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Onderzoeksvraag en aanpak 

Met deze notitie informeert Berenschot u over de bevindingen die ons onderzoek tot nog toe heeft 

opgeleverd. Wij inventariseren in opdracht van de provincie de stand van zaken in de sectoren Cultuur 

& Erfgoed als gevolg van de coronacrisis, evalueren de bestedingen van de eerste tranche van 

noodsteun van de provincie over 2020 en kijken vooruit naar de behoeften aan steun op korte termijn 

en ondersteuning bij nieuw perspectief op de middellange termijn. U ontvangt hierbij een puntsgewijs 

overzicht van onze bevindingen en eerste aanbevelingen, die wij op 3 februari zullen toelichten.   

Ons onderzoek bestaat grotendeels uit veldonderzoek bij gemeenten, partnerorganisaties en culturele 

instellingen. We voeren overleg met de provinciale beleidsadviseurs en de Adviescommissie van de 

overbruggingsregeling. Daarnaast analyseren wij de steunmaatregelen van het rijk, de provincie, de 

gemeenten en de cultuurfondsen. Bovendien brengen wij bredere expertise over dit vraagstuk op 

landelijke schaal in, onder meer uit de Taskforce Culturele en Creatieve Sector waar wij als adviseurs 

aan deelnemen, evenals eerdere onderzoeken voor onder meer de gemeente Utrecht, de provincie 

Noord-Holland en de VNG. 

Problematiek van de sector 

De problematiek van de coronacrisis voor de sectoren Cultuur & Erfgoed bevindt zich op drie vlakken: 

Culturele problemen 

• Minder uitingen, geen activiteiten 

• Minder benutting van capaciteiten en cultureel kapitaal 

• Minder maatschappelijke waarde zoals ontmoeting, ontplooiing, sociale cohesie, inclusie 

Personele problemen – ook langere termijn 

• Verlies van werkgelegenheid en opdrachtgeverschap 

• Verlies van talenten, jonge makers, maar ook technici  

• Verlies van vrijwilligers 

Financiële problemen 

• Eigen inkomsten van instellingen uit entree en ondernemerschap vallen grotendeels weg 

• Schade door inkomstenverlies en hogere kosten, vooral podia, poppodia, ook bij musea 

• Deels gedekt uit generieke en specifieke steun en besparingen  

• Niet direct failliet door coulance, huuruitstel, bevoorschotting, wel exploitatieprobleem 

• Werkenden, met name zelfstandigen, lijden wel fors inkomensverlies, terug naar bijstandsniveau 

Notitie  
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Steunmaatregelen van andere overheden 

Generieke steunmaatregelen van het rijk 

Veel culturele instellingen kunnen een beroep doen op de generieke maatregelen voor het 

bedrijfsleven en MKB, zoals de NOW, TOGS en TVL. Voor een deel van de zelfstandig werkenden in de 

culturele en creatieve sector is er de TOZO. In de brief van de minister van OCW van 16 november 

2020 geeft zij aan dat de culturele sector hiervan in totaal tot dan toe € 740 mio heeft benut. 

Specifieke steunpakketten van het rijk voor de cultuursector 

• € 300 mio in juni 2020, waarvan onder meer € 153 mio voor rijksgefinancierde instellingen, € 50 

mio voor monumenten en € 49 mio voor vitale infrastructuur, via de cofinancieringsregeling 

• € 128 mio voor gemeenten en provincies ter compensatie van onder meer gederfde inkomsten uit 

de lokale infrastructuur (2 keer € 60 mio voor gemeenten en € 8 mio voor provincies) 

• € 414 mio in november 2020, met een bredere verspreiding, waarvan onder meer € 208 mio voor 

de rijksgefinancierde instellingen en € 150 mio via gemeenten voor de eerste helft van 2021, te 

besteden aan de lokale culturele infrastructuur 

• € 40 mio voor het niet-gesubsidieerde deel van podiumkunsten, voor onder meer vrije theater- en 

muziekproducenten  

• € 300 mio in een Garantiefonds voor festivals en evenementen; dit fonds wordt nu vormgegeven 

Steun door gemeenten 

Gemeenten dragen waar mogelijk bij aan het behoud van de lokale culturele infrastructuur. Dat doen 

zij via coulance en praktische hulp, en vooral ook financieel. Diverse gemeenten dragen fors bij uit 

eigen middelen, met maatwerk, specifieke regelingen en soms via bijdragen van 25% tot 30% aan de 

cofinancieringsregeling van het rijk. Zij hebben hiertoe rijksmiddelen ontvangen (zie hierboven): de 26 

Utrechtse gemeenten ontvingen in 2020 van het rijk € 9 mio en voor de eerste helft van 2021 € 12 mio.  

Inzet vanuit provincies 

Alle provincies dragen bij met noodsteun voor de sectoren Cultuur & Erfgoed. De meeste provincies 

zetten in op cofinanciering met gemeenten voor de overige lokale vitale infrastructuur. Utrecht heeft 

als enige een breed palet van regelingen opgetuigd. Noord-Holland, Gelderland en Noord-Brabant 

(samen met BrabantStad) hebben tot nog toe een hoger budget dan provincie Utrecht vrijgemaakt. 

Wellicht goed om hier te vermelden dat de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheden 

voor cultuur & erfgoed is beschreven in het Algemeen Kader Interbestuurlijke Verhoudingen Cultuur 

tussen OCW, IPO en VNG1. Hierin is vastgelegd dat provincies verantwoordelijk zijn voor 

bovengemeentelijke coördinatie op regionaal niveau en voor de financiering van provinciale collecties. 

In sommige gevallen ondersteunen provincies ook het cultuuraanbod. Dit betreft in provincie Utrecht 

een aantal kasteelmusea en een aantal festivals, waar ook andere overheden aan bijdragen. Provincie 

Utrecht draagt direct financieel bij aan een aantal partnerorganisaties in de sector, zeker ook ten tijde 

van de coronacrisis. Deze steun wordt direct door de provincie aan die organisaties verstrekt, en dat 

loopt daarmee buiten de regelingen voor de noodsteun om. De provincie gaat bovendien, net als het 

rijk, andere provincies en gemeenten, coulant om met prestaties, waardoor ook de partnerorganisaties 

niet in problemen komen. Het is verstandig dat deze coulance ook in 2021 wordt betracht.   

 
1 Gepubliceerd in de Staatscourant 2012: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-8545.html 
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Evaluatie van eerste tranche van provinciale regelingen  

Provinciale Staten zijn gedurende 2020 op de hoogte gehouden van de vier regelingen die de 

provincie ten behoeve van de sectoren Cultuur & Erfgoed heeft ingesteld. Van de totale reservering 

voor noodsteun aan cultuur & erfgoed van € 6 mio uit het voorjaar van 2020 is nu circa € 3,2 mio 

besteed. Via de Statenbrief van 15 december 20202 heeft u goed inzicht kunnen krijgen in de 

bestemmingen en bestedingen van elk van de regelingen. Wij beperken ons daarom in deze notitie tot 

de inzichten die ons onderzoek over de regelingen heeft opgeleverd.  

A) Cofinanciering met rijk en gemeenten 

Er is aan 12 instellingen financiering verstrekt, waarvan 7 in stad Utrecht, 3 in Amersfoort, 1 in 

Nieuwegein en 1 in Houten. Geraamd budget was € 1,5 mio, het besteed budget was € 1,48 mio, dus 

conform verwachting. Het beeld van Berenschot is dat de provincie met deze regeling samen met het 

rijk en gemeenten effectief en efficiënt heeft bijgedragen aan de instandhouding van kostbare vitale 

infrastructuur. Het rijk heeft voor 2021 vooralsnog geen nieuwe cofinancieringsregeling voorzien. 

B) Opstartregeling 

Deze regeling bood een praktische oplossing voor instellingen die kosten moesten maken om zich aan 

te passen aan de 1,5 meter samenleving. Er zijn 60 aanvragen gehonoreerd voor in totaal € 151.500. 

Het beeld van Berenschot van de opstartregeling is dat deze uitblinkt in eenvoud en praktische 

toepassing, mede ingegeven door de overzichtelijke bijdragen. De regeling heeft voldaan en zijn 

functie gehad. Er is niet direct aanleiding om een regeling voor praktische aanpassingen te vervolgen. 

C) Overbruggingsregeling 

Met de overbruggingsregeling werd tegemoetgekomen aan instellingen die tussen maart en 

september 2020 financiële schade hebben opgelopen door de coronacrisis en deze schade niet geheel 

uit andere bronnen konden dekken. Dat deze regeling is ingesteld, wordt door gemeenten en het 

culturele veld zeer gewaardeerd, zo blijkt uit ons onderzoek. Van de beschikbare € 2,0 mio is tot op 

heden € 1,2 mio uitgekeerd. Dat deze regeling is onderbenut, tegen de oorspronkelijke verwachting in, 

is veroorzaakt door een combinatie van factoren. Een aantal aanvragen is afgewezen om procedurele 

redenen, en enkele op inhoudelijke gronden. Instellingen en hun financiële positie moesten aan een 

aantal strikte voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen. De procedure was complex en wierp 

voor kleinere instellingen hoge drempels op. Doordat voor een tenderprocedure was gekozen, was 

overleg met de provincie of het nasturen van ontbrekende stukken niet mogelijk.  

Het is voor Berenschot verklaarbaar dat de provincie een zorgvuldig proces heeft ingezet, vanwege de 

zorg van een zeer groot beroep op deze regeling. Dit is echter ten koste gegaan van snelheid en 

eenvoud, waardoor er minder noodsteun in de sector is terechtgekomen dan de provincie hiervoor 

beschikbaar had gesteld. We hebben niet geconstateerd dat hierdoor instellingen in onoverkomelijke 

problemen zijn gekomen, maar er is wel schade uit maart t/m september 2020 ongedekt gebleven. Wij 

hebben begrepen dat de provincie van plan is om instellingen op korte termijn een nieuwe kans te 

bieden om een aanvraag in te dienen, opdat ook instellingen die als gevolg van de ingewikkelde 

procedure vastliepen, alsnog kunnen aanvragen. 

 

 
2 Zie https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-

Economie-en-Middelen/2021/20-januari/09:00, vergaderstukken onder kop 3.7 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/20-januari/09:00
https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2021/20-januari/09:00
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D) Innovatiefonds 

Het Innovatiefonds is een initiatief van het K.F. Hein Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Elise 

Mathilde Fonds, het Fentener van Vlissingen Fonds, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en 

de provincie Utrecht. Zij hebben een innovatiefonds opgericht om de culturele sector in de provincie 

te versterken en een impuls te geven nieuwe wegen te verkennen. Het innovatiefonds voorziet niet 

zozeer direct in corona-noodsteun maar draagt bij aan de toekomst van de cultuursector.  

Het beeld van Berenschot over deze regeling is dat het Innovatiefonds nadrukkelijk naar vernieuwing 

streeft. De werkwijze van het fonds zelf is ook vernieuwend. Het is experimenterend en daarmee 

voorbeeld stellend in het land, ook door de publiek-private samenwerking. Het fonds versterkt 

daarmee de profilering van de provincie en stedelijke regio. Daarbij ligt de lat voor een succesvolle 

aanvraag hoog. Initiatieven die al wel elders bestaan maar voor instellingen toch nieuw zijn, komen 

niet in aanmerking. De regeling voorziet niet in financiering van dergelijke projecten, terwijl daar wel 

behoefte aan bestaat. Als gevolg daarvan is de spreiding over de provincie nu nog beperkt. Het lijkt 

ons verstandig om in het vervolg niet alleen naar absolute kwaliteit van innovatie te kijken, maar ook 

de relatieve innovatiesprong van initiatieven in de beoordeling mee te nemen en te honoreren. 

Conclusies over de provinciale inzet over 2020 

Berenschot trekt de volgende conclusies over de provinciale inzet tot nu toe: de provincie geeft in 

onze ogen een sterk signaal af, met steun en coulance, en met hulp aan gemeenten. Het veld erkent 

en waardeert dit ook. Het brede palet aan regelingen biedt diverse instellingen steun op maat. De 

zorgvuldigheid van de overbruggingsregeling is wel ten koste van de snelheid en slagkracht gegaan. 

Het beschikbaar gestelde budget is terechtgekomen bij instellingen die het goed konden gebruiken. 

De vitale infrastructuur is dan ook (nog) niet omgevallen, mede dankzij inbreng van rijk en gemeenten. 

Aanbevelingen voor de tweede tranche aan provincie 

Op basis van ons onderzoek geeft Berenschot aan de provincie de volgende aanbevelingen mee: 

• Gemeenten hebben € 150 mio van het rijk ter beschikking voor culturele infrastructuur, waarvan 

€ 12 mio in de provincie Utrecht. De provincie kan stimuleren dat de middelen daadwerkelijk aan 

cultuur en erfgoed worden besteed. Wij raden de provincie aan de verantwoordelijkheid over de 

lokale infrastructuur wel bij de gemeenten te laten en niet de rol van gemeenten over te pakken. 

• De provincie kan in onze ogen wel bijspringen waar nood te hoog wordt, om de winter door te 

komen, dus waar nodig met noodsteun deze periode overbruggen. Het betreft vooral instellingen 

die nog steeds zwaar lijden onder gebrek aan inkomsten, zoals podia en poppodia, en makers. 

• Wij bevelen de provincie aan te helpen om cultuur weer tot bloei te laten komen, door initiatieven 

te ondersteunen en door professionalisering te stimuleren. Wij raden aan een eenvoudige regeling 

te maken voor instellingen en makers die een doorstart willen maken en anders willen werken. 

• Het Innovatiefonds kan doorgaan én in het brede veld zaaien, om zo regionale spreiding te 

stimuleren, bijvoorbeeld door initiatiefnemers te steunen die samen nieuwe platforms inrichten. 

Bij de vormgeving van de tweede tranche, en ook bij het verlenen van meer aanvullende steun als de 

crisis nog voortduurt en steun voor langere tijd onmisbaar blijkt, kan de provincie houvast vinden in 

het beleidsprogramma 2020-2023. De 7 beleidsdoelen die de provincie heeft vastgelegd en de 5 

elementen uit het cultuurprofiel van de stedelijke regio bieden een bruikbare basis voor keuzes over 

welke spelers in welke mate wordt gesteund. Uit onze analyse blijkt dat corona soms een katalysator is 

voor ontwikkelingen die de provincie nastreeft. Dit vraagt nog nadere uitwerking in ons onderzoek. 




