
MEMORANDUM

DATUM

AAN Provinciale Staten

VAN Robert Strijk

ONDERWERP Beantwoording overgebleven vragen BEM Corona

In de commissie BEM over de Corona zijn veel vragen door Gedeputeerde Staten beantwoord. Voor de overige 
onderwerpen die niet afdoende behandeld waren, hebben wij toegezegd er schriftelijk op terug te komen. Hierbij 
ontvangt u de antwoorden op de nog niet behandelde vragen.

Vraag GroenLinks:
In hoeverre worden innovatieve bedrijven [op het USP] betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor de vele 
problemen die de corona crisis met zich meebrengt? Kan de provincie daarin een stimulerende rol spelen? 
  
We spelen als provincie in algemene zin een rol bij het stimuleren van innovatieve bedrijven o.a. op het terrein 
van LSH (want past binnen REA met nadruk op groen, GEZOND en slim). Deze innovaties vinden voor een deel 
plaats op het USP. Innovatieve bedrijven konden in het verleden aankloppen bij de EBU en straks bij de ROM. 
Daarnaast werken wij mee aan de rijksregeling COL (corona overbruggingslening) van EZK om te zorgen dat de 
innovatieve startups niet omvallen. Ook ondersteunen wij structureel het start up en scale up klimaat in de regio, 
waarvan ook een belangrijk deel zich op het USP bevindt.  
Los daarvan zijn er ongetwijfeld partijen die op zoek zijn naar oplossingen voor dit vraagstuk en inspelen op de 
behoefte uit de samenleving.  
Voorbeelden  
 IntraVacc (Bilthoven) – werken mee aan ontwikkeling vaccin (zeer deskundige partij, nu nog overheid 
wordt binnenkort geprivatiseerd) – www.intravacc.nl  
 UMCU – beschikken over veel ervaring en deskundigheid die ook wordt aangeboden. Vragen ook om 
hulp: https://www.umcutrecht.nl/en/hospital/helpen + corona checkapp https://www.umcutrecht.nl/nieuws/app-
corona-check-in-provincie-utrecht  
 UU – idem + https://www.uu.nl/onderzoek/dossiers/coronavirussen 
 Genmab (biotech bedrijf) – aangeboden om mee te werken aan (schaalvergroting) coronatesten en 
faciliteiten 
 U-diagnostics, gevestigd op USP, biedt via een dochteronderneming testen aan voor o.a. 
zorgpersoneel. 
 Diverse bedrijven bieden materialen en personeel aan (o.a. Danone).  
Signaal vanuit USP: Vooralsnog is een additionele rol van de provincie niet noodzakelijk.  

Vraag PVV 
Is het college het met de PVV-fractie eens dat de huidige problematiek met coronavirussen geen enkele relatie 
heeft met de Nederlandse agrarische sector? Is het bereid de gewekte suggestie luid en duidelijk te verwerpen? 

De weergave van ons beleid ten aanzien van de gezondheidsrisico’s van zoönosen in relatie tot landbouw in de 
Statenbrief is een feitelijke beschrijving vanuit de Samenwerkingsagenda Landbouw. Hiermee suggereren we 
geen enkele relatie tussen het huidige coronavirus en de Nederlandse agrarische sector. 

Klopt het dat het uitstel van de Omgevingswet zijn oorzaak vindt in intrinsieke zaken zoals de automatisering en 
dat de huidige crisis wordt aangrepen als excuus? 

De minister heeft om haar motiverende redenen tot uitstel besloten. We verwijzen u graag naar de Kamerbrief in 
deze voor de reden achter het uitstel.   

Met welke "beeldbepalende" bedrijven uit het Utrechtse spreekt de provincie en hoe is deze selectie tot stand 
gekomen? Zijn dit juist niet bedrijven die beter tegen een stootje kunnen dan vele bedrijven in het MKB? In 
hoeverre is daar specifieke aandacht voor?

De lijst is tot stand gekomen door middel van een uitvraag bij het team economie, om een aantal te noemen: 
Start up scale up klimaat: Startup Utrecht, UtrechtInc en DGG, ZZP vereniging Zooom, 
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Rondom MKB-deal Maakindustrie Utrecht-West: Technohub, Van Walraven BV, 
Lage Weide: Theo Pouw groep en Henk Stamhuis 

Voor de Recreatie-ondernemers is er intensief contact met de Utrechtse DMO’s (toeristisch-recreatieve 
marketing). Op die manier zijn we op de hoogte van de stand van zaken in deze sector (zie bv de cijfers over 
deze sector in de Corona-Monitor op onze site). We praten in dat verband vooral over het herstel na de 
lockdown. Maar dus niet met individuele ondernemers.

Daarnaast enkele grote spelers waar vanuit de Provincie Utrecht contacten mee lopen: Jacobs Douwe Egberts 
Nederland, Vodafone, Ziggo group, Fujitsu Technology, S.C. Johnson Europlant.
We hebben getracht hiermee een evenwichtige samenstelling te maken van de te contacteren bedrijven.

Vragen ChristenUnie 
De provincie Gelderland heeft naast een monitor economische impact ook een monitor welbevinden. Hierin wordt 
de impact op het sociale welzijn gemeten. Het is een mooi uitgangspunt om niet alleen te focussen op de 
economische aspecten, maar ook op welzijn. Een waardevolle bredere visie. Vind het college dit ook waardevol 
en is het college bereid om de impact op het sociale welzijn te meten?  

Regio Utrecht heeft tussen 3-13 april via zijn panel en via social media onderzoek gedaan naar hoe mensen zich 
voelen als gevolg van de pandemie. Resultaten zijn 20/4 gepubliceerd. Respons = 5.800. Het onderzoek is 
weliswaar niet representatief maar wel indicatief. Er is o.a. gevraagd naar zorgen (75% maakt zich zorgen over 
gezondheid van zichzelf/naasten, 45% over economie, 26% over de toekomst, 16% over verlies van inkomen, 
10% over verlies van werk), gezondheidsklachten, sociale participatie. De uitkomsten hiervan kunnen we 
meenemen in de monitor. 
https://www.ggdru.nl/fileadmin/Adviezen/Bestanden/Documenten/CORONAvirus/
Impact_corona_peiling_1_orgineel_versie_5.pdf

Vragen PvdA 
In IPO verband vindt er overleg plaats met andere provincies en worden ervaringen en ideeën uitgewisseld. Zijn 
er voorbeelden van acties in andere provincies waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen en die wij over kunnen 
nemen? 

Op dit moment worden er binnen IPO verband geïnventariseerd welke initiatieven er lopen in een brede context 
met betrekking tot dit onderwerp. Deze brede inventarisatie wordt op 11 mei ambtelijk besproken. Als er dan 
relevante initiatieven naar voren komen zullen die verder gedeeld worden. JH We trekken in IPO-verband op 
verschillende dossiers samen op. Tevens blijkt uit recente vergelijkingen dat onze aanpak dezelfde elementen als 
andere provincies kent.
     
Vragen VVD 
Uit de brief spreekt nog steeds een houding van enerzijds ‘hands on’ en anderzijds verkennend zoeken waar 
handelen meerwaarde heeft t.a.v. wat Rijk en gemeenten nu in de eerste linie aan het doen zijn. Die lijn steunen 
we. Nu het gelukt lijkt te zijn om de stijging van het aantal ziekenhuisopnamen vanwege het Corona virus af te 
vlakken, wordt landelijk nagedacht over mogelijkheden om maatschappelijke en economische activiteiten in 
aangepaste vorm weer op te starten. De Rabobank heeft al aangegeven dat Utrecht een van de regio’s is met 
een goede uitgangspositie om in een dergelijke anderhalve meter economie te gaan functioneren. Welke stappen 
zet GS / gaat GS zetten om ook daarin te verkennen wat er mogelijk is en wat dit aan aanpassingen vraagt? 
 
Wij zijn dit momenteel in kaart aan het brengen. Het gesprek daarover met de verschillende sectoren zelf is ook 
essentieel. Dat gesprek zal ook deels op nationaal niveau plaatsvinden, omdat daar de kaders worden bepaald. 

Tegelijkertijd heeft inmiddels ook het IMF zijn verwachtingen gepubliceerd over de impact van de Corona crisis op 
de economie. Voor Nederland zijn die zeer zorgwekkend: een diepe economische recessie met voor Nederland 
een krimp van 7,5% in 2020! Dat vraagt wat de VVD betreft al wel om enige reflectie op de planning van 
besluitvorming op diverse dossiers. Is die nog passend bij de gewijzigde situatie in de samenleving? Sluiten de 
ambities nog aan op wat de samenleving nodig heeft? En hebben we er straks de financiële middelen nog voor? 
Dat kan niet nu allemaal al worden beoordeeld. We vragen van GS wel om nu al met die blik naar geplande 
beleidstrajecten te kijken: nemen we nu geen besluiten waar we met een paar maanden spijt van hebben of waar 
we op terug (moeten) gaan komen?   

We zullen dit in de gaten houden, maar hechten, zoals gesteld in onze eerste brief, ook aan consistentie van het 
beleid. Ook omdat de gevolgen van de crisis op dit moment nog niet helder zijn, zeker niet op iets langer termijn. 
Tenslotte voorspelt het IMF voor 2021 ook weer forse groei. 
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Hoe wil GS dit proces [omdenken om impact crisis te beperken] gaan organiseren om tot slimme, en mogelijk 
non-conformistische, oplossingen te komen? Hoe wordt PS daarbij betrokken? 

In de afgelopen periode hebben wij met de ROM en de REA laten zien dat wij als regio economische ontwikkeling 
koppelen aan maatschappelijke vraagstukken. Dat vraagt continue verbinding tussen het economisch domein en 
maatschappelijke thema’s als energie, smart mobility, klimaatadaptatie. Met de Corona crisis komt hier een 
majeur thema bij dat vraagt om nog veel verregaander verbinding met alle disciplines die de provincie in huis 
heeft. Hoe wij dit als GS in samenspraak met u precies aanpakken kunnen wij u nog niet zeggen, maar wel dat 
we met onze huidige economische aanpak al een voorsprong positie hebben waar het gaat om transitiedenken. 

Kan vanuit de URECA Alliantie individuele ondernemers worden geadviseerd/ geholpen met de aanpassingen 
naar een anderhalve meter economie? Kan de provincie daarin nog iets betekenen? 

Ureca biedt ondernemers een luisterend oor en gratis eerstelijnsadvies (o.a. PWC en Rabo) voor de directe 
gevolgen van de crisis. In aanvulling hierop wordt momenteel gewerkt aan een voucherregeling om ondernemers 
bij te staan met adviesgesprekken voor de meer structurele bedrijfsvoering naar de toekomst toe. Hierin past ook 
uw vraag m.b.t. mogelijke aanpassingen naar de anderhalve meter economie. 

Is er provinciale regelgeving die de aanpassing naar een anderhalve meter economie verhindert?  

Op dit moment is het beeld dat dit niet het geval is, maar een en ander hangt ook af van de precieze invulling van 
de anderhalve meter economie. 
 
Nu de RESen uitstel hebben van opleverdatum, kunnen we bevestigd krijgen dat GS dit uitstel ook inzet en 
daarmee de extra Statenvergadering van 27 mei daarvoor vervalt? 
Hoe gaat GS deze extra tijd inzetten om de participatie uit te rollen en gemeenten daarin zo gevraagd ook te 
ondersteunen? 

Wij hebben op 14 april het Statenvoorstel over de ontwerp-RES U16 en de concept-RES'en Regio Amersfoort en 
Food Valley vastgesteld; wij achten het daarom rijp voor besluitvorming. Deze zijn ook door nagenoeg alle 
colleges van BenW en dagelijks besturen van de betreffende waterschappen vastgesteld. Het is aan uw Staten 
en de gemeenteraden om te bepalen op welk moment over de concept-RES'en willen besluiten. 
De ontwerp- en concept-RES'en zijn een tussen product en vormen de basis voor verdere participatie, onder 
andere met inwoners. Dit was ook al voor de corona-crisis zo voorzien. De extra tijd die voor de RES 1.0 
beschikbaar is gekomen (uitstel inleveren van 1 maart naar 1 juli 2021) is voor de inwonerparticipatie zeer 
welkom. 
Tot slot merken wij op dat de griffie de mogelijkheid biedt om tijdens digitale commissie- en staten-vergaderingen 
langs digitale weg in te spreken en dus het democratische proces geborgd is.
 
Vragen Partij voor de Dieren 
Welke kansen ziet GS juist nu om de Utrechtse economie blijvend te verduurzamen en hoe daarop in te spelen? 
Wij zien bijvoorbeeld kansen voor versnelling van de transitie naar kringlooplandbouw.  

De  provincie Utrecht is momenteel bezig met de uitwerking van een traject Erfbegeleiding – Landbouwcoaching. 
Het is de bedoeling dat hiermee ook de transitie naar kringlooplandbouw wordt bevorderd. Of de Corona crisis 
extra kansen oplevert voor verduurzamen zal moeten worden bezien. Zoals u weet hebben wij de ambitie om de 
verduurzaming van de provincie te versnellen.

Het college geeft aan nu al een beetje te kijken naar duurzaamheid, maar kijkt daarbij vooral naar wat het Rijk 
doet. Is het college bereid om in haar communicatie met de Utrecht Region Economische Corona Alliantie, 
bedrijven, instellingen, het Rijk, provincies, gemeente e.d., proactief het standpunt in te nemen dat maatregelen 
om uit de crisis te komen moeten zijn gericht op een duurzame inrichting van onze samenleving? 

Er is een verschil tussen EHBO verlenen aan bedrijven en instellingen die omvallen (zoals de Corona 
OverbruggingsLening) en maatregelen gericht op de wat langere termijn. In de samenwerking met ROM en EBU 
wordt gericht op de langere termijn op basis van de REA een koppeling gelegd tussen economische ontwikkeling 
en maatschappelijke vraagstukken als energie transitie, smart mobility, circulaire economie, allemaal aspecten 
van duurzaamheid.  
Ook kan dit wellicht onderdeel vormen van strategisch advies aan MKB via vouchers 
 
Door het verschuiven van de deadline ontstaat nog meer ruimte tussen de regio’s in opleveren van de RES’sen. 
Hoe wordt ondervangen dat dit van (negatieve) invloed kan zijn op het bod van regio’s die achterlopen ten 
opzichte van anderen? 
Spant GS zich met de RES-regio’s in, om met een plan te komen teneinde de verloren tijd in te halen? 
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Onze verwachting is dat de gewijzigde planning geen invloed heeft op de hoogte van de concept-boden per 
regio. In hoeverre de hoogte van het bod van de ene regio van invloed is op andere regio’s zal blijken bij de RES 
1.0 wanneer de definitieve boden worden ingediend. Gegeven het feit dat de concept-RES'en in juni moesten 
worden vastgesteld, is onze veronderstelling dat er net als in de provincie Utrecht, al besluitvorming over de 
ontwerpbesluiten van de concept-RES'en heeft plaatsgevonden. Onze inspanningen zijn erop gericht om geen 
vertraging te laten ontstaan en de extra tijd ten volle te benutten. Op dit moment wordt daarom al gewerkt aan de 
voorbereiding van de vervolgfase naar RES 1.0. 

Sluit GS zich aan bij de Brabantse oproep om onderzoek naar de relatie tussen luchtkwaliteit en sterfte door 
corona?1  

De Brabantse oproep komt voort uit de concentratie van de coronaproblematiek in Oost-Brabant. Daarvan is – 
gelukkig – geen sprake in Utrecht. Wij sluiten ons daarom niet aan bij de Brabantse oproep, maar zullen een 
eventueel onderzoek nauwgezet volgen.

Vragen SGP 
Wij signaleerden vorige week woensdag een dubbele lijn in de deadline van het inleveren van het concept-bod 
van de drie RES’en binnen onze provincie. In de Statenbrief komen we dat opnieuw tegen. Wij willen het college 
oproepen hierover eenduidig te communiceren: de officiële deadline is nu 1 oktober. Dit uitstel is gegeven om 
participatie en inspraak te kunnen borgen. Wij verwachten dan ook van de provincie dat zij gemeenten oproept 
pas tot besluitvorming te komen als er een goede inspraakprocedure heeft plaatsgevonden. 1 juni kan uit alle 
communicatiedraaiboeken verwijderd worden, omdat dit nu uitsluitend een inlevermoment is van een onvoldragen 
document.  

De ontwerp- en concept-RES'en zijn een tussenproduct en vormen de basis voor verdere participatie, onder 
andere met inwoners. Dit was ook al voor de corona-crisis zo voorzien. De extra tijd die voor de RES 1.0 
beschikbaar is gekomen (uitstel inleveren van 1 maart naar 1 juli 2021) is voor de inwonerparticipatie voor de 
RES 1.0 zeer welkom, maar heeft geen effect op de inhoud van de ontwerp- en concept-RES'en. 
GS hebben op 14 april het Statenvoorstel over de ontwerp-RES U16 en de concept-RES'en Regio Amersfoort en 
Food Valley vastgesteld. De ontwerp- en concept RES’en passen in het proces om te komen tot een volwaardige 
RES en zijn door GS rijp voor besluitvorming bevonden. Deze zijn ook door nagenoeg alle colleges van BenW en 
dagelijks besturen van de betreffende waterschappen vastgesteld.  

In de Statenbrief is een passage opgenomen over zoönosen. Hierin wordt een direct verband gelegd tussen het 
coronavirus en de intensieve veehouderij. We zien dat sommigen het virus inderdaad gebruiken in hun strijd 
tegen onze agrarische sector. We willen het college oproepen hieraan niet mee te doen. Naar alle 
waarschijnlijkheid is het coronavirus opgedoken op een lugubere markt met allerlei exotische diersoorten. Het is 
wat ons betreft niet gepast dit soort plaatsen te vergelijken met de manier waarop in Nederland op een 
buitengewoon duurzame en diervriendelijke manier voedsel wordt geproduceerd. De coronacrisis laat ons juist 
zien hoe cruciaal het is dat wij voor ons voedsel niet afhankelijk moeten willen zijn van het buitenland.  

De weergave van ons beleid ten aanzien van de gezondheidsrisico’s van zoönosen in relatie tot landbouw in de 
statenbrief is een feitelijke beschrijving vanuit de Samenwerkingsagenda Landbouw. Hiermee suggereren we 
geen enkele relatie tussen het huidige coronavirus en de intensieve veehouderij. Zie ook het antwoord op vraag 
PVV. 

Verder een pleidooi om heel helder te communiceren over subsidies. Informatie moet voor subsidieontvangers 
toegankelijk, begrijpelijk, helder en makkelijk toepasbaar zijn. Ook het onderscheid van activiteiten die uitgesteld 
moeten worden, activiteiten die dit jaar niet meer door kunnen gaan, vragen over meerjarige subsidies etc. Ook 
een specifiekere vraag over de Europese subsidies POP3 en LEADER aan inwoners en organisaties. Is al helder 
wat de Europese verordening hierin voorschrijft en welke verruiming in termijnen of coulance er mogelijk wordt 
toegepast?   

Het antwoord is dat dat op dit moment nog niet helder is. Zowel landelijk als binnen de provincie wordt gekeken 
wat er mogelijk is. We zullen u informeren als er meer bekend is.  
  
Hoe bereidt provincie zich voor op de 1,5 meter maatschappij, worden hier scenario’s voor uitgewerkt?  

Op dit moment is de invulling van de 1,5 meter maatschappij niet helder en daarmee is het ontwikkelen van 
scenario’s nog lastig. Maar het denken staat natuurlijk niet stil. Op sommige vlakken zijn we wel al verder met de 
scenario’s, bijvoorbeeld voor de eigen huisvesting zijn we hier al volop mee bezig). Hetzelfde geldt voor ons 
openbaar vervoer. Waar het gaat om het openbare leven (cultuur, economie etc.) is het Rijk hiervoor de primair 
aangewezen partij.
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