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Titel : Voorstel voor wijziging van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht ten behoeve van  
  cultuur en erfgoed alsmede mobiliteit  

 

Inhoudsopgave 
Besluit    p.4 en 5 
 
Bijlage(n): geen  
 

 
Aan Provinciale Staten, 
 
Inleiding 
Dit statenvoorstel bestaat uit twee onderdelen:  
Ten eerste wordt voorgesteld de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (hierna: Asv) te wijzigen om 
een steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector mogelijk te maken.  
Ten tweede wordt voorgesteld de Asv te wijzigen om de subsidiabele activiteiten op het gebied van mobiliteit te 
verruimen en zo de uitvoering van het mobiliteitsprogramma mogelijk te maken.  
Hoewel beide onderwerpen geen inhoudelijke relatie met elkaar hebben, worden ze samen aan u ter 
besluitvorming voorgelegd. Hiermee voldoen we aan uw wens wijzigingsvoorstellen voor de Asv bij voorkeur 
gebundeld aan u voor te leggen. 
 
Steun cultuur- en erfgoedinstellingen 
Door de coronacrisis hebben cultuur- en erfgoedinstellingen het zwaar. Om de gevolgen hiervan te verlichten en 
bij te dragen aan het overeind houden van de regionale culturele infrastructuur, is een tijdelijke steunregeling 
nodig ter dekking van noodzakelijke kosten. De voorgestelde wijziging van de Asv is nodig als juridische 
grondslag voor deze regeling.  
Ook in bredere zin is steun voor de cultuur- en erfgoedsector nodig. Met een statenbrief van 12 mei 2020 hebben 
wij u geïnformeerd over de noodzaak van een provinciaal steunpakket om de cultuur- en erfgoedsector en de 
gemeenten de komende jaren op verschillende manieren te kunnen ondersteunen. Het gaat om versterkende 
maatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector, bijvoorbeeld het inzetten van deskundigheid. De inhoudelijke 
uitganspunten en dekking van de steunmaatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector worden in een apart 
voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Voor de uitvoering hiervan is eveneens een wijziging van de Asv nodig.  
 
Gelet op het voorgaande wordt voorgesteld een nieuw artikel 27a toe te voegen, dat als volgt luidt:  
“Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor tijdelijke steun aan cultuur- en erfgoedinstellingen in het 
kader van de COVID-19 crisis”. Dit artikel geldt tot 1 januari 2023.  
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Tevens wordt voorgesteld artikel 33, onder g, Asv aan te passen van “het versterken van de culturele sector” 
naar: het versterken van de culturele sector, cultuur- en erfgoedinstellingen.   
 
Uitbreiding subsidiabele activiteiten mobiliteit 
In dit kader wordt voorgesteld om twee onderdelen aan artikel 37 Asv toe te voegen voor uitbreiding van de 
subsidiabele activiteiten mobiliteit. Dit is nodig om het mobiliteitsprogramma te kunnen uitvoeren. Het betreft 
verbetering van multimodale knooppunten en investeringen in infrastructurele maatregelen voor het openbaar 
vervoer. Na vaststelling van deze wijziging van de Asv kan een nieuwe uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit 
worden vastgesteld ter uitvoering van voornoemd programma.    
 
Voorgeschiedenis 
 
Cultuur- en erfgoedinstellingen 
Met een statenbrief van 12 mei 2020 hebben we u geïnformeerd over de noodzaak om een provinciaal 
steunpakket op te richten voor de cultuur- en erfgoedsector en de gemeenten de komende jaren op verschillende 
manieren te kunnen ondersteunen. De dekking en inhoudelijke uitganspunten van de steunmaatregelen voor de 
cultuur- en erfgoedsector worden u in een apart voorstel voorgelegd voor PS van 8 juli.  
 
Mobiliteit 
Op 17 december 2019 en 24 maart 2020 hebben wij de uitvoeringsprogramma’s voor de periode 2019-2023 
vastgesteld voor de thema’s openbaar vervoer, wegen en vaarwegen, fiets, verkeersveiligheid, goederenvervoer 
en multimodale knooppunten, respectievelijk smart mobility. In deze uitvoeringsprogramma’s worden de 
bijdrageregelingen genoemd, die moeten bijdragen aan de realisatie van de mobiliteitsdoelstellingen. 
 
Essentie / samenvatting 
Met invoeging van een nieuw artikel 27a in de Asv en wijziging van artikel 33, onder g, van de Asv kan het 
beoogde steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector worden uitgevoerd en dragen we als provincie bij aan het 
overeind houden van de regionale culturele infrastructuur. 
 
Met uitbreiding van artikel 37 Asv wordt de juridische grondslag voor twee onderdelen van een door ons vast te 
stellen uitvoeringsverordening subsidies mobiliteit geregeld.    
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met het uitvoeren van het steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector dragen we als provincie bij aan het 
overeind houden van de regionale culturele infrastructuur.  
 
Met de mogelijkheid van subsidies voor verbetering van multimodale knooppunten en investeringen in 
infrastructurele maatregelen voor het openbaar vervoer wordt het ook mogelijk de doelstellingen van het 
uitvoeringsprogramma Multimodale knooppunten 2019-2023 en het uitvoeringsprogramma openbaar vervoer 
2019-2023 te realiseren. Voor de andere uitvoeringsprogramma’s staat al een grondslag in artikel 37 van de Asv. 
 
Wettelijke grondslag 
Artikel 145 van de Provinciewet 
 
Financiële consequenties 
Geen. De dekking van de steunmaatregelen voor de cultuur- en erfgoedsector wordt in een apart voorstel voor 
PS van 8 juli én bij de besluitvorming over de begroting 2021 aan u voorgelegd. 
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Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid  
Dit voorstel betreft slechts de juridische grondslag voor verdere uitwerking op het gebied van cultuur en erfgoed 
alsmede mobiliteit.   
 
Effecten op duurzaamheid 
Dit besluit heeft effect op de continuïteit van de culturele- en erfgoedinstellingen. Hiermee wordt het mogelijk om 
het steunpakket uit te voeren waarmee we bijdragen aan het behoud van de culturele sector die is opgebouwd 
met de investeringen van de afgelopen jaren. 
 
Juridisch 
Geen verdere bijzonderheden  
 
 
Gedeputeerde Staten, 
 
Voorzitter,  
 
Secretaris,  
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Besluit 
 
 
Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 15 juli 2020, nr. 820E702B, tot wijziging van de Algemene 
subsidieverordening provincie Utrecht voor een tijdelijke steunregeling voor cultuur- en 
erfgoedinstellingen gedurende de COVID-19 crisis, versterking van de culturele sector alsmede  
verruiming van de subsidiabele activiteiten mobiliteit  
    
 
 
Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 15 juli 2020; 
 
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 juni 2020, nr. 820E197A;  
 
Gelet op artikel 145 van de Provinciewet; 
 
Overwegende dat: 
 
- een tijdelijke steunregeling voor cultuur- en erfgoedinstellingen nodig is ter bescherming van de 

continuïteit gedurende de COVID-19 crisis alsmede versterking van de culturele sector;  
 
--   een verruiming van de subsidiabele activiteiten op het gebied van mobiliteit nodig is voor het realiseren 

van de doelstellingen van het uitvoeringsprogramma Multimodale knooppunten 2019-2023 en het 
uitvoeringsprogramma Openbaar vervoer 2019-2023;  

 
- hiervoor de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht gewijzigd moet worden;   
 
 
 
Besluiten:  
 
 
 
Artikel I 
 
De Algemene subsidieverordening provincie Utrecht als volgt te wijzigen:  
 
 
 
A.  
 
Na “HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE BEPALINGEN” wordt een nieuw artikel 27a ingevoegd, luidende: 
 
Artikel 27a Tijdelijke steun cultuur- en erfgoedinstellingen 
Gedeputeerde staten kunnen subsidie verstrekken voor tijdelijke steun aan cultuur- en erfgoedinstellingen in het 
kader van de COVID-19 crisis. 
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B.  
 
Artikel 33, onder g, komt als volgt te luiden;   
 
g. het versterken van de culturele sector, cultuur- en erfgoedinstellingen.  
 
 
C.  
 
Vervanging van de punt door een puntkomma aan het slot van artikel 37, waarna, na i, twee nieuwe onderdelen j 
en k worden ingevoegd, luidende:  
 
j. ter verbetering van knooppunten; 
k. investeringen in infrastructurele maatregelen ten behoeve van het openbaar vervoer.  
 
 
 
Artikel II 
 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst, met dien verstande dat het gestelde onder A tot 1 januari 2023 geldt.   
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 15 juli 2020,   
 
 
Provinciale Staten van Utrecht, 
 
 
 
w.g. 
Voorzitter, 
 
 
Griffier, 


