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1. Beslispunten 

Een bedrag van € 226.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve monumen
tenzorg voor de restauratie van het orgel in het rijksmonument Bethelkerk te Urk 
In 2011. 
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2. Inleiding 

Gemeente Urk vraagt ons voor € 226.000 bij te dragen in de restauratie van het 
orgel In het Rijksmonument Bethelkerk. Zelf draagt de gemeente ook financieel 
haar steentje bij. Het bijzondere is dat de Urker gemeenschap het merendeel 
van de financiering voor deze grootscheepse restauratie op haar schouders 
neemt. 
Niet alleen financieel is deze restauratie bijzonder van aard, maar ook qua soort. 
Restauratie van een orgel is In onze jonge provincie uitzonderUjk! Vooral een 
orgel dat al meer dan 2 eeuwen geschiedenis achter de rug heeft. 
In 1911 werd het orgel in de Bethelkerk geplaatst. Oorspronkelijk kwam het orgel 
uit een schuilkerk in IJsselstein waar het in 1792 geïnstalleerd was. 
Bijzonder is het orgel dat zich kenmerkt door degelijke constructies, lichte 
bespeelbaarheid van de klavieren, uitbundige beschildering en verfrissende 
klank. De orgelmakers, vader en zoon Meere, waren in hun ti jd de belangrijkste 
orgelmakers in midden Nederland. Nu staan de Meere orgels hoog aangeschreven 
en zijn het bewaren meer dan waard. 

De commissie die zich met de restauratie van het orgel bezighoudt heeft in 
nauwe samenspraak met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed het restauratie
plan opgesteld. 

Tegelijk met de plannen voor deze restauratie Uepen In de zomer van 2009 
tussen het IPO en het rijk de onderhandelingen om samen 38 miljoen euro te 
Investeren In de restauratie van rijksmonumenten in de periode 2009, 2010 en 
2011. 
Voor Flevoland heeft dit uiteindelijk geresulteerd In ontvangen van een rijksbij
drage van circa € 116.000. Gemeente Urk is vervolgens gevraagd te bekijken in 
hoeverre de restauratie van het orgel past binnen de afspraak tussen het Rijk en 
het IPO. 

3. Beoogd effect 

Behoud en bescherming cultureel erfgoed in de provincie in het bijzonder terug
brengen in oorspronkeUjke staat en klankkleur van het orgel in de Bethelkerk. 
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4. Argumenten 

Provinciale Staten bevoegd tot onttrekking reserve 
Artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Flevoland stelt dat, voor zover 
subsidiebesluiten passen binnen het door Provinciale Staten vastgesteld beleid en 
het beschikbare budget. Gedeputeerde Staten bevoegd zijn de subsidiebesluiten 
te nemen. De Provinciale Staten worden verzocht gebruik te maken van hun 
bevoegdheid tot onttrekking uit de bestemmingsreserve monumentenzorg, die 



PROVINCIE F L E V O L A N D statenvoorstel 
Resistratie 

1096335 
_ , - -^ : :>x /'C^:--""----^^ Bladnummer 

door Provindale Staten als reserve voor restauratie en onderhoud van monumenten is Ingesteld. 
5. Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

6. Evaluatie 

Evaluarie vindt plaats aan de hand van het ingediende inhoudelijke en financieel verslag over de 
Inzet van de subsidie door de gemeente Urk. 

7. Advies van de Commissie van advies 

8. Ontwerp-besluit 

Provinciale Staten van Flevoland, 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2011, nummer 1096335 

BESLUITEN: 
een bedrag van € 226.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve monumentenzorg voor de 
restaurarie van het orgel In het rijksmonument Bethelkerk te Urk in 2011 

Aldus besloten In de openbare vergadering van Provinciale Staten van 27 april 2011. 

griffier, voorzitter, 

9. Bijlagen 

10. Ter lezing gelegde stukken 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 

secretaris, voorzitter. 
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gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 januari 2011, nummer 1096335 

BESLUITEN: 
een bedrag van € 226.000 te onttrekken uit de bestemmingsreserve monumentenzorg voor de 
restauratie van het orgel In het rijksmonument Bethelkerk te Urk In 2011 

Aldus besloten in de openbare vergadering/van Provinciale Staten van 27 april 2011. 

griffier, voorzitter, 
•̂  al -/' 


