
INGETROKKEN M24 

Motie Rekening houden met gevolgen Corona in het cultuur- en erfgoedbeleid 

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op 3 juni 2020 ter behandeling van 
statenvoorstel PS2020BEM08, nota cultuur- en erfgoedbeleid 2020-2024 

Constaterende, 

- dat op verschillende plaatsen in de nota cultuur- en erfgoed ambities en perspectieven staan die 
niet of heel anders zullen worden gerealiseerd ten gevolge van het Corona virus (o.a. 
museumbeleid, toerisme, bibliotheken) 

- dat verschillende onderdelen van de cultuur- en erfgoedsector signalen hebben afgegeven dat zij 
op dit moment op het punt staan van omvallen en moeite moeten doen om te overleven 

Overwegende, 

- dat het college van Gedeputeerde Staten weliswaar is gekomen met een voorstel voor een 
noodfonds om de sector te helpen, maar dat dit onverkort laat dat organisaties naast overleven 
ook worden geconfronteerd met aanpassingen aan de 'anderhalve meter' samenleving 

- dat deze aanpassingen waarschijnlijk in 2020 moeten worden gedaan, maar hun doorwerking 
hebben in 2021 en mogelijk ook daarna, zoals in exploitatiemogelijkheden, digitalisering van het 
aanbod, toerisme 

- dat we op dit moment nog niet kunnen overzien wat de gevolgen zijn, en we daar ook nog niet in 
het beleid en de ambities op kunnen inspelen 

- dat de streefwaarden en ambities in het beleidskader dan ook vooral als richting gevend 
perspectief moeten worden gezien 

- dat we met elkaar na een paar maanden noodzakelijke 'lockdown' weer snakken naar het gebruik 
van cultureel aanbod en genieten van erfgoed 

Verzoekt het college, 

- In de uitvoering van het beleidskader het aanpassen aan de nieuwe mogelijkheden van de 
'anderhalve meter' samenleving centraal te stellen met als voornaamste doel een zo groot mogelijk 
bereik onder inwoners door gesubsidieerde organisaties 

- In ieder geval in 2020 en 2021 per kwartaal aan PS te rapporteren over hoe invulling wordt 
gegeven aan dat doel, met daarbij de ambities in het beleidskader als richtinggevend perspectief. 

En gaat over tot de orde van de dag 

WD, Arthur Koeken 

FvD, Ted Dinkle 


