
 

 

 

MEMORANDUM  

2020BEM63 

 

DATUM 18-5-2020 

AAN Commissie BEM 

VAN Rob van Muilekom 

DOORKIESMMER T. Leene:  0611715221 

ONDERWERP Stichting Kasteel Amerongen 

BIJLAGE - 

  

Geachte leden van de commissie Bestuur, Economie en Middelen, 

 

De laatste keer dat u bent geïnformeerd over de situatie bij Kasteel Amerongen was door mijn voorganger op 16 

april 2018. Dit betrof de gedeeltelijke terugbetaling van de lening die door de provincie Utrecht in 2015 aan 

Kasteel Amerongen is verstrekt.  

 

Kasteel Amerongen ontvangt sinds 1977 een exploitatiesubsidie van de provincie Utrecht. De exploitatie van het 

kasteel is jarenlang zorgelijk geweest. Met een verbouwing, het aantreden van de huidige directeur in 2013 en 

een krachtig bestuur is deze situatie verbeterd en is er sprake van een gezonde bedrijfsvoering. In 2015 heeft de 

provincie een lening verstrekt aan de Stichting Kasteel Amerongen. Deze lening is inmiddels nagenoeg geheel 

afgelost. Er staat nog € 30.000, - open. Het uitgangspunt is dat dit bedrag dit kalenderjaar zal worden afgelost. 

 

Nu Kasteel Amerongen zowel financieel als organisatorisch haar zaken op orde heeft, heeft het bestuur van de 

Stichting besloten om over te gaan naar een Raad van Toezicht model. Bij dat model komen er meer 

verantwoordelijkheden te liggen bij de directeur-bestuurder, waarmee de slagvaardigheid van de organisatie 

wordt vergroot. Herman Sietsma zal vooralsnog de rol van directeur-bestuurder op zich nemen in de nieuwe 

organisatie. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de huidige bestuursleden. Een overzicht daarvan treft u 

onderstaand. 

 

Dhr. Mr. J.A. Moolenburgh Voorzitter 

Dhr. Drs. C.J. Beuving Penningmeester 

Dhr. Drs. J. van Zomeren Secretaris 

Dhr. Dr. G.H.S. von Ilsemann namens de Godard Bentinck Trust 

Mw. Ir. J.S.A. de Brauwere namens de Godard Bentinck Trust 

Dhr. J.L. Herremans namens de Stichting Vriendenkring Kasteel Amerongen 

Dhr. Prof. Dr. J.C. Bierens de Haan 

 

Om deze wijziging van het bestuursmodel mogelijk te maken is een wijziging van de statuten nodig. Op grond van 

de geldende statuten dienen deze door het college van Gedeputeerde Staten (GS) te worden goedgekeurd. GS 

heeft in zijn vergadering van 12 mei goedkeuring verleend aan de voorgestelde wijziging van de statuten. In de 

nieuwe statuten heeft GS geen formele rol meer. Dit past binnen de bredere maatschappelijke ontwikkeling dat 

overheden niet meebesturen, maar juist meer op afstand staan van partnerinstellingen.  

 

 


