
 

 

 

MEMORANDUM 

 
 
 
 
 
 

DATUM 9-7-2020 

AAN Leden Provinciale Staten 

VAN Dhr. H. Oosters, waarnemend portefeuillehouder bij afwezigheid van dhr. R. van 
Muilekom 

DOORKIESNUMMER 1558 

ONDERWERP Aanvullend memo bij SV Steunpakket Cultuur en Erfgoed t.b.v. PS 15 juli 2020 

Inleiding 
Op 24 juni is aan de leden van de Commissie BEM toegezegd om voorafgaand aan PS d.d. 15 juli 2020 extra 
informatie toe te zenden aangaande het SV steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. Dit in verband met de 
ontwikkelingen die zich in hoog tempo opvolgen en de toezeggingen die door de gedeputeerde zijn gedaan over 
de verdere uitwerking van het steunpakket. In dit aanvullende memo treft u de laatste stand van zaken, de eerste 
uitwerking van de regelingen en (extra) informatie over de planning en de adviescommissie.  
 
1. Regelingen 
Zoals in het Statenvoorstel is toegelicht, valt het voorgestelde steunpakket uiteen in 3 sporen:  
- Spoor 1 voor provinciale instellingen 
- Spoor 2 voor regionale, niet rijksgesubsidieerde instellingen die in aanmerking komen voor de extra middelen 

van OCW 
- Spoor 3 voor overige regionale instellingen  
 
Spoor 2 
Voor de uitwerking van spoor 2 wordt een gezamenlijk proces gevolgd met het rijk, gemeenten en provincie 
Utrecht. Eerder hebben we met u gedeeld dat we voor dit spoor 1,5 miljoen euro beschikbaar wilden stellen. Deze 
regeling is op 29 juni opengegaan en zal op 10 juli sluiten. Met alle Utrechtse gemeenten is onderzocht welke 
regionale instellingen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Voor de provincie Utrecht gaat het in totaal om 13 
instellingen waarvan 7 uit de gemeente Utrecht, 3 uit Amersfoort, 1 uit Nieuwegein, 1 uit Houten en 1 uit Zeist. De 
voorgenomen bijdrage van de provincie komt uiteindelijk uit op een totaalbedrag van 1.528.248 euro. In de bijlage 
vindt u een overzicht van de voorgenomen compensatie per instelling vanuit de provincie. Dit betreft maximaal 
25% van het totale bedrag dat per instelling gecompenseerd kan worden voor de schade als gevolg van COVID-
19. Wanneer de bijdrage van het rijk niet wordt toegewezen, dan vervalt ook de voorgenomen compensatie vanuit 
de provincie. Deze instellingen kunnen dan een aanvraag doen voor spoor 3. Wanneer het bedrag dat wordt 
uitgekeerd vanuit het rijk lager is dan was aangevraagd, dan wordt het bedrag vanuit de provincie naar rato 
aangepast. Wanneer middelen vanuit het rijk (en compensatie vanuit de provincie) wordt toegewezen, dan 
kunnen deze instellingen geen aanspraak meer doen op spoor 3. 
 
Spoor 1 en 3 
Voor de uitwerking van spoor 1 en 3 (totaal  zo’n 4,5 miljoen euro voor 2020 en 2021) worden diverse provinciale 
regelingen ontwikkeld. Instellingen die reeds in aanmerking komen voor de rijksmiddelen in spoor 2, kunnen geen 
beroep meer doen op de provinciale regelingen. Instellingen uit spoor 1 hebben voorrang bij de verdeling van de 
middelen. Om het proces rond het steunpakket zorgvuldig uit te voeren, en tegelijkertijd het tempo dat bij een 
noodsituatie hoort te bewaren, kiezen we in de uitwerking voor drie regelingen, met een verschillende fasering:  
 

A. Opstartregeling (in totaal maximaal 150.000 euro) 
 
Dit betreft een regeling voor de korte termijn voor relatief kleine bedragen tot maximaal 3.000 euro per 
aanvraag. Deze regeling is bedoeld om praktische oplossingen te bieden voor aanpassingen aan de 
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anderhalve meter samenleving. Denk bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een pinapparaat, een digitaal 
reserveringssysteem of spatschermen. Maar deze regeling kan ook in worden gezet om een deskundige in te 
schakelen die bijvoorbeeld adviseert over de benodigde aanpassingen in de anderhalve meter samenleving 
of het aanvragen van fondsen of compensatieregelingen. Per instelling kan maximaal 1 aanvraag worden 
ingediend voor de opstartregeling. 
  
Met deze regeling kunnen relatief veel instellingen op de korte termijn worden geholpen. Er wordt zonder 
tussenkomst van een commissie uitgekeerd (op basis van een begroting en ter overlegging van facturen). De 
aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld en getoetst door het provinciale loket aan de 
hand van een beperkt aantal criteria. Zo moet het gaan om een cultuur- of erfgoed instelling in de provincie 
Utrecht en moet de aanvraag passen bij het doel van het steunpakket en de opstartregeling. Gemeentelijke 
cofinanciering is hierbij geen voorwaarde.  

 
B. Innovatieregeling (in totaal maximaal 175.000 euro voor de 1e tranche) 

 
Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Hein Fonds, het Elise Mathilde Fonds, het Fentener van Vlissingen 
Fonds, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht bereiden gezamenlijk een 
regionaal innovatiefonds voor. De regeling is bedoeld voor bestaande en nieuwe samenwerkingsverbanden 
van organisaties uit de culturele (inclusief erfgoed) en creatieve sector met innovatieve ideeën over de 
beleving van en ruimte voor cultuur. Het fonds wordt bij positieve besluitvorming over het steunpakket in juli 
gelanceerd. Er wordt een adviescommissie aangesteld om de aanvragen te toetsen. In september wordt u 
tijdens de vergadering van de Commissie BEM nader geïnformeerd over de regeling. Op basis van de 
evaluatie van de 1e tranche zal mogelijk een 2e tranche in 2021 worden uitgevoerd.  
 
C. Overbruggingsregeling (in totaal maximaal 2.000.000 euro voor de 1e tranche)  

 
Een regeling voor grotere (financiële) aanvragen, waarbij meer tijd nodig is om een zorgvuldige afweging te 
maken. Dit betreft aanvragen van instellingen voor een bijdrage in de compensatie van de financiële schade 
door de COVID-19 crisis. Commitment door gemeenten is hierbij essentieel. Dit commitment kan 
verschillende vormen aannemen zoals cofinanciering, huurkwijtschelding of een toezegging voor subsidies 
voor de komende jaren. Hiermee worden instellingen extra toekomstbestendig gemaakt.  
 
Er wordt voor de overbruggingsregeling een adviescommissie ingesteld die de aanvragen beoordeelt aan de 
hand van de criteria, die op basis van de uitgangspunten in het Statenvoorstel verder worden uitgewerkt. 
Voor de bijdrage per instelling wordt uitgegaan van de financiële schade die een cultuur- of erfgoedinstelling 
als rechtstreeks gevolg van de landelijke voorschriften in het kader van de Coronacrisis heeft geleden. 
Hiervoor wordt een rekenregel ontwikkeld. Mochten er meer aanvragen binnenkomen dan er middelen zijn, 
dan zal de adviescommissie aan de hand van de criteria bepalen hoe de middelen worden verdeeld.  
 
De overbruggingsregeling is bedoeld voor instellingen uit de Utrechtse culturele infrastructuur met een 
provinciale/regionale functie. Voor de eerste tranche (2020) van deze regeling wordt 2 miljoen gereserveerd, 
voor een tweede tranche in 2021 wordt nogmaals 2 miljoen euro gereserveerd. Indien nodig worden de 
subsidievoorwaarden voor de tweede tranche aangepast, op basis van de evaluatie. Dit zullen we in 
december met u bespreken. Er zal dan ook meer bekend zijn over de COVID-19 situatie.  

 
2. Vervolg 
De uitgangspunten zoals voorgesteld in het Statenvoorstel zijn leidend bij de verdere uitwerking van de 
regelingen. Gedeputeerde Staten besluiten op 14 juli over de opstartregeling, onder voorbehoud van een positief 
besluit op 15 juli over het steunpakket. Begin september wordt u geïnformeerd met betrekking tot de 
daadwerkelijke uitvoering van deze regeling. De uitwerking van de overbruggingsregeling (inclusief criteria) 
ontvangt u begin september ter bespreking in de Commissie BEM d.d. 16 september. De eventuele aanscherping 
op de criteria die hieruit voortkomt wordt meegenomen in de uiteindelijke regeling en de opdracht aan de 
adviescommissie. Om instellingen al wel voor te bereiden op de aanvragen zal het loket t.b.v. 
informatieverstrekking reeds in augustus openen. Voorafgaand aan de genoemde vergadering in september 
ontvangt u ter informatie eveneens de uitwerking van de innovatieregeling.  
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3. Adviescommissie 
Ten behoeve van de beoordeling van de aanvragen, wordt een adviescommissie ingesteld. Deze bestaat o.a. uit 
experts met de volgende kwaliteiten: 
- bedrijfseconomisch 
- kennis van de culturele infrastructuur in de provincie Utrecht 
- juridisch 
- kennis van het gemeentelijke en overheidsdomein 
- inhoudelijke expertise op het gebied van podia, theaters, musea etc.,  
 
De commissie wordt in de komende periode geworven door GS. Na bespreking van de Overbruggingsregeling in 
Commissie BEM d.d. 16 september en na definitief vaststellen van de regeling door GS, gaat de commissie aan 
de slag met het beoordelen van de individuele aanvragen. Bij overvraag van de regeling doen zij een voorstel 
voor de verdeling van de middelen op basis van de criteria.  
 
4. Planning 
Mocht PS op 15 juli een positief besluit nemen over het steunpakket, dan ziet de planning er als volgt uit:  
 
Opstartregeling:  
- 1 augustus: openen loket voor informatie 
- 15 augustus: openen loket voor aanvragen Opstartregeling  
- Behandeling gebeurt direct na de aanvraag en bij positief besluit wordt deze zo snel mogelijk uitgekeerd 

Deze worden behandeld op volgorde van binnenkomst  
- 1 oktober: sluiten Opstartregeling 

 
Innovatieregeling:  
- 15 juli opening loket innovatieregeling 
- 1 september deadline 1e tranche 
- 1 november toekenningen 1e tranche  
- Daarna evaluatie en bij positief besluit start een tweede tranche begin 2021 
 
Overbruggingsregeling (voorlopige planning):  
- Juli/augustus: werven van adviescommissie 
- Augustus/september: openen loket voor informatie  
- 16 september: bespreking criteria Overbruggingsregeling in Cie BEM 
- Na 16 september: vaststellen regeling door GS, instellen van adviescommissie door GS en definitief openen 

loket voor aanvragen  
- Oktober: sluiting loket voor Overbruggingsregeling 
- November: totaal eindoordeel door adviescommissie over Overbruggingsregeling 
- November: besluitvorming door GS  
- December: uitkering voor Overbruggingsregeling 
- December: evaluatie overbruggingsregeling in Commissie BEM en bespreking 2de tranche 
 
 



Utrecht Totaal compensatiebedrag Voorgenomen bijdrage provincie
TivoliVredenburg € 2.000.000 € 400.000

Stadsschouwburg Utrecht € 755.838 € 151.168

Theater Kikker € 107.628 € 21.526

Ekko € 265.005 € 66.251

De Helling € 181.961 € 45.490

Centraal Museum € 1.692.225 € 338.445

Museum Speelklok € 461.993 € 92.399

€ 5.464.650 € 1.115.278

Amersfoort
Theater De Lieve Vrouw € 431.179 € 107.795

FLUOR € 146.681 € 36.670

Flint € 400.233 € 100.058

€ 978.093 € 244.523

Zeist
Figi € 209.635 € 52.409

Nieuwegein
DE KOM € 346.960 € 86.740

Houten
Aan de Slinger € 117.192 € 29.298

 Totaal € 7.116.530 € 1.528.248
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