
PS2010WMC14 - 1 -

College van Gedeputeerde Staten 
 statenvoorstel 

Datum :14 september 2010  Nummer PS: PS2010WMC14 
Afdeling : ECV  Commissie: WMC 
Registratienummer : 2010INT262333  Portefeuillehouder: Raven 

Titel : Opheffen garantstelling Kasteel Amerongen door inzet Rijksmatchingsmiddelen 
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Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
 
Essentie / samenvatting: 
Het Rijk heeft via het Provinciefonds 1,45 miljoen euro aan de Provincie beschikbaar gesteld voor 
restauratie van Rijksmonumenten in de periode 2009-2011. Deze bijdrage is geoormerkt als matching 
van provinciale bijdragen aan restauraties. Voorstel is om de Rijksmiddelen voor restauratie aan te 
wenden voor Kasteel Amerongen. Daarmee kan de provincie aan Stichting Kasteel Amerongen een 
subsidie verlenen van € 1,45 miljoen. Door het verstrekken van deze subsidie kan de garantstelling 
van €1,5 miljoen, waarover werd besloten door PS op 6 juli  2009, vrijwel worden opgeheven. De 
afspraken die met het NRF over de garantie werden gemaakt en welke zijn vastgelegd in de 
garantieovereenkomst d.d.14 juli 2009 kunnen worden ontbonden. Ingeschat wordt dat de Stichting 
niet in staat is, gegeven de economische crisis, de benodigde middelen zelf te verwerven. 
Deze voorgestelde subsidie leidt tot verwijdering van vrijwel de gehele garantstelling uit de 
risicoparagraaf en vergroot het vrije deel van de algemene reserves.  
 
Voorgeschiedenis: 
De restauratie van huis en bijgebouwen van Kasteel Amerongen is al jaren in volle gang. De Stichting 
Kasteel Amerongen (verder genoemd de stichting) liet in het voorjaar 2009 weten  € 4,5 miljoen tekort 
te komen voor de restauratie van kasteel en bijgebouwen. De stichting verzocht de provincie het tekort 
van € 4,5 miljoen te financieren. Middels de VJN 2009 hebben PS op 6 juli 2009 ingestemd met een 
amendement van het CDA om, ten behoeve van de afronding van de restauratie van kasteel 
Amerongen, te voorzien in een subsidie van € 2 miljoen en een provinciale garantstelling van € 1,5 
miljoen, vermeerderd met de rentelast.  
Dekking van de € 2 miljoen subsidie vond plaats uit de in de VJN gereserveerde gelden voor het fonds 
erfgoedparels.  
Voor de garantstelling is een overeenkomst tussen Nationaal Restauratiefonds en Provincie opgesteld 
inclusief een hypothecaire acte.  Aan beide beschikkingen werden voorwaarden verbonden. De 
Stichting heeft aan deze gestelde voorwaarden voldaan. 
De garantstelling werd opgenomen in de risicoparagraaf van de provincie. De garantstelling leidde niet 
tot uitgaven maar verhoogde wel het benodigde minimale weerstandvermogen. Als gevolg daarvan 
nam het vrije deel van de algemene reserves af. 
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Beleidsoverwegingen: 
De Provincie Utrecht zet zich in om het (gebouwde) cultureel erfgoed te behouden. Door de eerder 
verleende subsidies en de provinciale garantstelling kan de restauratie van Kasteel Amerongen, één 
van de 10 meest waardevolle buitenplaatsen van Nederland, voltooid worden. Het gerestaureerde 
kasteel kan volgens planning in het voorjaar van 2011 de deuren voor het publiek openen. De met 
subsidie van de provincie gerestaureerde interieurcollectie kan tentoongesteld worden. Met de 
opheffing van vrijwel de gehele garantstelling neemt het vrije deel van de algemene reserves van de 
provincie toe. Ook zorgt de opheffing van de garantieverklaring voor een positief effect op de 
risicoparagraaf.  Voor de Stichting betekent de subsidie dat er een minder grote druk op de 
toekomstige exploitatie komt te liggen. 
Toen PS in juli 2009 instemde met een subsidie van 2 miljoen en een garantstelling van 1,5 miljoen 
was de verwachting dat de Stichting Kasteel Amerongen (SKA) zelf voor de resterende 1 miljoen 
tekort zou zorgdragen. In de gekozen oplossingsrichting van PS is gekozen voor een eigen bijdrage 
van de stichting van 1 miljoen euro. Dat is ook gelukt. De restauratie is niet stil komen te liggen en de 
werkzaamheden worden volgens plan en volgens de eisen van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed 
afgerond eind 2010. De dekking van de restauratie is hiermee rond en het kasteel kan in het voorjaar 
2011 in volle glorie zijn schatten tonen. 
Het Rijk heeft met deze extra restauratiebijdrage beoogd effecten van de economische crisis te 
bestrijden. Dit sluit goed aan op de besluitvorming van PS in 2009 om de restauratie van Kasteel 
Amerongen op te nemen in de Versnellingsagenda. 
De voorgestelde subsidie van 1,45 miljoen maakt opheffing van vrijwel het gehele risico van de 
garantstelling mogelijk.  Een risico-erfenis voor het toekomstige bestuur van de provincie wordt 
hiermee voorkomen. 
Daarnaast wordt de toekomstige exploitatie van het kasteel niet langer belast met een schuld aan de 
Provincie van € 1,5 miljoen. Dat betekent dat er een grotere kans op een sluitende exploitatie is in de 
toekomst. 
 
Financiële consequenties:  
De te verlenen subsidie van 1,45 miljoen euro middels de gelden van de rijksbijdrage leidt tot 
opheffing van vrijwel de gehele garantstelling van 1,5 miljoen euro. Het risico dat NRF de  provincie 
na 2016 zal aanspreken op deze garantstelling is hiermee opgeheven. 
 
juli 2010 
 
Huidige garantstelling + interest                                                                  1,53 mln. 
Subsidie bijdrage provincie Utrecht uit Rijksbijdrage                                  1,45 mln. 
 
Kasritme 
80.000 restbedrag, met vervolgens jaarlijks ongeveer 3.200 euro jaarlijks rente erbij 
 
Kanttekeningen 
n.v.t.  
 
Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 
n.v.t. 
 
Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
In PS is in 2009 uitgebreid stilgestaan bij de vraag of deze garantstelling een aanvaardbaar risico voor 
de Provincie vormde. Met dit voorstel wordt dit risico grotendeels opgelost. 
 
Eerdere besluiten: 
PS-besluit d.d. 5 oktober 2004: PS besluiten een eenmalige restauratiebijdrage ad 3 miljoen voor de 
interieurrestauratie van kasteel Amerongen beschikbaar te stellen. 
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PS-besluit d.d. 6 juli 2009: PS besluiten een subsidie van 2 miljoen euro en een garantstelling van 1,5 
miljoen  euro beschikbaar te stellen aan Stichting Kasteel Amerongen 
VJN 2010: Rijksmiddelen zijn vanuit algemene middelen overgeheveld naar budget Erfgoedparels. 
 
Wettelijke grondslag 
Verordening Cultuurbeleid provincie Utrecht 1996 

Juridisch 
n.v.t. 

 
Europa 
De subsidie is bedoeld voor de restauratie van kasteel Amerongen, ter behoud van het cultureel 
erfgoed. De subsidie voldoet aan de Nationale regeling voor instandhouding en herstel van  
beschermde historische monumenten die eind vorig jaar is goedgekeurd door de Europese Commissie  
en geldt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2014. Alleen de extra kosten voor  
instandhouding en herstel van het monument (en zijn monumentale waarde) komen voor  
vergoeding in aanmerking. 
Deze kosten hebben alleen betrekking op werkzaamheden die uit technisch oogpunt noodzakelijk zijn 
voor de instandhouding van het monument.  
Uit de statuten van Stichting Kasteel Amerongen blijkt dat zij naast de restauratie ook als doelstelling 
heeft het ontwikkelen en exploiteren van sociale, culturele, agrarische en economische projecten van 
toeristische, recreatieve en educatieve aard. Voor deze activiteiten mag de subsidie dus niet worden 
aangewend. 
 
Communicatie 
GS-flits 
Rijksbijdrage van 1,45 miljoen euro voor Kasteel Amerongen 
Het Rijk stelt in het kader van de bestrijding van de economische crisis extra geld ter beschikking voor 
een restauratie van een monument. Zo’n restauratie dient wel al  eerder door de provincie ondersteund 
te zijn. Door de Rijksbijdrage ter beschikking van Kasteel Amerongen te stellen kan de restauratie van 
het kasteel, één van de 10 meest waardevolle buitenplaatsen van Nederland, voltooid worden. Het 
kasteel kan in het voorjaar van 2011 zijn schatten in volle glorie tonen. 
Deze Rijksbijdrage heft de garantstelling  van de provincie vrijwel op.  
Provinciale Staten besluiten over de toekenning van de extra Rijksbijdrage op 25 oktober 2010. 
 

Bijlagen 
n.v.t. 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
voorzitter, R.C. Robbertsen 
 
secretaris, Drs. H.H. Sietsma 
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Besluit 
 
Besluit van 25 oktober 2010 tot  verlening van een subsidiebijdrage van 1,45 miljoen aan Stichting 
Kasteel Amerongen ter verrekening van de garantstelling zoals besloten door PS op 6 juli 2009.  
 
Provinciale Staten van Utrecht; 
 
Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 14 september 2010, afdeling ECV, nummer  
2009INT261728 
 

Kennis genomen van het voorstel en het advies om de subsidie beschikbaar te stellen;  
 

Overwegende dat 
Het Rijk aan de Provincie een restauratiebudget beschikbaar heeft gesteld; 
Matching van de rijksmiddelen met een eerdere provinciale subsidie een geoormerkte bestemming is 
voor deze gelden; 
de voorgestelde inzet van deze middelen van 1,45 miljoen vrijwel volledige opheffing van het risico 
van de garantstelling mogelijk maakt en een risico-erfenis voor het toekomstige bestuur van de 
provincie  hiermee voorkomen wordt; 
De toekomstige exploitatie van Kasteel Amerongen niet langer belast wordt met een schuld aan de 
Provincie; 
dat de voorgestelde inzet een grotere kans biedt op een sluitende exploitatie in de toekomst, 
 

Besluiten:  
 
de voorgestelde subsidie van 1,45 miljoen euro vast te stellen, ter verrekening van de 
garantiebeschikking ten gunste van Stichting Kasteel Amerongen d.d. 16 juli 2009 voor de aflossing 
van de rekening courantfaciliteit verleend voor de restauratie van kasteel Amerongen en de daarbij 
behorende garantieovereenkomst met NRF d.d. 14 juli 2009. 
 

Voorzitter, 
 

Griffier, 
 


