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Zijn Excellentie,

De coronaepidemie en de maatregelen raken ons allemaal, maar een aantal groepen en sectoren worden bijzonder
diep geraakt. We denken aan jongeren die digitaal hun studie moeten volgen en in een sociaal isolement raken,
mensen die werkzaam zijn in de culturele sector en al lange tijd zonder werk thuis zitten, maar ook ondernemers
van midden- en kleinbedrijven in de 'niet-essentiële sector' die abrupt hun deuren moesten sluiten.
De provincie Utrecht heeft eerder steun geboden aan de culturele sector en een duidelijk signaal afgegeven aan de
Rijksoverheid. Steeds vaker en luider klinkt nu ook de noodkreet van ondernemers met een bedrijf dat valt in de
'niet-essentiële sector'. Zij worden hard getroffen door de maatregelen horend bij de laatste lockdown. En dat is niet
de eerste keer.

Ondernemers zijn onmisbaar voor de vitaliteit van steden en dorpen, ook wanneer zij actief zijn in 'niet-essentiële'
sectoren. Leegstand, achteruitgang, verpaupering liggen op de loer. Ze hebben op alle mogelijke manieren
geprobeerd creatief te zijn en zo de moed erin te houden. Nog langer omzet missen kan nu echt een faillissement
betekenen. En dat is een zakelijk en persoonlijk drama. Als Provinciale Staten van Utrecht zien wij het als onze
kerntaak om op te komen voor regionale economie en vitale binnensteden en daarom willen wij hiervoor uw
aandacht vragen.

Daarom doen wij hierbij een oproep om voor de langere termijn een strategie te ontwikkelen, waarbij de 'niet
essentiële sector' meer mogelijkheden krijgt om hun bedrijven op een verantwoorde manier draaiend te houden,
zeker wanneer de pandemie blijft voortduren.
Daarnaast is voor de korte termijn verlichting van de maatregelen voor deze sector letterlijk van levensbelang. Voor
de korte termijn vragen we om de winkels meer ruimte te geven en het winkelen via een afsprakensysteem en
winkelen op 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Daarnaast vragen wij om een ruimhartigere compensatie, want in
de praktijk blijkt de tegemoetkoming niet afdoende en blijven ondernemers met hoge kosten zitten. U ontving
onlangs van gemeenten uit de regio Foodvalley en een dergelijke oproep om de sector een duurzaam perspectief
te bieden. Ook de burgemeester van Utrecht deed een appèl namens 26 burgemeesters om oog te hebben voor de
zware last van winkeliers en andere getroffen ondernemers. U begrijpt dat wij deze oproepen van harte kunnen
ondersteunen.
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Met het oog op de volksgezondheid moet het plan voor de 'niet-essentiële sector' verantwoord zijn. Ook ons
uitgangspunt is en blijft: 'Samen tegen corona'. We houden ons aan de basismaatregelen die in dat verband nodig
zijn en doen daar niets aan af. Het loopt samen op. Samen tegen corona; samen voor onze ondernemers.
In de provincie Utrecht zoeken het college van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten samen naar wat
mogelijk is om toekomstperspectief te bieden. Zo ondersteunen we gemeenten bij het vitaal maken van hun
winkelgebieden en helpen we ondernemers in deze ingewikkelde tijden bij scholing en bedrijfsopvolging. Ook gaat
de provincie Utrecht deze maand om tafel met o.a. MKB-Nederland en INretail hoe de 'niet-essentiële sector' een
zetje in de rug kan worden geboden en hoe 'lokaal kopen' verder kan worden bevorderd.

Aanvullend daarop doen wij een klemmend beroep op u om bij de afwegingen die de komende dagen gemaakt
moeten worden en bij de maatregelen die genomen moeten worden, rekening te houden met de belangen van
onze ondernemers uit de 'niet-essentiële sector'. En daarbij creatief te kijken wat mogelijk is en wat op een veilige
manier kan. Samen voor onze ondernemers.

Hoogachtend,
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