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Onderwerp Statenbrief: 

Uitwerking tweede tranche Steunpakket C&E COVID-19 en Heropening Overbruggingsregeling 

 

Voorgestelde behandeling:  

Ter informatie 

 

 

Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting 

Op 16 maart heeft u de Statenbrief ‘Contouren uitwerking van de tweede tranche van het Steunpakket C&E 

COVID-19’ ontvangen, waarin de grote lijnen van de tweede tranche van het Steunpakket Cultuur & Erfgoed zijn 

beschreven. Met deze Statenbrief informeren we u over de verdere uitwerking van de tweede tranche van het 

Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. Tevens informeren we u over de uitkomsten van de Heropening 

Overbruggingsregeling uit de eerste tranche. Nu de heropening van de Overbruggingsregeling is afgerond, wordt 

gestart met de tweede tranche die bijdraagt aan drie onderdelen: Exploitatie, Doorstart & Herstel en Innovatie. 

Voor alle drie onderdelen zijn verschillende maatregelen ontwikkeld om in te kunnen spelen op de verschillende 

behoeftes. Dit is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten, rijk, fondsen en de sector zelf.   

 

Inleiding  

In juli 2020, vlak na de start van de coronacrisis, heeft u besloten middelen te reserveren voor het Steunpakket 

Cultuur & Erfgoed COVID-19. Hiervan is ruim de helft uitgegeven ten behoeve van de eerste tranche in 2020. Met 

de vier regelingen uit deze eerste tranche zijn in totaal ruim 100 instellingen uit de gehele provincie ondersteund. 

Na afloop hiervan heeft Onderzoeksbureau Berenschot in opdracht van de provincie een evaluatie uitgevoerd 

naar het steunpakket, waarbij zij eveneens aanbevelingen hebben gedaan voor het vervolg. Ook zijn in deze 

periode veelvuldig gesprekken gevoerd met de sector, met gemeenten, met het rijk en met de verschillende 

fondsen. Op basis van deze input en in de wetenschap dat het rijk in de periode januari – juli 2021 gemeenten 

rechtstreeks ondersteunt met extra middelen voor gemeentelijke basisinstellingen, is voor een iets andere 

invulling gekozen voor deze tweede tranche. Het accent komt meer te liggen op doorstart en herstel, waarbij de 

andere onderdelen zoals geleden schade niet uit het oog worden verloren, zeker waar dit instellingen betreft die 

een meerjarige exploitatie subsidie ontvangen van de provincie. Dit past ook goed bij de huidige corona-situatie, 

die meer gericht is op het bieden van perspectief en de zogenaamde ‘exit-strategie’. Eén en ander is op 

hoofdlijnen eerder verwerkt in de Statenbrief ‘Contouren uitwerking van de tweede tranche van het Steunpakket 

C&E COVID-19’, die u op 16 maart heeft ontvangen. Op basis van deze contouren is de tweede tranche verder 

uitgewerkt en zijn bijpassende regelingen ontwikkeld. 

 

 



 

  

Uitwerking 

Conform de contouren wordt ingezet op drie onderdelen: Exploitatie, Doorstart & Herstel en Innovatie.  

1. De Exploitatie richt zich op de geleden schade en de extra kosten om de reguliere taken uit te kunnen 

voeren in de huidige corona-situatie  

2. Bij Doorstart & Herstel gaat het om het bieden van perspectief en het nemen van risico’s nu de sector 

weer enig zicht krijgt op een (gedeeltelijke) heropening   

3. En bij Innovatie blijven vernieuwing en samenwerking centraal staan, juist in een periode waarin de 

sector het moeilijk heeft 

 

Per onderdeel is een aantal maatregelen ontwikkeld, om tegemoet te komen aan zoveel mogelijk facetten van de 

sector, van het faciliteren van jonge makers tot het mogelijk maken van (buiten)programmering voor deze zomer 

en van het ondersteunen van de primaire instellingen tot de verbreding naar de regio van innovatieve projecten. 

Dit alles passend bij de rol van de provincie en in aansluiting op het provinciale cultuur- & erfgoedbeleid. Naar 

aanleiding van de aanbevelingen van Berenschot is het aantal regelingen beperkt tot één voor het onderdeel 

Doorstart & Herstel en wordt voor de overige onderdelen maatwerk geleverd.  

  

 

Exploitatie 

 

 

Doorstart & Herstel 

 

 

Innovatie 

 

Maatwerk voor instellingen die 

een meerjarige 

exploitatiesubsidie van de 

provincie ontvangen  

 

Een aanvulling op de 

exploitatiesubsidie voor geleden 

schade en/of voor extra kosten 

door de coronasituatie. De 

inventarisatie is gestart, uitkering 

volgt zo snel mogelijk.  

Programmeringsregeling voor 

podiuminstellingen met een 

regionale functie 

 

Een doorlopende regeling voor de 

programmering van 

podiuminstellingen met een 

regionale functie zoals theaters en 

podia. Opening start half mei, tot 

het subsidieplafond is bereikt.  

 

Bijdrage aan het Cultureel 

Innovatiefonds Provincie 

Utrecht (CIPU) 

 

Een bijdrage aan het Cultureel 

Innovatiefonds Provincie Utrecht 

voor het uitvoeren van een tweede 

tranche van het Innovatiefonds, te 

starten in het najaar van 2021. 

Hierbij is per direct extra aandacht 

voor het verbreden naar de regio.   

Aanvullend maatwerk voor 

gemeentelijke instellingen 

 

Op basis van een lopende 

inventarisatie wordt onderzocht of 

gemeenten aanvullende financiële 

steun nodig hebben ten behoeve 

van de ondersteuning van de 

gemeentelijke basisinstellingen, 

indien de middelen van het rijk 

hiervoor niet voldoende zijn. 

Inventarisatie t/m juni 2021, 

daarna eventuele uitkering.  

Garantiebijdrage voor kleine 

festivals 

 

Kleine festivals die reeds een 

exploitatiesubsidie ontvangen van 

de provincie, kunnen een extra 

subsidie ontvangen voor de 

programmering in 2021 of extra 

bijbehorende kosten. De 

aanvraagperiode start half mei, 

uitkering geschiedt zo snel 

mogelijk.   

 

 Ondersteuning voor jonge 

talentvolle makers middels 

regionale productiehuizen 

Een subsidie voor de drie 

regionale productiehuizen voor 

jong talent, waarmee zij jonge 

makers in de gelegenheid kunnen 

stellen om een nieuw product of 

programma samen te stellen. 

Aanvraagperiode voor de 

productiehuizen start half mei, 

uitkering aan jonge makers vanaf 

Q3 2021.  

 



 

  

Toelichting op de tabel:  

 

1. Maatwerk voor organisaties die een meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen in het kader van het cultuur- en 

erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’  

- Vorm: Maatwerk voor schade én/of extra kosten via het incidenteel ophogen van de reguliere 

exploitatiesubsidie. 

- Totaal bedrag: 400.000 euro voor de periode 15 september 2020 – 31 december 2021. 

- Besluitvorming en afhandelen: na afweging van de inventarisatie (naar verwachting eind mei). 

  

Toelichting: De provincie biedt aan organisaties die een meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen binnen het 

Cultuur- & erfgoedprogramma maatwerk voor geleden schade én voor extra kosten die nodig zijn voor de 

uitvoering van de reguliere taken in de coronasituatie en voor doorstart en herstel voor de periode van 15 

september 2020 (einde eerste tranche) t/m 31 december 2021. De instellingen maken momenteel de schade en 

kosten inzichtelijk, zodat na besluitvorming snel kan worden overgegaan tot uitbetaling en kan worden bekeken of 

de totale middelen afdoende zijn. Er wordt op basis van de aanvragen een kosten-baten analyse gemaakt van de 

totale exploitatiesubsidie per instelling waarin ook niet gemaakte kosten worden meegenomen. De verwachting is 

dat er vooral aanvragen komen van instellingen met een publieksfunctie zoals de Kasteelmusea.  

 

2. Aanvullend maatwerk voor gemeentelijke instellingen  

- Vorm: Via een subsidie aan gemeenten op basis van een beleidsmatig afwegingskader  

- Totaal bedrag: 450.000 euro voor de periode 1 januari t/m 31 december 2021 

- Besluitvorming en afhandelen: na afweging van de inventarisatie (naar verwachting september) 

 

Toelichting: Er is gestart met een inventarisatie onder gemeenten om te onderzoeken welke behoefte gemeenten 

hebben in het aanvullend financieel ondersteunen van gemeentelijke instellingen voor de periode 1 januari t/m 31 

december 2021 (de periode van 15 september t/m 31 december 2020 is reeds gedekt door gemeenten). 

Gemeenten hebben voor de eerste helft van 2021 gezamenlijk in totaal 12 miljoen ontvangen voor het 

compenseren van schade van gemeentelijke instellingen. Het algemene beeld is dat gemeenten deze 

rijksmiddelen hebben gelabeld voor maatschappelijke instellingen om de schade of extra kosten als gevolg van 

corona te compenseren. In sommige gemeenten zijn regelingen ontwikkeld voor het ondersteunen van de 

bredere culturele sector. De rijksmiddelen lijken tot nog toe toereikend voor het ondersteunen van de 

basisinstellingen voor de eerste helft van het jaar, maar het is nog onduidelijk of gemeenten over voldoende 

middelen beschikken om dit najaar de lokale infrastructuur overeind te houden. Dit ook omdat de rijksmiddelen 

voor de tweede helft van het jaar nog niet bekend zijn. Na de inventarisatie wordt het vervolg bepaald en wordt 

een eventueel beleidsmatig afwegingskader opgesteld.  

 

3. Programmeringsregeling voor podiuminstellingen met een regionale functie  

- Vorm: programmeringsregeling  

- Totaal bedrag: 600.000 euro  

- Start regeling: half mei 2021 

- Besluitvorming en afhandelen: vanaf half mei, op volgorde van binnenkomst 

 

Toelichting: Na uitgebreid overleg met een afvaardiging van de sector, fondsen en de Culturele Stedelijke Regio 

Utrecht, is het voorstel dat de provincie zich focust op de activiteiten van podiuminstellingen met een regionale 

functie, zoals theaters of podia, primair niet voor de gemeenten Utrecht en Amersfoort, aangezien zij over eigen 

regelingen beschikken voor deze doelgroep. Het gaat om een programmeringssubsidie waarmee de instellingen 

een zomerprogrammering of een nieuwe programmering voor de tweede helft van 2021 kunnen voorbereiden, 

uitgaande van een terugval in de publieksinkomsten en/of extra kosten in verband met coronamaatregelen. Dit 

omdat de coronamaatregelen het niet toelaten om de zalen volledig te vullen of het vertrouwen bij het publiek 

ontbreekt om te komen. De programmeringssubsidie maakt het mogelijk om ondanks de publieksterugval of de 

extra benodigde kosten, toch een nieuw programma samen te stellen. Het grote voordeel van deze regeling is dat 

podiumorganisaties weer risico’s durven te nemen en contracten aan willen gaan met (lokale) 

uitvoerenden/makers, die daarmee weer aan het werk kunnen. De regeling opent, na goedkeuring, half mei.  

 

4. Garantiebijdrage voor kleine festivals  

- Vorm: aanvulling op de exploitatiesubsidie op basis van een beleidsmatig afwegingskader  

- Totaal bedrag: 200.000 euro 



 

  

- Periode van aanvragen en afhandeling: tweede helft mei – juni 2021 

 

Toelichting: Dit betreft een maatregel voor festivals die reeds een meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van 

de provincie en die niet of nauwelijks in aanmerking komen voor de landelijke regelingen/fondsen. Door de extra 

kosten die zij moeten maken en verwachte lagere publieksinkomsten, kunnen zij geen risico nemen om te 

programmeren voor het seizoen 2021, waardoor de lopende subsidie ook niet ten goede komt aan de sector. 

Door een risicodekking te bieden in de vorm van een aanvullende subsidie op basis van nacalculatie, kunnen de 

betreffende festivals deze risico’s wel aangaan. De kaders waaraan moet worden voldaan zijn vastgelegd in een 

beleidsmatig afwegingskader. Vanzelfsprekend zijn de landelijke maatregelen bepalend voor de 

(on)mogelijkheden voor de organisatie van de betreffende festivals. 

 

5. Ondersteuning voor jonge talentvolle makers middels regionale productiehuizen  

- Vorm: Subsidie op basis van een beleidsmatig afwegingskader  

- Totaal bedrag: 300.000 euro 

- Periode van aanvragen en afhandeling: tweede helft mei – juni 2021 

 

Toelichting: Samen met de gemeenten Utrecht en Amersfoort, en passend bij het ambitiedocument ‘Eeuwig Jong’ 

van de Culturele Stedelijke Regio Utrecht, wordt een dekkend vangnet ontwikkeld voor jonge makers in de gehele 

provincie. Hierbij wordt samengewerkt met de drie regionaal opererende productiehuizen voor talentontwikkeling 

op het gebied van beeldcultuur, muziek en theater/dans. Zij ontvangen een subsidie om de werving, selectie en 

begeleiding van jonge makers voor hun rekening nemen. Het betreft aanvragen voor het ontwikkelen van een 

nieuw programma of product door jonge makers. Alle middelen komen daadwerkelijk bij de makers terecht. Ook 

hiervoor is een beleidsmatig afwegingskader opgesteld.  

  

6. Innovatiefonds en regionaal verbredingstraject  

- Vorm: Bijdrage aan het samenwerkingsverband ‘Cultureel Innovatiefonds Provincie Utrecht’  

- Totaal bedrag: 450.000 euro 

- Periode: tweede tranche start dit najaar (twee rondes) 

 

Toelichting: Het Innovatiefonds wordt op hoofdlijnen op dezelfde wijze voortgezet als in de eerste tranche, met 

extra aandacht voor de verbreding naar de regio. Deze aandacht voor de regio heeft tot doel de kwaliteit en 

kwantiteit van innovatie buiten de grote steden verder te versterken. Er wordt gestart met een onderzoek met 

daarin een evaluatie naar de eerste tranche en aanbevelingen en instrumenten voor de tweede tranche. Er wordt 

bijvoorbeeld gedacht aan een innovatiemakelaar die aan de voorkant potentiële plannen opspoort en verbindt (bv 

met projecten in de steden), en aan de achterkant best practices ophaalt en deelt. De middelen voor deze tweede 

tranche (450.000 euro) worden beschikbaar gesteld als bijdrage aan het CIPU voor twee rondes.  

 

Dekkend vangnet 

Met alle bovengenoemde onderdelen worden instellingen overeind gehouden, en wordt tegelijkertijd bijgedragen 

aan het herstel van het culturele klimaat voor zowel de makers als het publiek. Voor andere steun dan hierboven 

genoemd kunnen instellingen en/of individuele makers aankloppen bij één van de andere partijen: gemeentelijke 

basisinstellingen richten zich tot hun gemeenten, BIS-instellingen worden geholpen door OCW en fondsen bieden 

steun voor zowel culturele instellingen als voor individuele kunstenaars (zoals ‘Balkonscenes’ van het FPK en het 

Kickstart Cultuurfonds). Daarnaast wordt geëxperimenteerd met Fieldlabs om te onderzoeken hoe de sector 

geleidelijk en op een verantwoorde manier weer (gedeeltelijk) open kan worden gesteld. Ook worden campagnes 

georganiseerd vanuit zowel het rijk als op regionaal niveau die meer gericht zijn op publiek en vertrouwen.   

 

Al deze onderdelen gezamenlijk zorgen voor een stevig vangnet, waarbij de provincie een belangrijke partner is. 

Met de diverse stakeholders is gekeken naar een logische verdeling van taken en verantwoordelijkheden in het 

verlenen van de steun, zodat er geen lacunes en/of dubbelingen ontstaan. Er wordt naar elkaar doorverwezen 

(via de loketten van de verschillende organisaties), samengewerkt (bijvoorbeeld alle Utrechtse gemeenten 

gezamenlijk) en best practices worden gedeeld (zoals het Cultureel Innovatiefonds Provincie Utrecht, dat de 

belangstelling heeft van OCW). Door continue monitoring en afstemming kan tussentijds worden bijgestuurd.  

  

Heropening Overbruggingsregeling 

Parallel aan bovengenoemde uitwerking van de tweede tranche, vond in het eerste kwartaal van 2021 de 

heropening van de Overbruggingsregeling uit de eerste tranche plaats. De regeling is opnieuw opengesteld 



 

  

omdat in de eerste ronde relatief veel instellingen zijn afgewezen omdat zij een incomplete aanvraag hadden 

ingediend, vooral in de categorie varend erfgoed. Omdat het een tenderprocedure betrof, was het juridisch niet 

mogelijk om na de sluitingsdatum van de aanvraagperiode aanvullende inhoudelijke informatie aan te leveren. 

Met de Heropening Overbruggingsregeling konden instellingen (opnieuw) een aanvraag indienen. 

 

In totaal zijn er in deze ronde 22 aanvragen ingediend voor een totaal bedrag van 445.970 euro. Alle aanvragen 

zijn compleet ingediend. Twee aanvragen zijn door de provincie afgewezen omdat het aangevraagde 

subsidiebedrag al werd gedekt door een subsidie van de eigen gemeente. Van de 20 aanvragen die door de 

Adviescommissie zijn beoordeeld, krijgen 18 aanvragen een positief advies voor een bedrag van 415.092 euro . 

Van de 8 botters die zijn afgewezen in de eerste ronde, hebben er 7 opnieuw een aanvraag ingediend en een 

positief advies gekregen. Ook Theater Lampegiet uit Veenendaal, Streekmuseum Vredegoed uit Stichtse Vecht 

en de Bibliotheek Utrecht dienden opnieuw een aanvraag in en kregen een positief advies van de commissie. Het 

advies van de commissie wordt als uitgangspunt genomen voor de toekenningen van subsidies binnen deze 

regeling. Wanneer de 18 positief beoordeelde aanvragen worden gehonoreerd, zijn er in totaal met de 

Overbruggingsregeling en de Heropening Overbruggingsregeling 43 instellingen gesteund voor een totaal bedrag 

à 1.607.105 euro.   

 

Tweede ronde Innovatiefonds (eerste tranche) 

Ook het Innovatiefonds (Cultureel Innovatiefonds Provincie Utrecht) liep nog door in het eerste kwartaal van 2021 

met een tweede ronde van de eerste tranche. Voor deze tweede ronde was opnieuw sprake van een grote 

overvraag: van de 40 aanvragen zijn uiteindelijk 8 aanvragen door de Adviescommissie van het Innovatiefonds 

geselecteerd voor verdere uitvoering. Het betreft aanvragen van ongebruikelijke samenwerking t.b.v. innovatie en 

transformatie. Onder de geselecteerden bevindt zich onder andere Kunst Centraal in samenwerking met Podium 

Digitaal die een begeleidingstraject opzetten dat bijdraagt aan de ontwikkeling van jonge, Utrechtse kunstenaars 

om hun werk online geschikt te maken voor het primair onderwijs. Voor meer informatie: Voorjaar 2021 — Cultuur 

Innovatiefonds. Vanwege de grote belangstelling, wordt het CIPU voortgezet met een derde en vierde ronde en 

met een steviger verbredingstraject naar de regio.  

 

Financiële consequenties  

In totaal is voor het steunpakket 6.179.000 euro beschikbaar. Bovenop de al beschikbare 6 miljoen euro heeft het 

rijk een bedrag van 179.000 euro beschikbaar gesteld voor compensatie van de exploitatieschade van primaire 

provinciale instellingen. Hiervan is in totaal ongeveer 3.600.000 euro besteed ten behoeve van de eerste tranche 

(inclusief de Heropening Overbruggingsregeling). Voor de tweede tranche zijn de resterende middelen 

beschikbaar. Er is een voorlopige verdeling van de middelen voor de tweede tranche gemaakt, zoals hierboven 

toegelicht. Mocht uit de monitoring blijken dat voor bepaalde onderdelen meer of minder middelen benodigd zijn, 

dan wordt onderling bijgesteld.  

Op basis van de resultaten van de tweede tranche, de middelen die het rijk voor de tweede helft van 2021 

beschikbaar stelt en de dan actuele omstandigheden en corona-restricties, kan worden overwogen om een 

beroep te doen op de coronareserve voor een eventuele derde tranche. Daarvoor zal dan een voorstel worden 

voorgelegd. Zo is dit ook al eerder vermeld in de Statenbrief ‘Mogelijke bestedingen van de reserve Covid-

flankerend beleid’ d.d. 9 maart 2021.   

 

Vervolgprocedure / voortgang 

De verschillende maatregelen zullen in de komende periode in gang worden gezet conform de planning. 

Tussentijds zal gemonitord worden en in het najaar van 2021 ontvangt u een Statenbrief over de voortgang van 

de tweede tranche van het Steunpakket.  

 

Bijlagen 

- Advies van de Adviescommissie Overbruggingsregeling  

- Overzicht Toekenningen Heropening Overbruggingsregeling 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

Voorzitter,      Secretaris, 

mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

https://cultuurinnovatiefonds.nl/toekenningen-voorjaar2021
https://cultuurinnovatiefonds.nl/toekenningen-voorjaar2021

