
Europa). Deze periode is tevens leidraad voor de keuze van activiteiten en evenementen. Door
ontruiming van een deel van de huidige wooneenheden en ander gebruik van het souterrain breidt
de museale ruimte zich aanzienlijk uit; voorts kan er expositieruimte worden geschapen in een van
de bijgebouwen;

b. Presentatie van de tuinen, die naast de jaren '20, de eerdere stijlperiodes sedert de 17e eeuw
vertegenwoordigen (thema Groene Geschiedenis);

c. Vormgeven van landelijk en regionale expertisefuncties op het gebied van restauratie en tuinen,
met uiteindelijk een permanent restauratie-atelier en een netwerkfunctie ten aanzien van de
verschillende landelijke tuin- en kwekerij-organisaties; te huisvesten in de bijgebouwen;

d. Passende commerciële en toeristische versterking; deze omvat enerzijds uitbreiding en verbetering
van de horecavoorzieningen en anderzijds een programma van inhoudelijk verantwoorde
activiteiten en evenementen, zoals concerten en cursussen. Tenslotte een goede aansluiting op het
toeristisch-recreatief potentieel in de omgeving (Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, het dorp,
mogelijk herstel van het boothuis aan de rivier).

Evenals in andere kasteelmusea wordt het aantal bezoekers begrensd door de omvang van de zalen en
tuinen, en de kwetsbaarheid van de collectie. Voor Amerongen moet men denken aan 35.000 tot
40.000 bezoekers. In het verleden haalde men 35.000 bezoekers alleen tijdens enkele topjaren; in de
toekomst wordt dat getal de standaard.

Argumenten

a)  "By all means the greatest mansion in de the Netherlands, because of  its scenic surroundings, a
remarkable landscape, its picturesque gardens and its unprecedented interiors, authentically collected
by in fact one family during more than three certuries."
Eerlijk gezegd valt er op dit citaat uit de NBC-televisieserie Great houses of Europe (1997) wel wat af
te dingen. Natuurlijk staan er in Nederland ook andere imposante 'mansions'. Maar de
cultuurhistorische waarde van Kasteel Amerongen is, zoals het citaat zegt, groot door het ensemble
van Huis, tuinen, dorp, uiterwaarden en Heuvelrug. Het geheel behoort tot de absolute top van ons
land en zeker onze provincie.

b) Aan de keuze voor het profiel is een periode van degelijke oriëntatie vooraf gegaan, zowel
inhoudelijk als financieel. Wij hebben er vertrouwen in dat er een juiste balans zal zijn van museaal-
inhoudelijk aanbod en commerciële exploitatie. Dat de RDMZ , de belangrijkste adviseur van de



PS2004ZCW09 -6-

Staatssecretaris ten aanzien van de zogeheten Kanjersubsidies, zich achter het concept heeft geschaard
weegt hierbij zwaar. Verder hebben meerdere grote fondsen en sponsoren serieuze belangstelling
getoond voor het project.

c) De restauratie wordt aangegrepen om het ensemble weer verder open te stellen voor het publiek; de
tuinen zijn steeds geopend gebleven. Onder het motto Wegens restauratie geopend zullen bezoekers
delen van de restauratie kunnen volgen, op locatie, in een restauratie-atelier en via de nieuwe media.
Zoals wij al in onze rapportage van mei 2003 aan de statencommissie Zorg, Cultuur en Welzijn
hebben gemeld, is het oorspronkelijke plan voor een totale ontruiming van de collectie verlaten. Door
van de nood een deugd te maken en in situ te conserveren/restaureren, kan men meer inkomsten
boeken en het kasteel in de aandacht van het publiek houden. In Engeland slaat een dergelijke formule
enorm aan bij het publiek.
Intussen heeft men in het kasteelmmuseum niet stil gezeten. Belangrijke brandwerende maatregelen
zijn genomen. Men beschikt inmiddels over een topdeskundige op het gebied van restauratie en
conservering van collecties en interieurs. Dit heeft onder meer geleid tot het bijgevoegde plan van
aanpak en tot start van de noodzakelijke schoonmaak van voorwerpen.

d) Kasteel Amerongen maakt, samen met het dorp en de uiterwaarden deel uit van het Nationaal Park
Utrechtse Heuvelrug. Het hoeft geen betoog dat het voor de aantrekkingskracht van het gebied en de
kwaliteit van het aanbod van groot belang is Kasteel Amerongen in volle glorie te herstellen.

Financiën

In het bijgevoegde overzicht staan de totale kosten van de restauratie en herinrichting. Hierbij de
volgende toelichting:

*  Er zijn drie posten voor nieuwbouw opgenomen waarover nog een besluit moet vallen. Men denkt
over een zogeheten Wintertuin, een kasachtig gebouw voor grote ontvangsten; een nieuwe stalling
voor onder meer de rijtuigen die nu in het souterrain staan - het souterrain wordt namelijk museale
presentatieruimte; een expertisecentrum tuinen. Wij vinden beperking van nieuwbouw op het
eigenlijke terrein van groot belang voor de eenheid van het ensemble. Met het oog op de exploitatie-
inkomsten zijn additionele functies wel nodig. In overleg met de RDMZ én met partners in de directe
omgeving wordt gezocht naar geschikte locaties.
* In de bijlage staan twee totalen: een totaal generaal en een totaal extra. Dit laatste is inclusief een
stelpost voor mogelijke verzakkingen aan het hoofdgebouw. De metingen zijn inmiddels gaande.
* Over de rijkssubsidie in het kader van de zogeheten Kanjerregeling komt dit najaar definitieve
zekerheid; alle tekenen wijzen erop dat het rijk, gefaseerd, het benodigde geld zal fourneren.

Post nr. 13   Totale kosten €  25    mln.
Te verwachten rijkssubsidie over nrs. 1, 2, 3, 12 €  7.5    mln.
Nog te dekken  €  17.5  mln.

Post nr. 15  Totale kosten extra  €  30    mln.
Te verwachten rijkssubsidie nrs. 1, 2, 3, 12, 14 €  11    mln.
Nog te dekken €  19    mln.



PS2004ZCW09 -7-

* Wij willen de gevraagde €  3.000.000,- inzetten voor de niet-rijkssubsidiabele kosten van met name
de museale onderdelen. Dat gebeurt gefaseerd en in overleg met de SKA en de RDMZ, en in relatie tot
bijdragen van grote sponsoren en culturele fondsen, die op dit moment nog niet vaststaan. De
provinciale bijdrage is juist mede bedoeld om anderen over de streep te trekken. Ook is het een
belangrijk signaal aan de Staatssecretaris. Het subsidie wordt uiteraard alleen verleend als voor de
essentiële onderdelen van het totaalplan voldoende dekking is gevonden. In de wetenschap dat anderen
bijdragen aan de bouwtechnische restauratie, zal de provincie zich toeleggen op de conservering,
restauratie en herinrichting van de museale collectie, want voorkómen moet worden dat straks het
hoofdgebouw is gerestaureerd, zonder dat de collectie en de herinrichting zijn aangepakt.

Realisatie

De bouwtechnische restauratie van het hoofdgebouw moet eind 2008 gereed zijn. Voor het afronden
van de omvangrijke interieurrestauratie is waarschijnlijk een à twee jaar meer nodig. De gedeeltelijke
heropening begint tegelijk met de restauraties.

Communicatie

Een weloverwogen persbericht, mede met het oog op andere geldgevers.

Bijlagen

- financieel overzicht
- restauratieplan interieur

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


