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Onderwerp Statenbrief: 
Mogelijke bestedingen van de reserve Covid-flankerend beleid  
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting 
U heeft bij de begroting 2021 de reserve Covid-flankerend beleid ingesteld. Met deze brief geven we u een niet-
uitputtende lijst van overwogen bestedingen uit deze reserve en duiden we de samenhang tussen deze 
voornemens. Dit als voorbereiding op de werksessie van 17 maart waarin u gaat bespreken aan welke criteria 
een besteding uit de reserve Covid-flankerend beleid moet voldoen.  
 
Inleiding  
Op 17 februari heeft uw Staten in een rondvraag voorgesteld om door middel van een werksessie een set criteria 
uit te denken waaraan bestedingen uit de reserve Covid-flankerend beleid moeten voldoen. Hiermee wilt u voor 
uzelf duidelijk maken hoe u de afweging gaat maken bij bestedingen. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2019 
en de bestemming van het saldo van baten en lasten resulteerde eind 2019 een algemene reserve van € 103 
miljoen. Provinciale Staten heeft besloten hiervan € 45 miljoen apart te zetten voor het afdekken van 
geïdentificeerde risico’s. De resterende (ruim) € 58 miljoen is dus de vrije algemene reserve. Het woord vrij 
betekent dat er dus nog geen bestemming voor is. Het is niet nodig voor het afdekken van risico’s en er zijn ook 
nog geen plannen in de maak die een beroep doen op deze middelen. Bij de begroting voor 2021 besloot PS een 
bedrag van € 15 miljoen uit deze vrije algemene reserve te oormerken voor Corona flankerend beleid. Daarbij 
was geenszins gezegd dat deze € 15 miljoen ook daadwerkelijk in 2021 uitbetaald zou worden aan flankerende 
maatregelen om de schade van de lockdown-maatregelen van het COVID19 virus te bestrijden. Het was een 
eerste richtinggevende uitspraak over de omvang van de middelen die PS hiervoor beschikbaar wilde stellen. PS 
besloot ook dat een eventueel resterend saldo uit de reserve eind 2021 automatisch zou terugvallen naar die vrije 
algemene reserve. Omdat er bij het vaststellen van de begroting 2021 nog geen concrete voorstellen voorlagen 
voor Corona flankerend beleid, werd besloten dat PS alle uitgaven ten laste van de Reserve Corona flankerend 
beleid apart zou beoordelen en daartoe alsdan bij statenvoorstel over zou besluiten. Wel waren in de begroting al 
eerste beelden bekend over mogelijke uitgaven, die op dat moment werden uitgewerkt. Dit gold met name voor 
het programma Economie, waar op de pagina’s 159, 165, 167 van de begroting al eerste schetsen worden 
gegeven van voorstellen die zouden worden uitgewerkt en richting PS zouden gaan. In het statenvoorstel bij de 
programmabegroting 2021 (zie bijlage 2) noemt GS (naast economie) ook voorstellen vanuit de programma’s 
cultuur en Versterking Utrechts bestuur. Inmiddels worden door GS binnen de kaders van de vastgestelde 
begroting voorstellen uitgewerkt. Via de planning & control cyclus van 2021 zal steeds een overzicht worden 
gegeven van de daarin opgenomen begrotingswijzigingen, als eerste bij de Voorjaarsrapportage 2021. 
 
Tot op heden zijn in de gesprekken vier criteria gewisseld: 
- Het gaat om bestedingen die sectoren helpen die zwaar door de Covid crisis geraakt zijn; 
- Het gaat om bestedingen die op steun van Provinciale Staten kunnen rekenen; 
- Het gaat om incidentele bestedingen waarvoor in het jaar 2021 een Statenvoorstel wordt ingediend. Het kan 

wel zo zijn dat de daadwerkelijke uitgaven in een later kalenderjaar plaatsvinden; 
- Het dient niet als procesgeld voor de provinciale organisatie. 



 
  

Daarnaast hebben we vaker besproken dat er rond Covid een taakverdeling is onder de overheden waarbij het 
Rijk vooraan staat voor de noodhulp aan getroffen organisaties, ondernemers en individuen. De provincie heeft 
hier niet de middelen noch de informatiepositie voor. Binnen ons takenpakket kunnen we wel ondersteunen. 
 
In het Statenvoorstel begroting 2021 staan een aantal voorstellen reeds benoemd om de gevolgen van Covid te 
verminderen. In onderstaande tabel is een niet limitatieve lijst opgenomen van de bestedingsvoorstellen waar 
momenteel aan gewerkt wordt. U treft in bijlage 1 een nadere toelichting aan per initiatief. 
 

Titel Planning Omvang (+/-) Portefeuillehouder 
Statenvoorstellen reeds gepasseerd 

Vuelta 2022 27 januari  € 250k Bruins Slot 
Versterking vitaliteit binnensteden, dorpskernen en 
winkelcentra 

3 maart €1,84 miljoen Strijk 

subtotaal  €2,09 miljoen  
Statenvoorstellen in ontwikkeling 

Druktemonitor 14 april € 175k Schaddelee 
Provinciebrede Herstelcampagne toeristisch- 
recreatieve sector 

14 april € 575k Schaddelee 

Voorstel structureel beleid opvolging MKB 2 juni € 500k Strijk 
Investeringen in het herstel van de arbeidsmarkt 2 juni € 1 miljoen Strijk 
Cofinanciering versterking fondsvermogen ROM 
Regio Utrecht 

2 juni € 2 miljoen Strijk 

Cofinanciering Vroege Fase Financiering (VFF) EZK 2 juni € 600k Strijk 
Cofinanciering uitvoeringskosten React-EU 2 juni € 197.937,- Strijk 
Bijdrage evenementen 2021/2022 Q2/Q3 PM Muilekom 
3e tranche steunpakket Cultuur & Erfgoed Q3 € 2 à 3 miljoen Muilekom 
subtotaal +/- € 7 à 8 miljoen  
Totaal +/- € 9 à 10 miljoen   

 
Samengevat gaat het om voorstellen die: 
- dienen als cofinanciering van Rijksbeleid daar waar het Rijk dit als voorwaarde stelt; 
- dienen om door Covid veroorzaakte problemen aan te pakken; 
- dienen om problemen aan te pakken waarvoor reeds beleid werd ontwikkeld maar die door Covid extra 

urgent zijn en daardoor versneld moeten worden en niet kunnen wachten; 
- dienen om een sector te versterken (of minder verzwakt te maken) na de lockdowns.  
 
Binnen de ambtelijke organisatie wordt nog nagedacht over verdere bestedingsvoorstellen. Die zijn echter nog 
niet zo ver dat we ze in deze brief konden opnemen. Het is ook mogelijk dat een of meerdere van 
bovengenoemde voorstellen uiteindelijk niet aan u worden voorgelegd omdat ze toch nog vervallen. 
 
Binnen de ambtelijke organisatie is ook nagedacht of de bestedingsvoorstellen zich lenen om hier voorwaarden 
aan te stellen in het kader van groen economisch herstel. Dit lijkt minder geschikt gezien de aard van de 
ondersteuning vanuit de Reserve Covid-flankerend beleid. Voor groen economisch herstel kijken we daarom 
vooral naar de grote herstelfondsen die vanuit het Rijk en Europa beschikbaar worden opengesteld. 
 
Vervolgprocedure / voortgang 
Op 17 maart staat op uw verzoek een werksessie gepland over dit onderwerp. Tijdens deze werksessie gaat u 
met elkaar in gesprek over de vraag aan welke criteria een besteding uit de reserve Covid-flankerend beleid moet 
voldoen. Hierbij worden de uitgangspunten meegegeven die bij het instellen van de reserve Covid-flankerend 
beleid in de begroting 2021 zijn vastgesteld. 
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Voorzitter,      Secretaris, 
mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
 
 
 
Bijlage 1: Overzicht voorstellen in de pijplijn 
Bijlage 2: Tekstpassage uit het Statenvoorstel begroting 2021 


