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Onderwerp Statenbrief:
Stand van zaken aanpak corona crisis
Voorgestelde behandeling:
Ter kennisname
Geachte dames en heren,
Inleiding
Wij hebben toegezegd u regelmatig te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis en de
voorgenomen/getroffen maatregelen. In deze 2de statenbrief met betrekking tot corona, informeren wij u over
maatregelen die tot nu toe zijn genomen en ontwikkelingen binnen diverse beleidsvelden.
Bij deze maatregelen richten wij ons nadrukkelijk op ondersteuning van de inzet vanuit het Rijk en de Utrechtse
gemeenten. Het versterken van onze netwerken met o.a. de 26 Utrechtse gemeenten, gesubsidieerde
organisaties en instellingen, bedrijven, EBU en IPO is daarvoor van belang. Daarmee kunnen we in beeld krijgen
welke hulp gevraagd wordt bij gemeenten en welke hiaten in de steunmaatregelen van het Rijk worden ervaren
bij bedrijven, organisaties en instellingen. Op dit moment richten we ons vooral op de versterking van netwerken,
monitoring en de acute problemen die we signaleren. We kunnen op dit moment helaas nog niet in al uw wensen
voorzien, die de middellange en lange termijn raken. We hopen die in de komende weken op te pakken. Daarom
houden wij u ook graag periodiek op de hoogte van de vorderingen. Ook zullen wij u uiteraard informeren
wanneer we bepaalde vraagstukken (regulier of voortvloeiend uit de corona-crisis) niet kunnen oppakken. We
hebben hiervoor inzichtelijk gemaakt wat de reguliere kritische beleidsprocessen zijn, zodat we deze prioriteit
kunnen geven en tijdig acteren op relevante deadlines.
Voorgeschiedenis
Na de uitbraak van het corona-virus, hebben wij ons als provinciale organisatie eerst georganiseerd op het
voorkomen van verspreiding van het virus onder eigen werknemers, het borgen van kritische provinciale
werkprocessen en het optimaal faciliteren van het massaal thuiswerken. Dat is tot op heden een forse klus
geweest, maar met resultaat. Nu sinds 15 maart het onderwijs, het sociale leven, evenementen en veel
economische activiteiten zijn stilgevallen, is er de noodzaak om de ongewenste bij-effecten van de aanpak van
het corona-virus aan te pakken. De provincies kunnen daarin ook een wezenlijke rol vervullen.
Essentie / samenvatting:
Zoals wij in onze vorige Statenbrief met betrekking tot corona (doc nr.820AOB12) hebben aangegeven houden
wij u graag periodiek op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot de corona crisis en maatregelen
binnen de provincie Utrecht. In deze brief stellen we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen sinds de
laatste Statenbrief inzake dit onderwerp.

Economie
Zoals in de vorige brief is vermeld participeren we als provincie in verschillende netwerken om ons zo goed
mogelijk op de hoogte te stellen van signalen vanuit bedrijven, organisaties en instellingen, Rijk, provincies en
gemeenten en te kunnen doorverwijzen naar de juiste loketten.
Utrecht Region Economische Corona Alliantie (www.economicboardutrecht.nl/corona)
De afgelopen weken is achter de schermen hard gewerkt om een nieuwe alliantie op te richten, zodat we als
regio Utrecht onze ondernemers nog beter kunnen bijstaan in deze coronacrisis. Ook in de regio Utrecht zien en
ervaren we natuurlijk de enorme consequenties van de coronapandemie. Op mens, maatschappij, maar ook op
onze economie. De Alliantie wordt ondersteund door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group,
StartupUtrecht, VNO-NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio
Utrecht (i.o.), gemeenten uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en
Economic Board Utrecht. De Utrecht Region Economische Corona Alliantie wil ondernemers uit de regio Utrecht
zo goed mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode.
Het gaat hierbij om aanvullende acties, in aansluiting op landelijke en regionaal bestaande steunmaatregelen:
Toegang tot informatie: bundeling van (bestaande) informatie op landelijk, regionaal en lokaal niveau;
Toegang tot ondersteuning: eerste hulp aan alle ondernemers uit de regio Utrecht. Denk aan hulp bij het
aanspraak maken op bestaande regelingen, meedenken over bedrijfsvoering in deze crisistijd of sparren over
nieuwe businessmodellen. ZZP-ondernemers verwijzen we graag naar de lokale gemeentelijke regelingen;
Door slimme monitoring en contacten in het netwerk wordt duidelijk waar de huidige regelingen mogelijk
tekort schieten en aanvullend instrumentarium nodig is
Signaleren van innovatieve initiatieven die nu juist ontstaan of een groeiversnelling krijgen, en die
tegelijkertijd bijdragen aan de Regionaal Economische Agenda. Om zo ook vooruit te kijken naar de
toekomst, voorbij de coronacrisis.
De Alliantie is deze week van start gegaan en heeft naast vele doorverwijzingen inmiddels ook de eerste
aanvragen voor ondersteuning binnengekregen. Met deze alliantie wordt als het ware een soort eerstelijns hulp
geboden als verbinder midden in het netwerk van bedrijven. In aansluiting hierop gaan we de ROM Regio
Utrecht (i.o.) versneld uitrollen als meer specialistische uitvoeringsorganisatie met financieel instrumentarium.
Naast het participeren in de Alliantie URECA proberen we ook op andere manieren signalen vanuit bedrijven op
te pikken. Zo wordt door de gedeputeerde EZ gebeld met een aantal, voor onze Utrechtse economie,
beeldbepalende bedrijven.
Aanvullende Rijksmaatregelen voor start ups, scale ups en innovatief MKB met rol voor de ROM i.o.
Er is nauw contact met het Ministerie van EZK waarbij we signalen doorgeven over waar het knelt in de regio. In
aanvulling op het eerder beschikbaar gestelde brede pakket aan steunmaatregelen heeft het Rijk op 7 april extra
maatregelen getroffen specifiek om start ups en scale ups en het innovatieve MKB te ondersteunen om door de
huidige crisis heen te komen. Juist deze bedrijven kunnen geen/weinig gebruik maken van de reeds bestaande
regelingen. Hiervoor wordt apart instrumentarium ontwikkeld. Deze steunmaatregel krijgt in eerste instantie een
omvang van € 100 miljoen en zal naar rato van het Bruto Regionaal Product (BNP) over de regio’s worden
verdeeld. Hierbij wordt de regeling centraal aangeboden en de uitvoering wordt regionaal bij de ROM’s belegd.
De regeling gaat eind april 2020 open.
Op dit moment bestaat de ROM Regio Utrecht nog niet als entiteit. Alle regionale partners hebben inmiddels de
besluitvorming doorlopen. Het wachten is op de voorhangprocedure in de Tweede Kamer, voordat tot oprichting
van de bv kan worden overgegaan. Er is op 8 april een ingelast overleg geweest met de aandeelhouders van de
ROM inclusief EZK om te bespreken hoe we toch zo snel mogelijk operationeel kunnen worden en als regio
uitvoering kunnen geven aan deze regeling. Vanuit EZK is aangegeven dat, ondanks dat er nu nog geen ROM is,
Utrecht wel van de regeling kan profiteren. We zijn vanuit de provincie met de kwartiermaker van de ROM en in
samenspraak met de andere aandeelhouders druk bezig met het voorbereiden van de uitvoering van de regeling.
Hierbij is het voorkeurscenario het snel formeel oprichten van de ROM, zodra er groen licht komt vanuit EZK.
Voor het geval dit toch niet op tijd mocht lukken, worden er verschillende back up scenario’s voorbereid.
Contact met de andere provincies
Sinds het uitbreken van de crisis vindt in IPO verband frequenter bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats over de
ervaringen, inbreng richting landelijke regelingen en de door provincies mogelijk te nemen aanvullende
maatregelen. Door samen op te trekken kunnen we goede maatregelen delen, waar relevant tot een gezamenlijke
beleidslijn komen en gezamenlijk waar nodig een sterk signaal richting het Rijk afgeven.
Contact met Utrechtse gemeenten
Als collegeleden hebben wij bestuurlijk contact met alle gemeenten. Ook is er wekelijks contact via de
veiligheidsregio tussen de Commissaris van de Koning en de burgemeesters. Daarnaast zijn inmiddels alle 26
gemeenten zowel schriftelijk als telefonisch benaderd vanuit team economie. Deze belronde wordt regelmatig
herhaald om ons goed te vergewissen van wat er speelt in gemeenten; de uitvraag is nadrukkelijk breder dan

alleen naar economische effecten. Uit de eerste belronde bleek dat dit contact zeer gewaardeerd wordt door de
gemeenten. Er is nu nog geen brede hulpvraag om menskracht, wel verzoeken tot informatie uitwisseling of ander
type steun, meer gericht op de wat langere termijn
Ook bleek dat de gemeentelijke regelingen/loketten geopend zijn en goed worden gevonden door ondernemers.
Veel MKB-bedrijven (horeca, winkels, kleine ondernemingen en zzp'ers) vragen massaal regelingen aan. Alle
gemeenten nemen eigen maatregelen, zoals opschorten en/of gespreid betalen van gemeentelijke heffingen,
aangepaste winkeltijden, bezorgen en afhalen wordt toegestaan voor horeca.
Er zijn zoals gemeld enkele vragen richting de provincie uit voortgekomen, deze vragen zijn nu uitgezet binnen de
provincie en een aantal wordt al concreet opgepakt. Deze vragen komen bijvoorbeeld voort uit de grote zorgen
die gemeenten hebben over de retail- en cultuursector, zowel op korte als op de lange termijn. Tevens geven
gemeenten aan zich zorgen te maken over hun eigen financiële positie. Onderstaand een korte toelichting hoe we
dit aspect hebben opgepakt.
Financiële huishouding decentrale overheden
Op 8 april jl. spraken de drie koepels voor waterschappen, gemeenten en provincies met Minister Kops van BZK
en Staatsecretaris Vijlbrief van Financiën over de consequenties van de Coronacrisis voor de eigen financiën van
decentrale overheden. U heeft mogelijk ook uit de media meegekregen dat IPO en VNG hebben aangegeven zich
zorgen te maken over de financiële gevolgen. Als financieel toezichthouder op onze gemeenten, hebben wij
recent zelf ook onze zorg over de financiële positie van gemeenten uitgesproken richting het Rijk. De huidige
Corona crisis en het beslag op middelen komt hier bij, dus wij begrijpen de zorg die gemeenten en de VNG
hierover uiten. Er is afgesproken dat hier snel een vervolgoverleg over komt. Wij volgen die nauwgezet en
houden u op de hoogte van deze ontwikkelingen.
Monitoring
Sinds 4 april is er een monitor economische impact coronacrisis beschikbaar. Hierin wordt informatie
samengebracht die een beeld vormt van de impact van de coronacrisis op korte en middellange termijn. De basis
wordt gevormd door openbare informatie uit verschillende bronnen, aangevuld met signalen die door provincie
Utrecht en regionale partners zijn opgehaald. Deze monitor wordt wekelijks geactualiseerd en staat online.
Op (of omstreeks) 14 april zal editie #2 worden gepubliceerd.
De belangrijkste aanvullingen ten opzichte van #1 zijn:
slide toegevoegd met op hoofdlijnen signalen uit gemeenten
toegevoegd bij sectorsignalen: effecten crisis op land/-tuinbouw, cultuur
nieuwe macro-economische prognoses van afdelingen research van ING, Rabobank. Rabobank heeft
als enige ook regionaal-economische prognoses opgesteld
Actualisaties worden in de monitor helder aangegeven. Bij het verzamelen van informatie wordt specifiek
aandacht besteed aan lokale / regionale best practices die kunnen worden opgeschaald.
Inzicht verwerven in effecten corona-crisis
Uit bovenstaande monitoring proberen we trends te signaleren over de ontwikkeling van onze economische
sector. Die inzichten moeten zich de komende tijd uitkristalliseren. Deze crisis laat zien dat hoe belangrijk ook
andere aspecten zijn, zoals gezondheid. Een afdoende indicator voor brede welvaart is er nu nog niet. Hier wordt
aan gewerkt in samenspraak met enkele landelijke en regionale partijen. Waar mogelijk kijken we nu ook al naar
bredere indicatoren op het vlak van bijvoorbeeld duurzaamheid. Daarbij kijken we ook vooral naar landelijke
ontwikkelingen.
Daarnaast zijn we met Rijk en regiopartners in gesprek om te kijken hoe we inzichtelijk kunnen krijgen hoe het nu
aangepaste verkeersgedrag bestendigd kan worden, na de crisis. Dit doen we onder andere via ons programma
Goed op Weg. Ook het Rijk heeft hierop een groot lopend onderzoek op verkeersgedrag aangepast.
Vluchtelingen
Vanuit uw Staten is gevraagd in Den Haag ondersteuning uit te spreken voor de oproep van enkele Utrechtse
gemeenten om minderjarige vluchtelingen uit Griekse kampen naar Nederland te halen. Wij zullen komende week
actief inventariseren welke gemeenten in de provincie Utrecht zich tot nu hiertoe hebben uitgesproken. Zoals u
weet geeft het kabinet hier op dit moment nog geen toestemming voor. Mocht dit veranderen zal de provincie
vanzelfsprekend haar rol oppakken. Waar we in de gelegenheid zijn om de gevoelde zorg te benoemen in onze
gesprekken zullen wij dit doen. Vanzelfsprekend altijd vanuit de realisatie dat gemeenten en Rijk hier een
eigenstandige verantwoordelijkheid dragen met een eigen gekozen volksvertegenwoordiging.
Veehouderij en gezondheid
Vanuit uw Staten is gevraagd of het college de ontwikkeling van zoönosen (zoals het corona-virus) als potentieel
gevaar ziet en daarom de urgentie ziet om in te zetten op verkleining van het aantal landbouwhuisdieren.

Het onderwerp veehouderij en gezondheid heeft al langere tijd onze aandacht. Daarbij gaat het om de
gezondheidseffecten van fijnstof afkomstig uit de veehouderij en het risico van zoönosen. Zoals bekend is de
door het RIVM geconstateerde relatie tussen wonen in de nabijheid van een geitenhouderij en een verhoogde
kans op longontsteking aanleiding geweest voor een verbod in 2018 op vestiging en uitbreiding van
geitenhouderijen in de provincie Utrecht. Ook voert de provincie in samenwerking met het Rijk een
saneringsregeling in de varkenshouderij uit.
Regionale energiestrategieën
Het Nationaal Programma RES heeft i.v.m. corona besloten voor de oplevering van de RES’sen de regio’s meer
tijd te bieden. Dit betekent dat de deadline voor oplevering van de concept RES verschuift van 1 juni a.s. naar 1
oktober a.s. en dat de RES 1.0 niet op 1 maart 2021 maar op 1 juli 2021 vastgesteld moet zijn. Overigens is de
besluitvorming over de concept RES’sen van de Utrechtse regio’s al gaande; zie hiervoor ook het naar u
verzonden Statenvoorstel en de informatiesessie hierover op 15 april a.s.
Omgevingsvisie
De Minister heeft op 1 april de kamer laten weten dat zij de invoering van de Omgevingswet mede vanwege
corona uitstelt. Voor nadere informatie over de gevolgen hiervan voor de Provinciale omgevingsvisie en verordening verwijzen wij u graag naar de statenbrief die wij u hierover gestuurd hebben. De invulling van het
(concept)kader voor de regionale programmering wonen en werken en gesprekken daarover met gemeenten gaat
zoveel als mogelijk door: voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de infosessie op 22 april a.s.
Recreatie en toerisme
Na interprovinciaal overleg heeft het IPO een oproep gedaan aan het Rijk t.b.v. de recreatiesector. Deze oproep
was (mede) een reactie op de eerdere noodkreet vanuit Recron/Hiswa. De belangrijkste punten van het IPO:
•
geef ondernemers uit de toerismesector ook toegang tot de Beleidsregel Tegemoetkoming
Ondernemers Getroffen sectoren COVID-19;
•
roep een garantiefonds in het leven;
•
stel een gezamenlijke taskforce in.
Inmiddels heeft het Rijk het eerste punt ingewilligd; vakantieparken, campings, jachthaven etc. kunnen met
ingang van 15 april ook gebruik maken van de TOGS-regeling.
Het Nederlands Bureau voor Toerisme en Verdragen (NBTC) start het Offensief Duurzaam Herstel Bestemming
Nederland. In die structuur is een stuurgroep opgenomen, waarin ook een vertegenwoordiging van provincies
gaat deelnemen.
Zelf hebben we inmiddels nauw contact met de Utrechtse destinatie marketingorganisaties (o.a. Utrecht
Marketing, RBT Heuvelrug & Vallei, Citymarketing Amersfoort en Woerden Marketing). Deze organisaties zijn een
gezamenlijk overleg gestart om de gevolgen van de crisis goed in beeld te brengen en om te kijken naar de
toekomst, hoe weer op te starten. Vanuit de provincie gaan wij ambtelijk participeren in dit overleg, zodat wij
dichter bij het werkveld staan en direct aangesloten zijn bij de ontwikkelingen in onze provincie.
De precaire situatie van Recreatie Midden Nederland is vorige week al gemeld. Mogelijk ontvangen we nog deze
maand een verzoek om garantstelling. Zoals aangegeven in de commissie BEM zullen wij u hierover verder
informeren.
Cultuur en erfgoed
Voor onze partnerinstellingen en andere gesubsidieerde partijen is het besluit van GS d.d. 7 april om met
coulance om te gaan met de lopende subsidies van groot belang. Of dat voor alle instellingen voldoende is om
overeind te blijven, moet nog blijken. Op dit moment zijn er nog geen concrete aanvullende verzoeken.
Via het IPO nemen we deel aan de Taskforce die door het Rijk is ingesteld en waaraan ook de sector deelneemt.
Als provincies geven we daarin vooral signalen door. Het beeld van zowel de effecten van corona als de effecten
van de (generieke) maatregelen van het rijk is nog diffuus. De culturele sector is zeer gedifferentieerd en kent
vele verschijningvormen met ook een groot aantal verschillende verenigingen en veel verschillende constructies
waarop het werk is georganiseerd. Dat maakt het een uitdaging om met de hele sector tot afspraken te komen en
voor eenieder tot passende maatregelen te komen. Vanuit de taskforce wordt er nu een analyse gemaakt van de
problematiek in de diverse culturele sectoren. Dit heeft tot doel meer zicht te krijgen op welke aanvullende
maatregelen noodzakelijk zijn.
Het Rijk heeft aan de Stichting Werelderfgoed Nederland gevraagd hoe de situaties is bij de individuele musea,
instellingen binnen het werelderfgoed. Tussen de Nieuwe Hollandse Waterlinie-provincies is afgesproken om die
uitvraag ook te doen bij de ondernemers binnen de linie, die nog niet de UNESCO-status heeft, zoals op de
forten. Dit met het oog op de duurzaamheid van de gedane investeringen en verleende subsidies.

Het nieuwe Cultuur- en Erfgoedprogramma wordt geagendeerd in GS van 21 april. Uw Commissie BEM is actief
meegenomen in de noodzaak dit vierjarige beleidsprogramma ook in de huidige onzekere tijd vast te willen laten
stellen. Kort voor bespreking in de commissie voegen we zo nodig een memo toe met actuele ontwikkelingen in
de sector.
Mobiliteit
Wegbeheer, verkeersmanagement en incidentmanagent
Vanuit onze locaties in De Meern en Huis ter Heide leveren we een aantal cruciale diensten om de dagelijkse
bereikbaarheid en veiligheid op de weg te borgen. Dit gaat bijvoorbeeld om dagelijks toezicht, kleine
herstelwerkzaamheden, verkeersmanagement en incident management. De laatste taken doen we samen met
onze collega wegbeheerders. Ook werken we hierbij met verschillende onderaannemers. We hebben ervoor
gezorgd dat de onderaannemers die voor ons cruciale diensten leveren beschikken over een provinciale brief dat
zij vitale diensten leveren. Uiteraard zorgen we dat daarbij de veiligheidseisen, zoals het afstand houden in acht
worden genomen. We draaien met een minimale bezetting op locatie en de meeste werkzaamheden worden
vanuit huis verzorgd.
Daarnaast leveren we waar mogelijk ondersteuning wanneer onze collega-wegbeheerders daarom vragen. We
merken dat deze aanvragen toenemen, vooral gericht op het sluiten (en handhaven daarvan) van recreatieve
bestemmingen. Binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben (juridisch en qua omvang materieel) proberen
we daaraan gehoor te geven. Vanuit de gemeente Baarn hebben wij het bijvoorbeeld het verzoek ontvangen, en
gehonoreerd, om in de weekeinden van 4/5 april en 11/12/13 april (het paasweekend) bij bossen en
natuurgebieden één of twee tekstkarren langs de weg te plaatsen om weggebruikers erop te attenderen dat deze
gebieden gesloten zijn (bijvoorbeeld Soestduinen). Een van de andere vier tekstkarren die wij in bezit hebben is
in gebruik bij Zeist. We zorgen uiteraard wel dat we materieel beschikbaar houden/kunnen maken bij
calamiteiten/ongevallen.
Voorbereiding en realisatie projecten
Vanuit de weg- en waterbouwsector hebben we verschillende signalen ontvangen dat zij zich zorgen maken over
de continuïteit van werkzaamheden. Provincies en gemeenten zijn immers een belangrijke opdrachtgever. Wij
zetten in op het zoveel mogelijk door laten lopen van onze projecten, alsmede de voorbereidingen daarop. We
monitoren dit ook voor onze volledige portefeuille van verkenningen, planuitwerkingen, projectvoorbereidingen,
aanbestedingen en realisatie.
Het huidige beeld voor de wegenprojecten is dat de werkzaamheden grotendeels conform planning lopen.
Verkenningen en planuitwerkingen vergen wel meer creativiteit omdat we daarin vaak intensief contact hebben
met de omgeving. Ook betekent dit dat we onze planning soms anders vormgeven. In enkele gevallen is er
sprake van lichte vertraging op dit moment, maar dat zal vooralsnog geen wezenlijk effect hebben op de
voortgang en planning. Over de projecten die momenteel voorbereid en gerealiseerd worden hebben we
veelvuldig contact met onze aannemers. Door de wederkerige flexibiliteit en inzet op maatwerk lopen die
werkzaamheden door. We verwachten op dit moment daarom ook geen substantiële financiële effecten op onze
wegenportefeuille. Wanneer de beperkingen ten gevolge van het corona-virus nog aanzienlijk langer gaan duren
dan 28 april 2020 kan dit uiteraard wel optreden. We houden daarop de vinger aan de pols en informeren u in dat
geval.
Over onze OV-projecten hebben wij wel enige zorgen en dan in het bijzonder over de lopende renovatie van de
traminfrastructuur van de SUNIJ-lijn. Dit heeft enkele oorzaken. Omdat hier sprake is van een grote impact op de
reiziger proberen we de werkzaamheden rondom de vernieuwing regionale tram (VRT) in een zo kort mogelijke
periode plaats te vinden. Dit gebeurt in een vast tijdslot in de zomerperiode omdat tramvervangend busvervoer
moet worden geregeld. Naast de renovatie is er ook nieuw trammaterieel besteld bij de Spaanse leverancier CAF
om na de renovatie op de SUNIJ lijn ingezet te worden ( identieke trams als de UHL maar dan 41 meter lengte).
In tegenstelling tot onze wegenprojecten zien we dat leveranties deels uit het buitenland komen. Deze zijn in de
huidige corona-crisis kritischer. De fabriek van CAF is nu al enkele weken compleet gesloten en CAF heeft al
aangegeven het overeengekomen afleverschema niet te kunnen realiseren. Separaat ontvangt u een statenbrief
met een risico update voor het project VRT, waarin naast de reguliere aspecten ook die gerelateerd aan de
corona-crisis aan bod komen.
De komende weken/maanden verwachten wij u vaker een update over het VRT-project te geven omdat we
verwachten dat we op dit project geconfronteerd zullen worden met vertraging en kostenstijgingen. Ook
ontwikkelen wij scenario’s om te verkennen hoe we afhankelijk van de duur en impact van de corona-aanpak op
de beschikbaarheid van materiaal, medewerkers en diensten zo goed mogelijk het project kunnen realiseren en
overlast voor de reiziger beperken.
Naast dat we inzetten op het voorkomen van vertraging en uitstel van onze infrastructurele projecten kijken we
ook naar mogelijkheden om werkzaamheden te versnellen. Enerzijds om gebruik te maken van het feit dat het nu
relatief rustig is op onze netwerken en anderzijds vanuit de gedachte om wellicht werkzaamheden naar voren te
halen om de markt een extra impuls te geven. Die kansen zijn niet altijd makkelijk te verzilveren omdat in de

planning vaak meerdere aspecten samenhangen, wij afhankelijk zijn van marktpartijen en leveranties en
anderzijds vergt het naar voren halen van projecten uit toekomstige jaren extra ambtelijke capaciteit en
afstemming met de omgeving en doorlooptijd.
Exploitatie Openbaar Vervoer
Twee weken geleden bent u met een Statenbrief geïnformeerd over de korte termijn maatregelen, in de vorm van
bevoorschotting onder voorwaarden voor onze beide OV vervoerders en de regiotaxi-bedrijven. Op dit moment
worden de maatregelen uitgewerkt en zijn er geen nadere ontwikkelingen te melden. Uiteraard zijn en blijven we
structureel in gesprek tijdens de crisis en kijken we ook hoe we zorgen dat er steeds voldoende vervoer wordt
aangeboden om mogelijk te maken dat er voldoende onderlinge afstand tussen reizigers te borgen is.
Daarnaast zijn we als gezamenlijke decentrale OV-autoriteiten (de provincies en de twee vervoersautoriteiten van
de metropoolregio’s) via onze samenwerkingsorganisatie DOVA aan het kijken welke vraagstukken op de
middellange termijn en lange termijn op ons af (kunnen) komen. Voor de middellange termijn gaat dat over
afspraken over de opbouwscenario’s na de crisis en de verwerking van de gevolgen. Ook spelen daarbij vragen
over de impact van de crisis op de toekomstige bekostiging van het OV. Dit is voor ons relevant gezien de start
van de nieuwe concessies in 2023. Voor de lange termijn speelt de vraag of er wellicht structurele veranderingen
in het OV-gebruik gaan optreden (bv door de massale ervaringen met thuiswerken en de versnelde intrede van
digitaal lesgeven).
Fietsprogramma en slimmer reizen
Vanuit het UMC en het Prinses Maxima ziekenhuis hebben we het verzoek ontvangen of we iets kunnen
betekenen in de vorm van elektrische fietsen voor personeel, omdat niet iedereen op dit moment makkelijk op
zijn/haar werk kan komen. Via ons programma Goed op Weg (gezamenlijk programma van provincie, Rijk en de
gemeenten Utrecht en Amersfoort) gericht op slimmere mobiliteit hebben we 20 E-bikes beschikbaar gesteld aan
een groep medewerkers. We kijken of er breder behoefte is aan een dergelijke voorziening bij andere Utrechtse
zorginstellingen.
Subsidies
Zoals bekend kunnen door de kabinetsmaatregelen in verband met Corona in een aantal gevallen gesubsidieerde
activiteiten niet (helemaal) of pas op een later tijdstip kunnen worden gerealiseerd. De verwachting is zelfs dat
gesubsidieerde activiteiten zullen worden getroffen op nagenoeg alle beleidsterreinen. Het is voor de
desbetreffende organisaties van groot belang om duidelijkheid te krijgen hoe de provincie in dit soort situaties
omgaat met de subsidieverlening. Om die reden is een beleidsregel opgesteld die beoogt te voorkomen dat de
subsidieontvanger in financiële problemen komt vanwege het door de provincie niet subsidiëren van reeds
gemaakte voorbereidingskosten (omdat de uiteindelijke activiteit (nog) niet heeft plaatsgevonden). De Statenbrief
hierover heeft u inmiddels ontvangen. Wij verwijzen u voor een verdere toelichting dan ook graag naar deze
Statenbrief.
Onderzoek lokale media
Door een forse terugloop van de advertentieopbrengsten, ervaren lokale media grote negatieve effecten van de
coronacrisis. Het in het coalitieakkoord aangekondigde onderzoek naar de pluriformiteit, toegankelijkheid en
vitaliteit van de regionale en lokale media wordt daarom versneld opgepakt. Het zal voorzien in een
feitenonderzoek naar de stand van zaken van de lokale media in de provincie en een uitvraag onder alle 26
gemeenten in de provincie. Zo willen we snel zicht krijgen op de wijze waarop zij lokale media ondersteunen of
wensen te ondersteunen en hun oordeel over de vitaliteit van de lokale media. Het onderzoek zal zich toespitsen
op samenwerkingsmogelijkheden van media en overheden om de positie van de media te versterken. Op basis
van enkele scenario’s zal de provincie een handelingsperspektief worden geboden. Over de planning hiervan
zullen wij u op een later tijdstip nader informeren als bekend is welk onderzoeksbureau dit voor ons uit gaat
voeren.
Tot op heden zijn er verkennende gesprekken gevoerd met hoofdredacteuren en redacteuren van lokale media
en met de gemeente Amersfoort waar wordt nagedacht over samenwerkingsmogelijkheden van media en
ondersteuning vanuit de overheid. Dit is voor ons een nieuw beleidsterrein waarop, sinds het wegvallen van de
financieringstaak van de regionale omroep, geen specifieke kennis meer wordt bijgehouden. Daarom wordt
bekeken of een kwartiermaker versterking lokale media ons in het proces kan ondersteunen.
Ook vanuit het kabinet is er aandacht voor de continuïteit van de lokale informatievoorziening als gevolg van de
coronaepidemie. De minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media heeft namens het kabinet op 7 april
2020 11 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een tijdelijk steunfonds voor huis-aan-huiskranten en lokale
publieke omroepen. Media moeten voor een tegemoetkoming uit het fonds zelf voor 19 april een aanvraag bij het
ministerie indienen. Uiteraard volgen wij welke Utrechtse media zich hiervoor aanmelden en in aanmerking
komen voor een bijdrage. Meer informatie over het steunfonds vindt u op: https://www.svdj.nl/steunfonds/.

Tot slot
Tot slot willen wij u nog wijzen op de website van de provincie. U kunt hier veel corona gerelateerde informatie
vinden, zoals de eerder genoemde monitor en de corona-check app. Met deze app volg je dagelijks je
gezondheid en het helpt je om snel advies te krijgen over een mogelijke besmetting met het coronavirus. Een
medisch team van specialisten van het UMC bekijkt de resultaten.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Het bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de ongewenste economische en maatschappelijke effecten
die samenhangen met de noodzakelijke aanpak van het kabinet om de verdere verspreiding van het corona-virus
te voorkomen. Daarbij richten we ons primair op het behoud van de diverse economische en maatschappelijke
activiteiten binnen de provincie Utrecht en beschikbaar houden van de provinciale diensten, zoals openbaar
vervoer en een betrouwbaar en veilig wegennet.
Financiële consequenties
De financiële gevolgen van de corona crisis zijn nu nog niet bekend en zullen mede afhankelijk zijn van de duur
van de crisis. Om hierop zicht te krijgen werken we o.a. scenario’s uit wat de corona-crisis en mogelijk daarop
volgende economische recessie kan betekenen voor de algemene uitkering van het provinciefonds. Wij willen
deze beelden en andere financiële informatie m.b.t. kosten, verzoeken voor eventuele ondersteuning die niet
passen binnen reguliere budgetten, risico’s en beheersmaatregelen betrekken bij de Zomernota 2020 en
Kadernota 2021. De kadernota wordt op 27 mei 2020 aan u toegestuurd, de zomernota op 15 juli. “

Vervolgprocedure / voortgang
Wij houden u periodiek op de hoogte door middel van een Statenbrief.
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten
Kennis nemen van deze Statenbrief
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