
Amendement 29 Werk maken van restauratieachterstand rijksmonumenten

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 9 november 2022, ter behandeling van 

de Programmabegroting 2023, PS2022PS19, 

Overwegende dat 

- In de unaniem aangenomen motie ‘Restaureren is anticiperen’ (2021) werd gevraagd de

achterstand m.b.t. iconische momenten in kaart te brengen;

- In de Kadernota van dit jaar de alarmklok werd geluid over de achterstand in

restauraties;

- In de unaniem aangenomen motie ‘Op de schouders van onze voorouders’ (2022) wij ons

uitspreken deze achterstand aan te pakken.

Voorts overwegende dat 

- Het wenselijk is nu met het beschikbaar stellen van een extra budget een signaal aan

eigenaren van monumenten te geven dat Provincie Utrecht serieus werk wil maken van

de restauratieachterstand, ook met het oog op gelijktijdige verduurzaming van

monumenten, en ze daarmee wil uitnodigen plannen te maken;

- Dat ons inmiddels bekend is dat voor 2023 door eigenaren al voor ca. 2,5 miljoen euro

aan aanvragen boven het subsidieplafond van het Parelfonds is gedaan;

- Dat daarnaast in de Statenbrief PS2022BEM50 Beantwoording motie ‘Restaureren is

anticiperen’, al een overzicht is gegeven van 11 grote monumenten, waarvan de

eigenaren hebben aangegeven de komende 4 jaar te willen starten met een restauratie;

- Dat het wenselijk is om budget achter de hand te hebben voor cofinanciering als elders

(Rijk, Europa) middelen beschikbaar komen voor restauratie;

- Dat dit extra budget ook stimulerend kan werken voor andere partijen om bij te dragen

aan restauratie van Utrechts erfgoed;

- Dat wat van dit budget in 2023 niet wordt besteed, overgeheveld kan worden via de

bestemmingsreserve (egalisatie) Meerjarige programma’s en projecten naar 2024, in de

aanloop naar het nieuwe programma cultuur en erfgoed;

- Dat in dit programma, volgens de hierboven genoemde moties, beleid wordt

geformuleerd voor het structureel wegwerken van de restauratieachterstand, waaronder

de ‘iconen’, met een substantiële verhoging van middelen.

Besluit  

Aan de begrotingspost subsidies voor restauraties van rijksmonumenten (programmadoel 7.2) 

voor 2023 toe te voegen: 5 miljoen euro, ten laste van de saldireserve. 

En gaan over tot de orde van de dag, 

VVD, Arthur Kocken 

JA21, Ted Dinklo  

CU, Nelly de Haan  

PvdA, Wilma de Boer 

D66, Erwin Kamp 

50PLUS, Mieke Hoek 

AANVAARD


