Provincie luidt noodklok over restauraties
De Domtoren. Onderhoudskosten: 20
miljoen euro.
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UTRECHT/SOEST
Er is 45 miljoen euro nodig om het
vervallen Paleis Soestdijk op te
knappen en 20 miljoen euro voor
de Domtoren. Dat zegt de provincie
Utrecht, die tegelijkertijd klaagt dat
het voor dit alles te weinig geld
krijgt van het Rijk.
FREKE REMMERS

De twaalf provincies luiden de
noodklok, om dat ze te weinig geld
krijgen voor de restauratie van
grote, beeldbepalende
rijksmonumenten. De rijksoverheid
betaalt ze nu samen 20 miljoen
euro, maar de provincies hebben
becijferd dat ze om dat te doen
minstens 373 miljoen euro voor
nodig hebben.
Daarvan is 97,5 miljoen euro nodig
voor monumenten in de provincie
Utrecht. Paleis Soestdijk neemt
daar de grootste hap uit. Er is 45
miljoen euro nodig, schat de
provincie Utrecht, om het voormalig
optrekje van koningin Juliana en
prins Bernhard op te knappen.

wat de koper ermee wil'', reageert
woordvoerder Frank Wassenaar.
,,En die renovatiekosten zijn voor
de koper. De overheid - de
provincie en het Rijk - zullen daar 0
euro aan kwijt zijn."
Voor de gemeente Utrecht,
eigenaar van de Domtoren, komt
de 20 miljoen euro niet helemaal uit
de lucht vallen. ,,Misschien gebruikt
de provincie onze 'educated guess'
cijfers, terwijl wij het nu precies
uitzoeken'', twittert verantwoordelijk
wethouder Paulus Jansen. Die
spreekt zelfs van een bedrag van
'minstens 7 nullen'. ,,Ik sluit niet uit
dat het 30 miljoen euro wordt."
Interne schattingen worden
vanwege de
'aanbestedingsgevoeligheid' niet
openbaar gemaakt.
Bart van Meegen van de Domkerk
beaamt dat ook daar groot
onderhoud broodnodig is. ,,We
gaan er vanuit dat we daar zelf aan
bijdragen, maar daar hebben we
ook de rijksoverheid, de provincie,
de gemeente en
monumentenwacht hard bij nodig."

Dat de Domtoren groot onderhoud
nodig heeft, was al langer bekend.
De provincie plakt er nu voor het
eerst een rekening bij: 20 miljoen
euro. De Domkerk, waar de onder
meer de luchtbogen gerestaureerd
moeten worden, heeft 10 miljoen
euro nodig, het herstel van de oude
werfmuren langs de Oude- en
Nieuwegracht wordt geraamd op 20
miljoen euro en de Mariënhof in
Amersfoort 2,5 miljoen euro.
Zinnig
Het Rijksvastgoedbedrijf, eigenaar
van Paleis Soestdijk, is staat
perplex van het door de provincie
genoemde bedrag. ,,Er is geen
zinnig woord over te zeggen
hoeveel de renovatie van Paleis
Soestdijk kost. Dat hangt af van
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