AANVAARD

MOTIE 69 Op de schouders van onze voorouders
Provinciale Staten in vergadering bijeen op 29 juni 2022 ter behandeling van de Kadernota 20232026, PS2022PS14
Constaterende dat
•

In de Kadernota op p.31 staat weergegeven dat in Utrecht de streefwaarde van maximaal
10% matige en slechte objecten (BBV-indicator) waarschijnlijk pas in 2058 bereikt zal
worden en dat met het huidige budget de veertien grootste restauratie-opgaven niet goed
kunnen worden aangepakt.

•

Op basis van de Monitor onderhoud & restauratie niet-woonhuis rijksmonumenten blijkt
dat deze opgave in de bandbreedte van ca 189 tot 244 miljoen bedraagt1 .

Overwegende dat
•

Provincies een taak hebben ten aanzien van de restauratie van rijksmonumenten en ook
deze opgave in beeld moet zijn bij het zoeken naar financieringsmogelijkheden voor de
grote opgaven van de provincie.

•

Wonen en werken tussen erfgoed van onze voorouders een van de aantrekkelijke punten is
van Utrecht en de aanwezigheid van goed en duurzaam gerestaureerd erfgoed helpt in
andere opgaven zoals de omgang met verschillende ruimteclaims en de energietransitie.

Voorts overwegende dat
•

Indien bij het Rijk of elders in dit of de komende jaren incidenteel middelen beschikbaar
komen, de provincie middelen beschikbaar moet hebben voor cofinanciering.

Spreekt uit
•

1

De achterstand in de restauratieopgave weg te willen werken.

Evaluatie en vooruitblik – Utrecht 2020, Monitor onderhoud & restauratie niet-woonhuis
rijksmonumenten, Inclusief de grote urgente restauratieopgaven (PS2022BEM50-02) (p.3): op basis van een
conservatieve inschatting betreft de minimale restauratieopgave voor deze rijksmonumenten ruim € 189
miljoen. Daarin zijn de iconische monumenten in matige en slechte staat voor ca 50% meegerekend. Voor
het goed en volledig restaureren daarvan, komen we dan uit in een bandbreedte tot ca 244 miljoen.

Draagt het college van Gedeputeerde Staten op
•

Bij de meerjarenbegroting 2023 – 2026 voorbereidend werk te doen voor de financiering
van de restauratieopgave:
o Waar relevant en in aanvulling op de informatie in SB een actueel en nader inzicht
te bieden in de mogelijke nieuwe projecten die zich in 2022 dan wel in de
eerstvolgende jaren aandienen m.b.t. eigendomsverhoudingen, wettelijke
verplichtingen die daarmee samenhangen, mogelijke financiers (zoals Rijk,
eigenaren, provincie en derden) en hun financiële bijdrage in de opgave en een
overzicht van financieringsinstrumenten en budgetten die door de provincie zijn in
te zetten (zoals -revolverende- leningen, subsidies);
o Aan te geven wat nog gedaan moet worden om bij de coalitieonderhandelingen na
de Provinciale Statenverkiezingen keuzes te kunnen maken t.a.v. de gehele
restauratieopgave en de rol van de provincie Utrecht daarin.
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