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projectsubsidie Hermitage

Geachte heer Veen,
Met dit schrijven bevestig ik u mijn voornemen om aan de Stichting Hermitage aan de Amstel ten
behoeve van het bouw- en restauratieplan van de Hermitage een subsidie te verlenen op grond van
artikel 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid.
Projectsubsidie
Het betreft een eenmalige bijdrage die zal worden verleend voor het bouw- en restauratieplan van de
Hermitage te Amsterdam. De subsidie bedraagt in totaal € 9 miljoen. Het subsidiebedrag zal bij wijze
van voorschot worden verstrekt in 2006.
Overwegingen
Mijn besluit is gebaseerd op de volgende overwegingen.
Bij motie nr. 168 is de regering verzocht 9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Hermitage
vestiging te Amsterdam (TK 2005-2006 30 300, nr. 17). Deze motie is door de Kamer aanvaard en
wordt met dit besluit uitgevoerd.
De rijksbijdrage moet worden gezien als een eenmalige, substantiële ondersteuning in de verbouw,
aanpassing en restauratie van het van rijkswege beschermde monument conform het plan en de
begroting zoals die bij brief van 16 september 2005 aan mij is voorgelegd.
Het monument komt mede door de rijksbijdrage in goede staat te verkeren. De Stichting Hermitage
aan de Amstel kan daarom de komende vijf jaar geen beroep doen op het restauratieartikel (artikel 43)
in het BRIM. De stichting kan, na voltooiing van de werkzaamheden, wel een beroep doen op de
meerjarige instandhoudingsubsidie uit het BRIM.
Aan de verleende subsidie en de hoogte daarvan kunnen geen rechten ten aanzien van de toekomst
worden ontleend.
Voorwaarden
Diverse voorschriften van de Algemene wet bestuursrecht (in het bijzonder titel 4.2, met uitzondering
van afdeling 4.2.8), de Wet op het specifiek cultuurbeleid, het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en
de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen zijn van toepassing op de subsidieverlening, in het
bijzonder de bepalingen voor projectsubsidies. Op de website van OCW onder cultuur, wet en regeling
kunt u de voorschriften vinden.
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Ik verzoek u mij voor 1 januari 2009 een eindverantwoording toe te sturen over de besteding van de
subsidiegelden.
Rest mij nog u alle succes toe te wensen om dit waardevolle en fascinerende project tot een goed einde
te brengen en zo de museumwereld te verrijken met een nieuw instituut.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

(mr. Medy C. van der Laan)

Bezwaarmogelijkheid
Een belanghebbende kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop het besluit hem is toegezonden schriftelijk
bezwaar maken door indiening van een bezwaarschrift bij de minister / de staatssecretaris van OCW, ter attentie van de
Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 606, 2700 ML Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar vindt u
op de website: www.bezwaarschriftenocw.nl

