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Bij het SV Uitbreiding Steunpakket Cultuur & Erfgoed Covid 19 kwam mevrouw De Vos inspreken. Zij is directeur-

bestuurder van het Huis Utrecht en zij vertelde over de moeilijke situatie waarin de cultuursector zich nu bevindt. 

Jonge makers krijgen moeilijk een podium. Veel technici hebben tijdens de coronapandemie ander werk gevonden 

en het publiek lijkt nog niet massaal terug te keren naar het theater. Zij gaf het belang aan voor steun aan de 

culturele sector. 

 

Veel fracties gaven steun aan het Statenvoorstel. De cultuursector is essentieel en moet in deze tijd ondersteund 

worden. Niet alle fracties waren het daar mee eens. Ook werd gezegd dat de sector al steun heeft gehad. Waarom 

nog meer corona-steun als andere sectoren dat niet krijgen? Dat zou je dan anders/structureler moeten oplossen. 

 

Er werden veel vragen gesteld. Een aantal partijen vonden dat het Statenvoorstel nog te weinig gericht is op het 

herstel van de sector. Is er oog voor herstel en het zelfstandig kunnen opereren van de sector? Daarnaast was de 

vraag of er wel voldoende flexibiliteit zit in de besteding van de middelen. 

 

Gedeputeerde Van Muilekom gaf aan dat de cultuursector de afgelopen twee jaar zware klappen heeft gekregen. 

De reserves zijn op. Deze steun is nodig om de culturele sector in stand te houden. Een aantal maatregelen zijn 

specifiek gericht op jonge makers en ZZP-ers want daar vallen de gaten.  

Het pakket richt zich op vernieuwing & herstel, maar het is óók nog overleven voor de sector. En de zorg is hoe de 

herfst gaat verlopen. Komt er dan weer in een lockdown en wat gaat dat betekenen? 

Wat betreft de flexibiliteit. Er zal op een goede manier worden ingespeeld op de situatie. 2x per jaar zullen de 

Staten geïnformeerd worden hoe het ervoor staat. 

Verder vertelde de gedeputeerde dat het pakket aan maatregelen in nauw overleg met de partners tot stand is 

gekomen. Er zitten duidelijke criteria aan die door de provincie zelf getoetst kunnen worden. 

 

Ook een vraag die aan de orde kwam in de commissie: Wat is er terecht gekomen van de vernieuwing die 

doorgevoerd zou worden? De innovatie van de culturele sector; wat voor resultaten heeft dat opgeleverd? 

Gedeputeerde Van Muilekom zegde toe de loop het van jaar de resultaten van het innovatiefonds aan de Staten te 

laten zien.  

Een andere vraag die aan de orde kwam: Hoe komt het dat het publiek nog onvoldoende naar de theaters 

terugkeert? Deze zal terugkomen in het publieksonderzoek dat in het voorstel is opgenomen. 

 

De commissie adviseert dit Statenvoorstel als klein debat te agenderen voor de Statenvergadering van 

23 maart 2022. 
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