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Bijlage(n):   1 

 

Aan Provinciale Staten, 

 

Inleiding 

In de Cultuurnota 2012-2015 “Cultuur van U” is vastgelegd dat de komende jaren vanuit het fonds 

erfgoedparels ingezet wordt op de restauratie van historische buitenplaatsen. Restauratieachterstand in 

de provincie bedraagt voor deze categorie € 35.5 mln. (zowel groen als rood, opgave van de 

Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) en Het Utrechts Landschap (HUL). 

In de Cultuurnota wordt aangegeven dat bij subsidieverstrekking de volgende factoren meegewogen 

worden: 

 rijks beschermd monument; 

 de ligging van de buitenplaats in een zone van provinciaal belang conform PRS; 

 de mate van toegankelijkheid voor publiek en de recreatieve mogelijkheden; 

 de mate van cofinanciering door de eigenaar zelf en door andere fondsen en 

subsidiegevers; 

 eigen inkomsten en vermogen van de eigenaar; 

 de aansluiting bij bredere gebiedsprogramma’s; 

 het creëren van leerlingplekken voor het restauratievak. 

 

Conform de Cultuurnota “Cultuur van U” zal een monitoringssysteem ontwikkeld worden om de 

restauratieachterstand bij rijks beschermde historische buitenplaatsen in beeld te brengen, de 

zogenaamde  Erfgoedmonitor. In afwachting van deze erfgoedmonitor wordt in 2012  op basis van de 

expertise van de eigen organisatie, overleg met de RCE, HUL, Staatsbosbeheer en eigenaren aan PS 

een voorstel gedaan tot besteding van de parelfondsmiddelen 2012 in de categorie historische 

buitenplaatsen (inclusief rijksgeld). Vooruitlopend op de verdeling via de erfgoedmonitor, worden 

bovenstaande factoren nu wel al meegewogen. Een aanvraag hoeft niet aan alle voorwaarden te 

voldoen, m.u.v. de status rijks beschermd monument en de voorwaarde leerlingplekken te creëren. 

Voor 2012 zijn 4  projecten geselecteerd, omdat ze een urgente restauratieopgave hebben, concreet 

uitvoerbaar zijn en aan de meeste criteria voldoen. Wij hebben gekozen voor projecten met hoge 
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cultuurhistorische waarde, publieksbereik, urgentie en een substantiële eigen bijdrage. Hiermee 

onderscheiden deze projecten zich van overige projecten, die of nog in de ontwikkelfase verkeren of 

slechts beperkt aan de criteria voldoen. Totale bijdrage vanuit het fonds erfgoedparels voor 2012 

bedraagt  € 2.1 mln.  

Het budget erfgoedparels 2012 bedraagt ruim € 2.3 mln. Conform de Cultuurnota “Cultuur van U” 

wordt van dit bedrag € 100.000, - gereserveerd voor het ontwikkelen van de erfgoedmonitor. De 

voorgestelde bijdrage past binnen het budget 2012. 

Voorgeschiedenis 

Omdat de categorie historische buitenplaatsen een categorie van provinciaal belang is in de PRS en 

PRV, omdat het een thema in het coalitieakkoord is en omdat het een belangrijk erfgoedthema is in het 

eigen provinciale erfgoedbeleid, hebben PS in 2011 ingestemd met het voorstel te stoppen met de 

categorie industrieel erfgoed en in deze coalitieperiode te focussen op de historische buitenplaatsen.  

In de Cultuurnota 2012-2015 “Cultuur van U” wordt aangegeven dat de komende jaren ingezet wordt 

op de restauratie van historische buitenplaatsen. Met dit thema wordt een koppeling gelegd tussen 

monumentenzorg en ruimtelijk beleid. 

 

Essentie / samenvatting 

Voorgesteld wordt subsidie aan de volgende 4 projecten te verstrekken (totaal € 2.1 mln.): 

 Restauratie Chatelet kasteel de Haar: max. € 1 mln. 

 Restauratie Bourgondische toren, ruïne en donjon van kasteel Wijk bij Duurstede: max. € 

0.6 mln. 

 Restauratie park kasteel Loenersloot: max. € 0.1 mln. 

 Restauratie Baarnse Bos max. € 0.4 mln. 

Voor uitgebreide motivatie van de selectie: zie bijlage. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Met behulp van substantiële bijdragen uit het fonds Erfgoedparels kan een aantal markante 

monumentale gebouwen en parken in de categorie historische buitenplaatsen behouden blijven. 

 

Financiële consequenties 

Het voorliggende voorstel heeft geen gevolgen voor de begroting 2012. Het voorstel betreft een 

uitwerking van het beleidskader voor het reeds ingestelde Investeringsfonds Provinciaal Erfgoed 

 

Begroting 2012-2015 

Nieuw coalitieakkoord 2012-2015:    € 2.000.000,-  (4 x € 500.000,-) 

Doorgeschoven middelen Najaarsrapportage 2011 € 1.200.000,-  (4 x € 300.000,-) 

 

 

 

Gedecentraliseerde rijksmiddelen:    € 6.107.712,-  (4 x € 1.527.000,-) 

Totaal       € 9.307.712,-  (4 x € 2.327.000,-) 

 

 

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  

n.v.t. 

 

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven 

n.v.t. 
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Voorgesteld wordt  

Vanuit het fonds Erfgoedparels 2012 voor de restauratie van historische buitenplaatsen in 2012, 

maximaal  € 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de restauratie van Chatelet kasteel de Haar, 

maximaal € 600.000,- voor de restauratie van kasteel Wijk bij Duurstede,  maximaal € 400.000,- 

voor de restauratie van het Baarnse Bos en maximaal  € 100.000,- voor de restauratie van het park 

Loenersloot. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten, 

 

 

voorzitter, R.C. Robbertsen 

 

 

secretaris, H. Goedhart 
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Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit van Provinciale Staten 08-10-2012 tot de subsidietoekenning voor historische buitenplaatsen  

2012. 

 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 8 oktober 2012; 

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 28 augustus 2012, afdeling MEC, nummer 80B62B5F 

 

Gelezen het statenvoorstel;  

 

Overwegende 

 Dat de restauratiebehoefte van het Chatelet kasteel de Haar, de Bourgondische toren en donjon 

van kasteel Wijk bij Duurstede, het park Loenersloot en het Baarnse Bos groot is; 

 Dat op basis van de Cultuurnota 2012-2015 “Cultuur van U” het een prioriteit van 

erfgoedbeleid is om daar als provincie in bij te dragen; 

 

Gelet op artikel 158 van de provinciewet;  

 

Besluiten:  

 

Vanuit het fonds Erfgoedparels 2012 voor de restauratie van historische buitenplaatsen maximaal 

€ 1.000.000,- beschikbaar te stellen voor de restauratie van Chatelet kasteel de Haar, maximaal  € 

600.000,- voor de restauratie van kasteel Wijk bij Duurstede, maximaal € 400.000,- voor de 

restauratie van het Baarnse Bos en maximaal  € 100.000,- voor de restauratie van het park 

Loenersloot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

voorzitter, 

 

 

 

griffier, 
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    Toelichting 

 

 

 

1. Wettelijke grondslag 

Art. 158 van de Provinciewet. 

 

2. Beoogd effect 

Met behulp van een substantiële provinciale bijdrage kunnen vier urgente restauratieprojecten in de 

categorie historische buitenplaatsen worden uitgevoerd.   

 

3. Argumenten 

Op deze wijze wordt verdere uitvoering gegeven aan het erfgoedbeleid t.a.v. de in het coalitieakkoord 

genoemde agenda historische buitenplaatsen en wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan het 

wegwerken van de restauratieachterstand binnen deze categorie. Voor verdere argumentatie zie de 

bijlage. 

 

4. Kanttekeningen 

n.v.t. 

 

5. Financiën 

 

In deze coalitieperiode is jaarlijks € 800.000, - aan provinciale middelen beschikbaar voor 

erfgoedparels, te weten € 500.000,- uit het coalitieakkoord 2012-2015 en € 300.000,- vanuit de via de 

NJR 2011 doorgeschoven middelen uit het budget erfgoedparels 2011. Daarnaast ontvangen de 

provincies structureel jaarlijks € 20 mln. voor de restauratie van rijksmonumenten. Via de 

junicirculaire van het provinciefonds 2012 heeft het rijk de verdeling van deze middelen definitief 

bekend gemaakt. De provincie Utrecht ontvangt de komende jaren € 1.526.928,- per jaar aan 

rijksmiddelen. Begin maart zijn de door rijk en IPO samen opgestelde bestuurlijke afspraken hierover 

ondertekend (“Bestuurlijke afspraken over de restauratie van rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid 

voor het erfgoed”). 

 

Overzicht van de restauratiekosten, de provinciale bijdragen en de percentages van de provinciale 

cofinanciering: 

 
Project Totale restauratiekosten Voorgestelde 

provinciale bijdrage 

Percentage provinciale 

bijdrage 

Baarnse Bos €    600.000,- €    400.000,- 66 % 

Chatelet de Haar € 3.000.000,- € 1.000.000,- 33 % 

Kasteel Wijk bij 

Duurstede 

€ 1.500.000,- €    600.000,- 40 % 

Park Loenersloot €    200.000,- €    100.000,- 50 % 

 

N.B. t.a.v. het Baarnse Bos: dit betreft fase 2 van de restauratie van het Baarnse Bos. In fase 1 is de 

Grote Kom gerestaureerd. Omdat deze restauratie nog niet afgerond is, wordt de subsidiebeschikking 

voor fase 2 pas verleend als fase 1 door Staatsbosbeheer gerealiseerd is. Omwonenden worden hierbij 

intensief betrokken. 
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6. Realisatie 

Bovengenoemde bedragen zijn maximum reserveringen. Na instemming door PS zullen de eigenaren 

uitgenodigd worden een subsidieaanvraag in te dienen a.h.v. het formulier “Fonds Erfgoedparels 

2012” tot een max. van het voorgestelde bedrag. Vervolgens worden de subsidiabele kosten 

vastgesteld a.h.v. de door het rijk opgestelde Brim-handleiding.  

 

7. Juridisch 

Op grond van de Cultuurnota 2012-2015 doen Gedeputeerde Staten jaarlijks een voorstel aan 

Provinciale Staten, voor het beschikbaar stellen van gelden uit het Parelfonds, voor een aantal 

projecten, zodat het college van Gedeputeerde Staten haar bevoegdheid tot subsidieverstrekking kan 

uitoefenen. De subsidieverstrekking vindt plaats conform de algemene subsidieverordening (Asv), ter 

uitvoering van het PS-besluit. Ten aanzien van deze projecten is sprake van een urgente 

restauratieopgave.  

 

8. Europa 

De toetsing aan de Europese regelgeving inzake staatssteun zullen Gedeputeerde Staten uitvoeren na 

het ontvangen van de subsidieaanvragen. Subsidie verstrekking aan ondernemingen ten behoeve van 

instandhouding van cultureel erfgoed kan worden gebaseerd op de per 1 januari 2010 door de 

Europese Commissie goedgekeurde Nationale regeling voor instandhouding en herstel van 

beschermde historische monumenten. Voorwaarden zijn dat de ontvanger van de subsidie tevens 

eigenaar is van de erfgoedparel en dat de erfgoedparel door het rijk of de gemeente als monument is 

aangemerkt. Voor subsidiëring komen in aanmerking de kosten samenhangend met de restauratie die 

noodzakelijk is om de erfgoedparels te bewaren voor de 

toekomst. 

 

 

9. Communicatie 

 

Na besluitvorming in Provinciale Staten verschijnt er een persbericht over dit onderwerp. 

 

10. Bijlagen 

 Toelichting selectie 
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