
Inbreng corona:

We bedanken het college voor deze brief. Goed om op deze manier op de hoogte gesteld te worden 

van de inzet van de provincie. Wij willen per rol reageren op deze brief.

Werkgever: 

Wat ons betreft is deze rol goed opgepakt. Wij vragen er aandacht voor dat het voor ouders met 

kinderen thuis pittig kan zijn. Wij vragen de provinciale organisatie coulant om te gaan met 

werknemers die in deze situatie hun werk thuis moeten combineren met permanente begeleiding 

van hun kinderen.

Opdrachtgever: 

Bij de rol van opdrachtgever zouden wij een andere lijn voorstaan. Er wordt voor gekozen om 

subsidies te blijven verstrekken; ook als er geen prestaties wordt geleverd. Wij zijn er niet voor om 

geld te verstrekken aan instellingen die daar geen prestatie voor leveren. Bovendien hebben we als 

provincies geen broekzakken die we uit kunnen kloppen, dus we zullen het moeten doen van 

bestaande middelen. Voor echte noodsteun moeten organisaties bij het Rijk zijn. Deze instellingen 

hebben er wat ons betreft meer aan als de provincie voorsorteert op een stabiele toekomst. 

Wij zijn er ook niet voor om de RMN koste wat kost in het leven te behouden. 

De rol die we wat ons betreft wel zouden moeten pakken is om als opdrachtgever projecten en 

opdrachten naar voren te halen. Op die manier kun je de reële economie aanzwengelen en worden 

er ook daadwerkelijk resultaten geboekt. We denken daarbij aan infrastructurele projecten, 

bouwprojecten en natuurbeheer. Ook de aanleg van glasvezel zou wat ons betreft met spoed mogen 

worden doorgezet.  

Een ander punt is nog de inzet van boa’s. Deze worden nu ingezet om de noodverordening te 

handhaven. Wat ons betreft een goede zaak, maar hoe wordt geborgd dat ook de reguliere taken 

(kunnen) worden uitgevoerd? Helaas leert de praktijk dat drugscriminelen zich weinig aantrekken 

van de beperkingen die aan de rest van de samenleving wordt opgelegd in de coronamaatregelen.

Middenbestuur: 

In de rol van middenbestuur is het goed om in het economisch beleid te focussen op MKB. Wel 

missen wij de concrete invulling van de steun die u aan MKB-ers wilt gaan geven. Wat kunnen zij 

concreet van de provincie Utrecht verwachten.

Een tweede punt waar wij aandacht voor willen vragen in uw rol als middenbestuur is de 

vergunningverlening. Wij horen dat overheden (veel) langer dan gebruikelijk doen over de 

behandeling van vergunningsaanvragen en de vorming van ruimtelijke plannen. Wat ons betreft is 

het aan de provincie om erop toe te zien dat gemeenten juist nu vaart zetten achter de behandeling 

van vergunningen en ruimtelijke plannen, om te voorkomen dat de economie nog meer stil komt te 

liggen dan door de coronamaatregelen toch al nodig is. 


