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2020BEM149-02  
Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 september 2020, 82161A0A, houdende nadere regels 
op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening 
cofinanciering steunpakket cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht) 
 
 
Gedeputeerde staten van Utrecht; 
 
Gelet op de artikelen 4, 6, 27a en 33 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; 
 
Overwegende dat:  
 
- cultuur- en erfgoedinstellingen het door de Coronacrisis zwaar hebben; 

 

- het Rijk noodsteun biedt aan bepaalde niet-rijks gesubsidieerde culturele instellingen uit de provincie Utrecht 

die een rol vervullen in de regionale culturele infrastructuur en die ook van belang zijn voor de landelijke 

keten, en die als gevolg van de coronacrisis worden geconfronteerd met inkomstenderving; 

 

- een aantal organisaties in de provincie Utrecht in aanmerking komt voor deze rijksmiddelen; 

 

- een voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze noodsteun cofinanciering door de provincie en/ of 

gemeente een vereiste is; 

 

- door het bieden van cofinanciering wordt bijgedragen aan het overeind houden van deze instellingen; 

 

- deze uitvoeringsverordening hiervoor de grondslag biedt; 

 

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:  
 
Paragraaf 1 Algemeen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;  

b. Compensatieregeling Musea: de Compensatieregeling Coronacrisis Musea meer dan 100.000 

bezoekers van het Mondriaanfonds (Stcrt. 2020, 32234); 

c. Matchingbijdrage Filmtheaters: het Deelreglement Distributie van de Stichting Nederlands Fonds voor 

de Film (Stcrt. 2020, 34747); 

d. Regeling Fonds Podiumkunsten: de Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige 

instellingen voor aanvullende ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de 

uitbraak van COVID-19 en de maatregelen ter bestrijding ervan (Stcrt. 2020, 33038); 

e. Schade: het totale bedrag waarvoor de Compensatieregeling Musea, de Matchingsbijdrage Filmtheaters 

of de Regeling Fonds Podiumkunsten onder daar aangegeven voorwaarden een tegemoetkoming van 

50% biedt.  

Artikel 2 Criteria 
1. Subsidie kan worden verstrekt binnen het kader van artikel 27a en 33 van de Asv voor een eenmalige 

tegemoetkoming in de schade die een cultuur- of erfgoedinstelling als rechtstreeks gevolg van de 

landelijke voorschriften in het kader van de Coronacrisis heeft geleden in de vorm van inkomstenderving. 

2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid wordt uitsluitend verstrekt in de vorm van cofinanciering ter 

aanvulling van een rijksbijdrage op grond van de Compensatieregeling Musea, de Matchingbijdrage 

Filmtheaters of de Regeling Fonds Podiumkunsten. 

 

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen 
Subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden verstrekt aan instellingen uit de provincie Utrecht waaraan een 
rijksbijdrage is verstrekt vanuit de Compensatieregeling Musea, de Matchingsbijdrage Filmtheaters of de Regeling 
Fonds Podiumkunsten. 
 
Artikel 4 aanvraag (Doorlopend)  

1. Aanvragen worden ingediend voor 15 oktober 2020;  

2. Bij de aanvraag moet ten minste het volgende worden overlegd: 
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a. een kopie van de aanvraag die is ingediend op grond van de Compensatieregeling Musea, de 

Matchingsbijdrage Filmtheaters of de Regeling Fonds Podiumkunsten, inclusief bijbehorende 

berekening van de schade; 

 

b. een kopie van het besluit over de aanvraag voor een bijdrage vanuit de Compensatieregeling 

Musea, de Matchingsbijdrage Filmtheaters of de Regeling Fonds Podiumkunsten; 

c. een kopie van het besluit respectievelijk de toezegging inzake de cofinancieringsbijdrage van 

de betreffende gemeente; 

d. de jaarrekeningen over 2017 en 2018. 

 

Artikel 5 Weigeringsgrond 
Onverminderd artikel 10 van de Asv wordt de subsidie geweigerd, voor zover de schade is gedekt door de 
rijksbijdrage en de toegezegde of verstrekte cofinanciering van de gemeente. 
 
Artikel 6 Subsidieplafond 
Het subsidieplafond voor subsidies op grond van deze uitvoeringsverordening bedraagt € 1.500.000 voor 2020.   
 
Artikel 7 Hoogte van de subsidie 

1. Onverminderd artikel 6 van de Asv bedraagt de hoogte van de subsidie maximaal 25% van de schade, 

waarbij de totale bijdrage van de provincie en gemeente samen niet meer dan 50% van de schade mag 

bedragen; 

2. Subsidiabel is de schade zoals beschreven in de Compensatieregeling Musea, de Matchingsbijdrage 

Filmtheaters dan wel de Regeling Fonds Podiumkunsten. 

Artikel 8 Europese regelgeving 
1. Voor zover subsidie wordt verstrekt aan een onderneming, gebeurt dit met inachtneming van artikel 53 

van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (EG) nr. 800/2008, Pb EU2008, L214/3, de Verordening 

(EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun of anderszins in overeenstemming 

met de staatssteunregels. 

2. Steun op basis van de Algemene groepsvrijstellingsverordening kan niet worden verleend aan 

ondernemingen in nood, tenzij de onderneming op 31 december 2019 nog niet in nood was en in de 

periode vanaf 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2021 in nood is geraakt. 

Paragraaf 2 Slotbepalingen 
 
Artikel 9 Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het 
wordt geplaatst, en vervalt op 1 maart 2021.  
 
Artikel 10 Citeertitel 
Deze uitvoeringsverordening kan worden aangehaald als: Uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket 
cultuur en erfgoed in het kader van de Coronacrisis provincie Utrecht.   
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 15 september 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter,                                                                 Secretaris, 
mr. J.H. Oosters                                                       mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
 
 


