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Onderwerp Statenbrief: 
Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed vastgesteld 
 
Voorgestelde behandeling:  
Ter informatie 
 
Geachte dames en heren, 
 
Op 15 juli 2020 heeft Provinciale Staten een positief besluit genomen over het steunpakket Cultuur & Erfgoed 
COVID-19. Dit steunpakket heeft tot doel om samen met andere partners de ergste noden van de regionale 
culturele infrastructuur te ondervangen.  
 
Het steunpakket valt uiteen in drie sporen: 

- Spoor 1: voor instellingen die structureel door de provincie worden ondersteund. 

- Spoor 2: voor regionale, niet rijksgesubsidieerde instellingen die in aanmerking komen voor de extra 

middelen van OCW. 

- Spoor 3: voor instellingen met een regionale functie binnen de cultuur- en erfgoedsector.  

 
Met deze brief informeren wij u over de uitwerking van spoor 2 van het steunpakket.  
 
Op 15 april 2020 werd bekend dat het ministerie van OCW 300 miljoen aan extra middelen beschikbaar stelt voor 
de culturele sector. Hiervan is 48 miljoen voor regionale instellingen, te verdelen over 15 stedelijke regio’s. Deze 
middelen worden verdeeld via 3 rijks-cultuurfondsen1. Deze rijksregelingen zijn gericht op niet-rijksgesubsidieerde 
instellingen, die een rol vervullen in de regionale culturele infrastructuur en die ook van belang zijn voor de 
landelijke keten2. De instellingen die in aanmerking komen voor deze middelen, spelen ook een centrale rol in de 
provinciale infrastructuur. Het uitgangspunt van de regeling is daarom dat de bijdrage ter compensatie van de 
gemiste inkomsten voor de culturele instellingen (het schadebedrag) een cofinanciering moet zijn van het Rijk en 
de gemeente en/of provincie. Hierbij biedt het Rijk een tegemoetkoming van 50% van het schadebedrag van deze 
instellingen. De andere 50% van het schadebedrag moet worden gesubsidieerd door de provincie en/of 
gemeente. 
 
De criteria en de rekenregel om het schadebedrag te berekenen, zoals deze zijn opgenomen in de 
rijksregelingen, zijn bepaald door het ministerie van OCW. Hierdoor is er binnen deze regeling geen ruimte voor 
de provincie om een eigen afweging te maken ten aanzien van de instellingen die in aanmerking komen en de 
hoogte van de bijdrage. Uiteindelijk zijn de regelingen wel zo verbreed dat ook culturele instellingen uit de regio in 

 
1 Dit betreffen het Fonds Podiumkunsten, het Mondriaanfonds en het Filmfonds 
2 Bijvoorbeeld regionale theaters waar gezelschappen spelen die door het Rijk worden gesubsidieerd. 



 

  

 

aanmerking komen voor een bijdrage. Dit zijn instellingen die anders een aanvraag zouden indienen bij het 
provinciale steunfonds. Middels deze regeling dragen het Rijk en de gemeenten ook bij waardoor er een minder 
zwaar beroep wordt gedaan op het provinciale steunpakket. Hierdoor kunnen we in totaal meer cultuur- en 
erfgoedinstellingen in de provincie Utrecht overeind houden. 
 
De provincie biedt de mogelijkheid aan deze instellingen om maximaal 25% van het schadebedrag te co 
financieren. Dit betekent dat de gemeenten minimaal 25% subsidiëren. Met de gemeenten waar de instellingen 
gevestigd zijn, is hierover afgestemd. Op deze manier wordt de verantwoordelijkheid met de gemeenten gedeeld, 
maar is het ook voor de gemeenten haalbaar om aan de cofinancieringseis te voldoen. Bovendien blijft de 
provincie op deze manier binnen het beoogde subsidieplafond van 1,5 miljoen waardoor er voldoende middelen 
beschikbaar blijven voor het provinciale spoor 1 en 3 uit het steunpakket.  
 
Om de cofinanciering te kunnen realiseren, is de uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en 
erfgoed vastgesteld door GS. Op basis van deze uitvoeringsverordening kunnen de culturele instellingen uit de 
provincie Utrecht die in aanmerking komen voor de extra middelen die vanuit het ministerie van OCW een 
aanvraag indienen bij de provincie.  
 
Om aan de eisen voor cofinanciering te voldoen, volgt de provincie voor de berekening van het schadebedrag de 
rekenregels van de rijkscultuurfondsen. De instellingen worden gevraagd om het besluit van het fonds, een kopie 
van de aanvraag bij het fonds en de benodigde jaarrekeningen bij te voegen bij de aanvraag die zij indienen bij de 
provincie. Hoewel het fonds de aanvragen al heeft beoordeeld en een bedrag heeft toegezegd, toetst de provincie 
zelf nogmaals of de rekenregel van het fonds op de juiste wijze is toegepast. Inmiddels is bekend dat voor 13 
instellingen uit de provincie Utrecht, verdeeld over vijf gemeenten, de aanvraag voor een bijdrage door de 
rijkscultuurfondsen is toegekend. Bij één instelling is de aanvraag afgewezen omdat zij niet aan de criteria 
voldeed.3 Als bijlage bij het memo dat u op 9 juli 2020 heeft ontvangen ten behoeve van de PS vergadering van 
15 juli 2020 was al een overzicht meegestuurd met de instellingen en de bedragen die zijn aangevraagd bij de 
fondsen. Inmiddels weten we welke instellingen, voor welk bedrag een toezegging hebben ontvangen van de 
fondsen. Het nieuwe overzicht van de cofinanciering per instelling en de voorgenomen bijdrage van de provincie 
is in de bijlage (1 ) bijgevoegd. 
 

 
Voorgeschiedenis 

- Op 3 juni heeft PS het Cultuur- & erfgoedprogramma ‘Voor Jong & Altijd’ 2020-2023 vastgesteld. 

Hiermee is ook het erratum vast komen te staan en zijn de bijbehorende middelen uit het programma 

t.b.v. het steunpakket (500.000 euro) vastgelegd.    

- Op 24 juni is het Statenvoorstel steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 in de Commissie BEM 

besproken.  

- Op 15 juli heeft PS het Statenvoorstel steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 behandeld en 

vastgesteld. 

 
Essentie / samenvatting 
Op 15 april 2020 werd bekend dat het ministerie van OCW 300 miljoen aan extra middelen beschikbaar stelt voor 
de culturele sector. Hiervan is 48 miljoen voor regionale instellingen te verdelen over 15 stedelijke regio’s. 
Instellingen die in aanmerking komen spelen een belangrijke rol in de provinciale culturele infrastructuur. Het 
uitgangspunt van de regeling is dat 50% van het schadebedrag wordt bijgedragen door het Rijk en 50% door de 
provincie en/of gemeente. De provincie biedt de mogelijkheid aan deze instellingen om maximaal 25% van het 
schadebedrag te co financieren, naast de cofinanciering van de gemeente waar de instelling gevestigd is. Door 
deze cofinanciering te bieden komen de middelen van het Rijk toe aan instellingen die anders een beroep zouden 
doen op het provinciale steunfonds. Om deze cofinanciering mogelijk te maken, is de uitvoeringsverordening 
cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed vastgesteld door GS. Deze uitvoeringsverordening is onderdeel 
van het steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed valt onder programma 6, Cultuur en 
Erfgoed en draagt bij aan beleidsdoel 6.1: ‘Versterken cultuur en erfgoedsector’. Met deze verordening wordt 
uitvoering geven aan het Statenvoorstel steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19. 
 
 
 

 
3Toegekend: Tivoli Vredenburg, Stadsschouwburg Utrecht, Theater Kikker, Ekko, De Helling, Centraal Museum, Museum 

Speelklok (gemeente Utrecht); Theater De Lieve Vrouw, FLUOR, Flint (gemeente Amersfoort); DE KOM (Nieuwegein); Aan de 
Slinger (Houten); Het Klooster (Woerden). Afgewezen: Figi (Zeist) NB. Het Klooster in Woerden heeft geen gebruik gemaakt 
van cofinanciering door de provincie, de gemeente biedt de volledige cofinanciering.   



 

  

 

Financiële consequenties 
De uitvoeringsverordening cofinanciering (1,5 miljoen euro) is onderdeel van het steunpakket Cultuur & Erfgoed 
COVID-19. De dekking voor het totale steunpakket à 6 miljoen euro is beschreven in het Statenvoorstel 
Steunpakket cultuur- en erfgoedsector COVID-19 crisis d.d. 4 juni 2020, waarover PS op 15 juli een positief 
besluit heeft genomen.  
 
Vervolgprocedure / voortgang 
De instellingen waarvan de bijdrage vanuit het fonds is toegekend, worden schriftelijk geïnformeerd over de 
openstelling van deze regeling. Wanneer zij een aanvraag indienen wordt deze op juistheid getoetst door het 
subsidieloket en zullen de aanvragers een formeel besluit subsidieverlening ontvangen.  
 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Deze brief inclusief de uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket Cultuur & Erfgoed (bijlage 2) voor 
kennisgeving aan te nemen. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter,  
 
De secretaris, 
 
 
 


