
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 1-12-2015 

AAN Commissie MME 

VAN Mariëtte Pennarts-Pouw 

DOORKIESNUMMER 3500 

ONDERWERP Beantwoording vragen over lening aan Stichting Kasteel Amerongen. 

 

In de commissie MME van 16 november jl. is het voorstel besproken om een lening aan Stichting Kasteel 
Amerongen te verstrekken. Ik heb u toegezegd een aantal vragen te beantwoorden voor de vergadering van 
Provinciale Staten van 7 december a.s. Bijgaand treft u de beantwoording aan.  

  

1. Waarom zijn oorspronkelijke leningen met de 2 genoemde stichtingen aangegaan? 

 

Antwoord: 

Het toenmalige SKA bestuur is te optimistisch geweest over het bijeen brengen van de vereiste eigen 

bijdrage voor de Rijksrestauratiesubsidie. De effecten van de financiële crisis werkten door in de 

resultaten van de fondsenwerving voor de restauratie. Die is toen deels met Beijers Kameren lening 

gefinancierd. Daarnaast is exploitatie iets van een heel andere orde dan restauratie. De omslag naar 

exploitatie verliep minder gunstig dan verwacht. Dat heeft het bestuur genoopt  een lening aan te gaan 

bij Kramer-Lems om een faillissement te voorkomen. In 2011 vielen de entree inkomsten na de 

opening tegen. Ingrepen in latere jaren kwamen te laat om nog zwarte cijfers te kunnen schrijven en 

de leningen af te lossen. Zwarte cijfers worden inmiddels wel geschreven na een sanering van de 

vaste lasten. 

 

2. Hoe zit het met internationaal toerisme/Europese dimensie/staatssteun?  

 

Antwoord: 

Stichting Kasteel Amerongen is op dit moment niet in hoofzaak gericht op het aantrekken van 

internationale toeristen. De activiteiten zijn vooral bedoeld voor de regionale en landelijke doelgroep. 

Echter de wens om meer internationale toeristen aan te trekken kan in de toekomst meer aandacht 

krijgen. Qua staatssteun zal dit verder geen gevolgen hebben, omdat het subsidiegeld en de lening 

alleen aangewend zullen worden voor de kosten van culturele erfgoedactiviteiten en niet de 

commerciële activiteiten, zodat er nog steeds geen sprake is van staatssteun. 

 

3. Waarom is niet gekozen voor een annuïteitenlening? 

 

Antwoord: 

Er is niet voor de annuïteitenlening gekozen, omdat deze meer risico voor de provincie inhoudt. 

Immers bij deze vorm betaal je de eerste jaren veel meer rente dan aflossing. Bij de lineaire lening zijn 

de lasten in het begin weliswaar hoger, maar op termijn worden deze lager. Bij de keuze voor de 

lineaire lening is rekening gehouden met de financiële mogelijkheden van de stichting.   

Na 10 jaar wordt de rente opnieuw vastgesteld. Indien deze hoger is dan de nu vastgestelde 3%, moet 

dit voor de stichting geen probleem zijn. Immers er is dan al 10* € 50.000,00= € 500.000,00 afgelost. 

Dit scheelt aan rentelasten ten opzichte van het eerste jaar 3% van € 500.000,00= € 15.000,00. 

Met de stichting is ook afgesproken dat vervroegde aflossing boetevrij mogelijk is, dus hopelijk is 

restant lening na 10 jaar lager. 
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Daarnaast zijn er door mw. Noordenbos van de SP-fractie een aantal aanvullende technische vragen gesteld.  

 

1. Wat is er gekocht van de lening van Stichting Kramer-Lems in 2012? 
 
Antwoord 
De lening is aangegaan om het dreigende faillissement van de SKA in 2012 af te wenden. In dat jaar 
bleek dat de exploitatiekosten te hoog waren in relatie tot de daadwerkelijke inkomsten uit eenmalige 
bijdragen van fondsen en aantallen bezoekers. Om crediteuren te kunnen betalen is een lening 
aangegaan bij de Stichting Kramer-Lems. Had SKA dat niet gedaan dan was er hoogstwaarschijnlijk 
een faillissement aangevraagd door die crediteuren (van zowel de restauratiekosten als de uitgaven in 
de exploitatie). 
 
 

2. Wanneer is de lening bij Stichting Beijers-Kameren afgesloten en wat is er van deze lening gekocht/ 
betaald? 
 
Antwoord: 
Deze lening is afgesloten in 2006 om niet-gedekte kosten van de restauratie van het gebouw te 
betalen. Het betrof hier het project “Noodherstel I van het Huis”. 
 

3. Wanneer is de lening van 500.000 euro bij ABN Amro ontstaan en wat is er van gekocht/ betaald? 
 
Antwoord: 
Een lening is afgesloten in juni 2011 voor 1 miljoen euro, en inmiddels voor de helft afbetaald. Ook 
deze lening is aangegaan om kosten van de restauratie van het gebouw te dekken. 

 

 


