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Onderwerp Statenbrief: 
Gevolgen Coronavirus voor de provinciale organisatie 
 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
Essentie/samenvatting 
In deze brief geven wij een toelichting op de gevolgen van het Coronavirus en de lockdown-maatregelen voor de 
prestaties van de organisatie. Die gevolgen zijn zodanig groot, dat wij een besluit hebben genomen over hoe we 
met de ontstane situatie omgaan. Daarbij wordt er een relatie gelegd tussen de verminderde inzet van de 
provinciale medewerkers, de situatie bij onze partners en het werk van uw Staten.  
 
Toelichting  
Niet iedereen wordt in gelijke mate getroffen door het Coronavirus en de lockdown-maatregelen. Velen 
ondervinden daar gelukkig weinig of zelfs geen hinder van, anderen zijn ziek (geweest) of hebben of hadden door 
de sluiting van de scholen en kinderopvang, een zodanige drukke thuissituatie dat in meer of mindere mate het 
werk in de knel is gekomen. Dat geldt niet alleen voor de provinciale organisatie maar eveneens voor onze 
partners. Het effect is dat de werkdruk bij de medewerkers toegenomen is en de realisatie van de provinciale 
doelen in meer of mindere mate vertraagt.  
 
Om een beeld van de problematiek te krijgen, hebben wij het management gevraagd waar ziekteverzuim of de 
thuissituatie leiden tot stagnatie of vertraging in de werkzaamheden. Uit die inventarisatie bleek dat over een 
brede linie de gevolgen voor de prestaties merkbaar zijn en dat, naast al het werk dat volgens planning door 
loopt, er ook zaken enigszins vertragen. Dit betreft onder meer onderwerpen zoals de uitwerking van het 
Strategisch Bosbeleid, de start van het nieuwe Museumbeleid, de uitvoering van de Retailvisie, het mobiliseren 
van gemeenten voor Fairtrade, de Kwaliteitsgidsen Landschap en het Netwerkperspectief Wegen. 
Naast die verminderde inzet leidt corona ook tot extra werkzaamheden. Zo zal de subsidieverstrekking in de 
volgorde van behandeling moeten worden geprioriteerd onder meer vanwege de steunmaatregelen die in het 
kader van COVID-19 worden uitgevoerd. 
Vertraging ontstaat ook doordat digitale overlegvormen niet of minder geschikt zijn om alle face-to-face 
overleggen over te nemen. Het ontbreken van meer persoonlijke communicatievormen speelt bijvoorbeeld bij  
diverse grondzakendossiers, waardoor in feite achterstand is ontstaan bij bijna alle projecten waar aan- of 
verkoop aan de orde is. Voor de aftrap van de vernieuwde EBU, stellen we de startbijeenkomst nu al maanden 
uit. 
Ook consultatie van burgers en belangengroeperingen en samenwerking met andere overheden zijn tijdrovender, 
complexer en vergen extra aandacht door het ontbreken van persoonlijke communicatievormen. Dit leidt tot 
vertraging in studies en verkenningen, bijvoorbeeld bij planvorming voor nieuwe verkeersinfrastructuur en bij het 
programma Recreatie en Toerisme. Daarnaast blijken innovatie- en ontwikkeltrajecten lastiger omdat dergelijke 
gesprekken minder geschikt zijn voor digitale overlegvormen en het bemoeilijkt de afstemming rondom 
planvorming door andere partijen, bijvoorbeeld het stationsgebied Utrecht CS. 
 



 
  

Wij hebben ons de vraag gesteld hoe hiermee om te gaan? Wat zijn prioritaire onderwerpen, onderwerpen die 
absoluut door moeten gaan en welke maatregelen zijn nodig en mogelijk om bij die prioritaire onderwerpen 
vertraging zoveel mogelijk te voorkomen? Zo kunnen wij, door onderwerpen die minder prioriteit hebben (tijdelijk) 
te stoppen, of in uitvoeringstempo te vertragen, capaciteit vrijspelen voor prioritaire onderwerpen om zo de 
vertraging daar te beperken.  
 
Wij hebben besloten om bij de bepaling van welke activiteiten prioritair zijn en zoveel mogelijk onvertraagd 
doorgang moeten vinden, in te zetten op: 
- onze wettelijke taken, 
- taken waar “buiten” de toegevoegde waarde van de provincie het grootst is, 
- de belangrijkste opgaven uit ons coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Utrecht”, 
- de continuering van de bedrijfskritische werkprocessen en verbeterprogramma’s. 
 
Om focus te houden op onze prioritaire onderwerpen en het huidige werk zoveel mogelijk doorgang te laten 
vinden, hebben we besloten voorlopig terughoudend te zijn met het starten van nieuwe initiatieven.  
 
Omdat wij voor de uitvoering van onze taken vaak afhankelijk van externe partners zijn en ook zij worden 
geconfronteerd met de gevolgen van de corona-epidemie en de lockdown-maatregelen, gaan wij met hen in 
gesprek om te bezien in hoeverre iedereen in staat is om zijn bijdrage te leveren om zo tot een planning te komen 
die voor alle partijen uitvoerbaar is. De resultaten zullen wij voor u inzichtelijk maken in de Lange Termijn Agenda 
voor de Staten en wij zullen aan u rapporteren bij de Voorjaarsrapportage 2021. Conform de eerder aan u 
toegestuurde planning van P&C stukken stellen wij deze rapportage vast op 25 mei 2021. 
 
De verminderde ambtelijke inzet kan helaas ook het werk van de organisatie voor uw Staten beïnvloeden. Wij 
vragen uw begrip bij mogelijke vertraging en daardoor overschrijding van afgesproken (interne) termijnen zoals 
bijvoorbeeld bij de beantwoorden van schriftelijke vragen art. 47. 
 
Financiële consequenties  
Op dit moment zijn de financiële consequenties van de vertraging bij de uitvoering van het werk nog niet goed in 
te schatten. Indien er financiële gevolgen zijn (zowel extra kosten als uitgestelde uitgaven zijn denkbaar), dan 
komen die aan de orde bij de Voorjaarsrapportage 2021 (25 mei) of Kadernota 2022 (eveneens 25 mei 2021). 
Behandeling daarvan in PS is voorzien voor de vergadering van 7 juli van PS.  
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De gevolgen van bovenstaande prioriteitsbepaling worden momenteel in beeld gebracht en wij gaan in gesprek 
met de bij de uitvoering van ons beleid betrokken externe partners. Wij kunnen op dit moment nog niet exact in 
beeld brengen welke onderwerpen precies vertraging gaan oplopen. Wij zullen u ook separaat blijven informeren 
over belangrijke onderwerpen of projecten die met vertraging te maken hebben of krijgen. 
Wat de vertraging in de werkzaamheden voor gevolgen kan hebben voor uw Lange Termijn Agenda zullen wij 
eind maart aangeven. 
 
Wij wijzen erop dat de gevolgen van het Coronavirus en de lockdown-maatregelen in de tijd variëren. Wij blijven 
met de organisatie monitoren hoe de situatie zich ontwikkelt en zullen indien de situatie wezenlijk verbetert of 
verslechtert uw Staten daarover informeren. 
 
De Kadernota 2022, één van onze prioritaire producten, komt volgens de huidige planning op 7 juli ter 
besluitvorming in uw Staten. Onderdeel van de Kadernota wordt een korte Midterm Review waarin we, nu we 
halverwege de huidige Statenperiode zijn gekomen, aangeven waar we staan bij de uitvoering van het 
coalitieakkoord “Nieuwe energie voor Utrecht”. Uiteraard komen ook ontwikkelingen die destijds niet voorzien 
waren, zoals de stikstofproblematiek en Corona-pandemie, aan de orde. Wij zullen inzichtelijk maken hoe die 
onvoorziene omstandigheden hebben geleid tot het opstellen en uitvoeren van nieuw beleid en wat die betekenen 
qua (extra) personeelsinzet en kosten. 
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