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Beste meneer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 24 september 2018 vindt u hieronder de 

beantwoording van uw schriftelijk gestelde vragen over de restauratie van het roze 

kasteel. 

 
Vraag 1 
Kunnen wij, met een beroep op artikel 169 Gemeentewet, inzage krijgen in de 
hiervoor bedoelde informatie, de wethouder spreekt over een aanneemsom, dan 
weer offerte en later weer over een prijsaanbieding? Indien betreffende informatie 
niet openbaar mag worden gemaakt op grond van de Aanbestedingswet, dan zien 
wij de informatie graag als geheim gekwalificeerd ter inzage gelegd. 
 
Antwoord  
Wij hebben bouwbedrijf Van Dinther gevraagd en bereid gevonden om akkoord te 
gaan dat de informatie vertrouwelijk voor de raadsleden ter inzage wordt gelegd. 
Zoals eerder is aangegeven bevat de inschrijving/offerte bedrijfsgevoelige 
informatie. Het is voor bouwbedrijf Van Dinther van belang dat deze informatie niet 
openbaar wordt.  
Bouwbedrijf Van Dinther heeft de gestandsdoeningstermijn van de offerte verlengd 
zodat op basis van deze offerte opdracht kan worden gegeven. 
 
Vraag 2 
Kunt u aangeven wat de omvang is van de provinciale subsidiepot waaruit 
subsidies voor de restauratie van Brabantse kastelen in de periode tot en met 
oktober 2018 kunnen worden verkregen? 
 
Antwoord  
Gedupeerde Staten hebben een subsidieplafond ingesteld van € 3.100.000. De 
subsidie kan worden verstrekt voor projecten gericht op de restauratie van: 

a. religieus erfgoed; 
b. militair erfgoed; 
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c. industrieel erfgoed; 
d. kastelen en landgoederen. 

De hoogte van de subsidie bedraagt 70% van de subsidiabele kosten, tot een 
maximum van € 400.000. 
 
Vraag 3 
Nu besluitvorming in de raad heeft plaatsgevonden, wanneer wordt gestart met de 
restauratiewerkzaamheden aan het Roze Kasteel aan? 

 
Antwoord  
De restauratiewerkzaamheden zullen in november van dit jaar starten.  

 

Vraag 4 

Wordt er een subsidieaanvraag bij de provincie gedaan voor de geldende deadline 

en kan de raad hieromtrent worden geïnformeerd? 
 
Antwoord  

De subsidieaanvraag is op 25 september jl. ingediend bij de provincie. Wij zullen u 

informeren als er een besluit is genomen over de subsidieaanvraag. 

 
Vraag 5 

Is er een inspectierapport van de monumentenwacht met betrekking tot het Roze 

Kasteel? Zo ja, kan dat eveneens ter inzage worden gelegd? 

 

Antwoord  

Ja, er is een inspectierapport. Wij sturen dit rapport als bijlage mee. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de wnd. burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. R.H. Augusteijn 

 
 


