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Amendement Voorjaarsnota 2009 Restawatie Kasteel Amerongen

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 6 juli 2009, ter behandeling van het

statenvoorstel Voorjaarsnota 2009,

besluiten

1. bij beslispunt 1: vaststelling hoofdstuk 4 van de Voorjaarsnota 2009, bij beleidswijziglng
Vérsnellingsagenda V.2 Fonds erfgoedparels fft.24 en26) het beschikbare bedrag voor 2010

respectievàliit ZOt I met I miljoen euro te verminderen en een bedrag van2 miljoen euro te

oormerken als subsidie voor de restauratie van Kasteel Amerongen;
Z. het college van GS te verzoeken de afgegeven borgstelling Kasteel Amerongen van 4.6 miljoen

euro te verlagen naar 1.5 miljoen euro, veÍneerderd met rentelast (voorjaarsnota 2009 p.l3 onder

punt 8.1).

Toelichting

Het gaat erom in deze economisch moeilijke tijden de voortgang en afronding van de restauratie van

Kasteel Amerongen, één van de belangrijke erfgoedparels in de provincie Utrecht, te garanderen.

In haar memo varrZ,+ irxti 2009 heeft [ef collegé van GS aan de Staten twee varianten voorgelegd om dit

doel te kunnen bereikón. Naast de bovenstaande gemengde variant, is ook de variant van alleen een

borgstelling voorgelegd. Gelet op de garantie van succesvolle restauratie van het kasteel enerzijds en de

togi t"rugùetatingsrisico's van een complete garantstellin-g anderzdds, wordt hier gekozen Y*t-d"
g";r"rrgd;uariantl Temeer daar het suusiaieaeel van 2 miljoen euro ten laste kan worden gebracht van de

úij voolaarsnota 2009 gevraagde middelen voor het Fonds erfgoedparels 2010 en 2011 ter grootte van 6

miljoen euro.

Bij deze gemengde variant gelden uiteraard de voorwaarden, die aan subsidie en borgstelling gesteld

worden door het college van GS in het bovengenoemde memo;
te weten: "De belangrijkste voorwaarden zijn:

o Transparante boekhouding van de stichting en goedkeuring door een registeraccountant;

o Duidelijke door de provincie goedgekeurde afspraken over de verblijfsrechten en financièle

betrokkenheid voor de familie;
o Heldere verantwoording van de restauratie en de exploitatie;
. periodieke rapporúage van de stichting over gedane inspanning t.b.v. sponsorwerving;

o opstellen van een aflossingsplan door de stichting."
Bovengenoemde voorwaarden worden opgenomen in de garantieovereenkomst en de

subsidiebeschikking. Subsidie en garantstelling worden stopgezet wanneer de stichting per l januari
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