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Geachte dames en heren,

Essentie / samenvatting
Bij de uitbraak van de corona pandemie in maart 2020 en de daarop volgende maatregelen van het Kabinet bent 
u tot de zomer regelmatig geïnformeerd over de provinciale aanpak. Wij hebben dit onder andere vier keer 
gedaan via een informatiebrief vanuit de Taskforce Corona. Bij de vierde en tot nu toe laatste update bent u 
geïnformeerd dat de Taskforce is beëindigd en alle provinciale inspanningen via de reguliere portefeuilles worden 
opgepakt en naar u gecommuniceerd.

Met het opnieuw oplaaien van het corona-virus en de daarop volgende Kabinetsmaatregelen leek het ons goed u 
weer periodiek te informeren over de voortgang van het totale pakket aan maatregelen dat in het kader van 
corona wordt genomen. Wij zijn dit voornemens te doen via een 2-maandelijkse informatiebrief (of vaker als de 
actualiteit daarom vraagt).

Inleiding 
Het wederom oplaaien van het corona-virus en de aanvullende maatregelen van het Kabinet treffen de Utrechtse 
samenleving, bedrijven en instellingen opnieuw zwaar. Dat is aanleiding voor ons om te kijken wat de stand en 
oogst van onze inspanningen tot nu toe is, maar ook of aanvullend nog maatregelen van provinciale zijde (in 
aanvulling op die van het rijk en gemeenten) gewenst is. Graag informeren wij u daarover met een 
totaaloverzicht, naast de informatie die u via de inhoudelijke dossiers zult ontvangen wanneer daar concreet 
aanleiding toe is.

Zoals u gewend bent van de eerdere informatiebrieven behandelen we onderstaand de relevante thema’s m.b.t. 
de provinciale aanpak van de corona-crisis.

Toelichting

Openbaar vervoer
De tweede coronagolf heeft opnieuw grote impact op het openbaar vervoer. De reisbeperkingen die sinds medio 
oktober gelden, zorgen er voor dat de reizigersvraag die bijna weer 60% was in vergelijking met dezelfde tijd 
verleden jaar, weer gedaald is tot onder de 40% en mogelijk nog verder daalt als de beperkingen nog 
aangescherpt worden of lang duren. Hiermee wordt het duidelijk dat 2021 ook in het gunstigste geval nog weer 
een lastig jaar wordt voor het openbaar vervoer. Het Rijk heeft in ieder geval een regeling in het leven geroepen 
vanaf maart 2020 tot juli 2021, die concessieverleners zoals provincie Utrecht en de vervoerders, grotendeels (tot 
93% of 95%) compenseren voor het verlies aan reizigersopbrengsten. Wij gaan gebruik maken van deze 
regeling. Voor het gebruik hiervan in de eerste helft van 2021 was de voorwaarde van het Rijk om ongeveer 10% 
af te schalen van het vervoersaanbod. In de vervoerplannen van de vervoerders in de provincie Utrecht blijft dat 
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beperkt tot 8%, waarbij het netwerk in stand blijft voor de reiziger. Medio 2021 kunnen de vervoerplannen al naar 
gelang de ontwikkelingen herijkt worden, zowel wat betreft opschalen als verder afschalen, een en ander 
natuurlijk afhankelijk van de ontwikkeling van de reizigersvraag. Uw Staten zijn hierover recent met infosessies en 
een statenbrief nader geïnformeerd.

Stand van zaken economie 
In de Macro Economische Verkenningen, gepubliceerd gelijktijdig met de rijksbegroting, schetste het Centraal 
Planbureau al een scenario voor als er een tweede coronagolf in Nederland zou optreden. Deze tweede golf is nu 
realiteit, en gaat gepaard met sluiting van een deel van de economie. In dit scenario gaat het CPB uit van een 
economische krimp in 2020 van 6,1%. In 2021 treedt een relatief herstel op, maar blijft de economie krimpen met 
3,5%. De werkloosheid zal oplopen naar 4,4% in 2020 en naar 8,5% in 2021. 

De economische structuur van de provincie Utrecht - met een groot accent op overheids- en zakelijke diensten en 
op handel – dempt naar verwachting de gevolgen. Ook kan er in de provincie vaker dan in andere regio's vanuit 
huis worden doorgewerkt. De verwachting van experts is dan ook dat de provincie iets positiever dan het landelijk 
gemiddelde zal scoren. Ook voor de Utrechtse sectoren zal groeiende onzekerheid bij consumenten en bedrijven 
echter leiden tot daling van bestedingen en van investeringen. Vrijwel alle sectoren krimpen (ook bijvoorbeeld 
ICT), maar horeca, cultuur, sport, recreatie, evenementen, zakelijke dienstverlening en personenvervoer worden 
het hardst geraakt. 

De eerste twee landelijke pakketten met noodmaatregelen (omvattend NOW voor werkgevers, TVL voor getroffen 
sectoren, TOZO voor zelfstandigen) hebben de duidelijkste signalen van een economische crisis - werkloosheid, 
faillissementen - tot dusver gedempt. Het derde noodpakket is per 1 oktober ingegaan en heeft een looptijd tot 1 
juli 2021. Hierin is voorzien in een stapsgewijze afbouw van steun om bedrijven aan te zetten hun bedrijfsvoering 
aan te passen aan een nieuwe economische realiteit. Ook banken willen hun kredietverstrekking aanscherpen en 
focussen op bedrijven die in de kern gezond zijn. 

De combinatie met het aflopen van het uitstel van betaling/aflossing (hypotheken, kredieten en rijksbelastingen) 
die dit voorjaar werd verleend, veroorzaakt groeiende druk op ondernemers. Zeker bij ondernemers die hebben 
moeten interen op (privé) financiële buffers leidt deze stapeling tot grote zorgen over de toekomst van het bedrijf. 
Werkgeversorganisaties pleiten dan ook voor tijdelijke uitbreiding van steunmaatregelen voor bedrijven die door 
de recente lockdown opnieuw worden getroffen, en voor de wettelijke mogelijkheid een onderneming tijdelijk te 
stoppen (time-out). Ook de ondernemersadviseurs van de Kamer van Koophandel stellen de stop-optie vaker 
voor om een faillissement te voorkomen.

Naar aanleiding van de op 13 oktober opnieuw ingetreden gedeeltelijke lockdown kondigde het kabinet op 27 
oktober een aantal aanvullende steunmaatregelen voor ondernemers aan. 
Zo wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), die tot dusver alleen toegankelijk was voor een beperkt aantal 
bedrijfstakken, in Q4 van 2020 tijdelijk toegankelijk voor bedrijven uit alle sectoren mits ze een omzetverlies lijden 
van minimaal 30%. 
Horecabedrijven komen in aanmerking voor een eenmalige subsidie (voorraad- en aanpassingskosten) van 
2,75% van de omzetderving, naast de andere regelingen. Ook bedrijven in de evenementenbranche kunnen 
eenmalig een extra subsidie aanvragen om het winterseizoen te overleven. 
Er komt een steunregeling voor vrije theaterproducenten, naast de €482 mln. die in de eerste helft van 2021 extra 
beschikbaar komt voor culturele instellingen. 

De terugbetalingsregeling van de Belastingdienst gaat pas op 1 juli 2021 in (in plaats van 1 januari) en wordt 
verlengd van 24 naar 36 maanden. De Belastingdienst speelt ook een belangrijke rol in de verdere uitwerking van 
het zogeheten 'time-out arrangement', waarbij een ondernemer het bedrijf tijdelijk stil kan leggen voor 
reorganisatie. 
Tenslotte wordt komende weken een regeling uitgewerkt om werknemers uit sectoren waar geen werk meer is, 
tijdelijk aan de slag te laten gaan in cruciale sectoren zoals zorg, kinderopvang, onderwijs en toezicht op straat. In 
Noord-Nederland hadden ondernemers dit al zelf opgepakt (Horeca helpt Zorg). 

In de provincie Utrecht stijgt de werkloosheid tot dusver licht: van het historisch lage niveau van 2,7% in het 
vierde kwartaal van 2019 naar 3,2% in het tweede kwartaal van 2020 (+4.000 personen). Mensen met flex- en 
nulurencontracten hebben als eerste de klap opgevangen. In de ontwikkeling van de WW-uitkeringen is echter nu 
ook zichtbaar dat mensen met een langer - en vaak een vast - dienstverband instromen. 

Bij grote en middelgrote werkgevers in de regio zijn ontslagrondes bekend gemaakt (o.a. VoestAlpine, Koninklijke 
Jaarbeurs, BAM). Van de werkgevers maakte in Utrecht nog circa een kwart (10.000 bedrijven) gebruik van de 
eerste ronde loonkostensubsidie (NOW1.0). Voor NOW2.0 was het aantal aanvragen van Utrechtse werkgevers 
inmiddels gehalveerd (5.100). 



Het aantal faillissementen blijft nog onder het niveau van 2018 en 2019. De bedrijvendynamiek blijft hoog. Het 
aantal tussen jan-sept 2020 nieuw ingeschreven vestigingen in het Handelsregister ligt 600 lager dan in dezelfde 
periode vorig jaar. Het aantal tussen jan-sept 2020 opgeheven vestigingen ligt 1.800 hoger. 

Monitoring en ondernemersenquête
De provincie monitort sinds april relevante economische indicatoren op basis van externe bronnen (o.a. UWV, 
CBS, CPB, signalen uit sectoren). De monitor omvat zowel landelijke als regionale informatie en voorziet in een 
behoefte bij een brede groep lokale partners. Deze monitor wordt op maandelijkse basis gepubliceerd.

Daarnaast worden, in samenwerking met regionale partners (gemeenten, werkgeversorganisaties, EBU) drie 
peilingen gehouden onder het regionale bedrijfsleven. Hiermee is ook basis gelegd voor een regionaal 
ondernemerspanel. Aan de eerste peiling (11-30 mei 2020) deden ruim 5.600 ondernemers mee. Bij de tweede 
peiling (6-27 juli 2020) vulden 2.100 ondernemers de enquête in. De derde peiling is gepland voor 11-30 nov 
2020; de rapportage wordt in januari 2021 verwacht. 
Uit de tweede peiling (juli 2020, dus voor de tweede golf) komen de volgende signalen naar voren:
- bijna een kwart van de ondernemers zegt in zwaar weer te verkeren: 9% zegt in het voortbestaan te worden 

bedreigd, 14% ervaart een zwaar negatief effect;
- aan de andere kant van het spectrum zegt 5% een positief effect van de crisis te ervaren, en ondervindt 28% 

nauwelijks effect;
- het wegvallen van orders is voor bijna de helft (43%) van de ondernemers binnen 3 maanden een groot 

probleem; liquiditeitstekorten vormen voor 28% binnen 3 maanden een knelpunt;
- 40% maakt gebruik van een of meer landelijke maatregelen; uitstel van betaling bij de Belastingdienst is de 

meest gebruikte maatregel;
- 61% van de ondernemers zegt voldoende te hebben aan bestaande landelijke en regionale 

steunmaatregelen;
- ondernemers willen vaker samen met andere ondernemers sparren over het toekomstbestendig maken van 

hun bedrijf. 

Utrecht Region Economische Corona Alliantie (www.economicboardutrecht.nl/corona)
De Utrecht Region Economische Corona Alliantie (URECA) wil in aanvulling op de landelijke en gemeentelijke 
maatregelen en de KvK, ondernemers uit de regio Utrecht zo goed mogelijk bijstaan in deze moeilijke periode. De 
alliantie wordt ondersteund door Rabobanken in Midden Nederland, PWC, DHM Group, StartupUtrecht, VNO-
NCW Midden, MKB Midden Nederland, Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) regio Utrecht, gemeenten 
uit de regio Utrecht, gemeente Hilversum, provincie Utrecht, Utrecht Marketing en de Economic Board Utrecht. 
Voor en door ondernemers!

In de 5 maanden dat het URECA loket nu actief is, zijn 150 casussen afgehandeld door een kernteam van 3 
leden die het eerste contact met de ondernemers hebben en worden bijgestaan door 17 bedrijven die 
belangeloos hun hulp en expertise aanbieden. Het soort binnenkomende vragen:
- Ondersteuning bij aanvraag Corona-Overbruggingslening (COL 1 en 2)
- Strategische vragen over businessmodel, afzetmarkt en veranderende vraag
- Mediation/bemiddeling (bijv. huurder/verhuurder, gemeenten/ondernemers)
- Informatievragen over Steunmaatregelenpakketten 1, 2 en 3 (NOW, TOZO)
- Klankbordvragen

Ondanks diverse communicatiekanalen en het gebruik van de netwerken van alle partners blijft het aantal 
ondernemers dat zich meldt bij het URECA loket beperkt. Desondanks is onze inschatting dat het toch goed is 
een centraal loket te hebben om informatie te delen en gaan we kijken waar het aan schort. 

Voucherregeling MKB
De voucherregeling is een extra initiatief van URECA. De provincie Utrecht heeft uit reguliere middelen 
financiering voor de eerste tranche van 250 vouchers beschikbaar gesteld. Met behulp van deze vouchers 
kunnen ondernemers professioneel extern advies inwinnen om de uitgangspositie van de onderneming te 
versterken en zo de gevolgen van de corona crisis beter het hoofd te bieden. Ondernemers krijgen afhankelijk 
van de complexiteit van hun vraag 1 of 2 vouchers die ieder goed zijn voor 5 adviesuren voor een maximaal 
bedrag van in totaal €375,-. 

Het tegoed kan gebruikt worden voor het inzetten van een adviseur uit het eigen netwerk van de ondernemer of 
uit het netwerk van URECA. Er is in de eerste twee maanden nauwelijks gebruik gemaakt van de 
voucherregeling. Enerzijds ligt dit aan de beperkte bekendheid en gebruik van het URECA loket. Daarnaast 
blijken veel vragen in de eerste lijn van experts die “om niet” beschikbaar worden gesteld door de 
bedrijvenpartners te kunnen worden beantwoord. De voucherregeling blijft in elk geval tot het einde van het jaar 
nog beschikbaar voor ondernemers om de impact van de tweede (gedeeltelijke) lock down te bezien. Daarna 
worden eventuele overtollige middelen in de regeling teruggevorderd.



COL-regeling en opvolger
In april 2020 is de Corona OverbruggingsLening (COL)-regeling gestart, gericht op startups, scale-ups en 
innovatieve MKB bedrijven. Vanuit deze regeling hebben inmiddels 78 bedrijven (40% van de aanvragen) een 
lening ontvangen voor een totaalbedrag van €15,5 miljoen. De regeling is in het tweede steunpakket opgevolgd 
door de COL-2 die op 1 oktober 2020 is gesloten. Deze regeling kent naast de beoordeling van de aanvragen 
door de ROM’s ook een landelijke beoordeling. Voor de provincie Utrecht zitten hier nog eens 7 bedrijven in de 
race voor een totaalbedrag van €1,56 miljoen. Van de toegekende leningen is ruim de helft verstrekt aan startups, 
30% aan scale-ups en 20% aan innovatieve MKB. Het URECA loket helpt bedrijven in sommige gevallen bij het 
aanscherpen van hun aanvraag.

In navolging op de COL-regeling (1 & 2) heeft Ministerie EZK nog eens €150 miljoen toegezegd voor startups, 
scale-ups en het innovatieve MKB. De verdeling van dit budget vindt plaats naar rato van Bruto Regionaal 
Product (provincie Utrecht = 9%) onder voorwaarde van cofinanciering vanuit de regio. Voor de provincie Utrecht 
betekent dit een bijdrage vanuit EZK van €13,5 miljoen, mits de cofinanciering (+/- 50%) vanuit de regio wordt 
geleverd. Hiervan is in de begroting reeds melding gemaakt, maar ontvangt u nog een uitgewerkt voorstel als de 
regeling en de verdeling definitief zijn. GS neemt hier vooralsnog een positieve grondhouding aan.Het totale 
budget zal worden toegevoegd aan het fondsvermogen van de ROM’s van waaruit investeringen kunnen worden 
gedaan in bedrijven die met het aanhouden van de Covid-19 crisis, in het verlengde van de COL-regeling een 
tweede financieringsronde nodig hebben. Ook bedrijven die niet van de COL-regeling gebruik hebben gemaakt 
komen in aanmerking.

Motie Arbeidsmarkt in actie, omscholingsvouchers Techniek en HCA
Voor de uitwerking van de motie Arbeidsmarkt in actie (motie 038A) werkt de provincie actief samen met andere 
overheden en zetten we in op versterken en bekrachtigen van reeds aanwezige initiatieven en activiteiten. 
Daarnaast zorgen we voor de coördinatie van middelen en verkennen we koppelkansen met reeds bestaande 
regelingen en interventies om cofinanciering te verkrijgen. We verbinden de inzet zo goed mogelijk aan de op te 
stellen Human Capital Agenda (HCA), zodat er naast conjuncturele effecten met de beschikbare middelen ook 
structurele interventies op de arbeidsmarkt plaatsvinden.

De Provincie Utrecht ondersteunt het Service Punt Techniek (SPT) voor een half jaar (tot en met begin 2021) in 
een pilot met als doel mensen met een korte afstand tot de arbeidsmarkt (zzp’ers, uitzendkrachten, mensen die 
hun baan dreigen te verliezen of hebben verloren) te behouden of een baan te laten vinden binnen een 
technische sector. 
Het aantal mensen dat gebruik heeft gemaakt van ondersteuning van een loopbaan- of arbeidsmarktcoach en die 
aanvullend daarop een voucher hebben gekregen is nog zeer beperkt. De belangrijkste reden hiervoor is een 
beperktere instroom in de WW, dan aan het begin van de crisis in maart werd voorzien. Tweede aspect is dat 
mensen uit een technische sector die werkloos worden vrij snel zelf (dus zonder tussenkomst van het project) 
weer een nieuwe baan vinden binnen de techniek, waarvoor omscholing niet noodzakelijk is. Dit benadrukt de 
enorme vraag die er nog steeds is naar technisch personeel. De uitdaging voor de komende maanden wordt om 
nog meer bekendheid te geven aan het project en om ook mensen die nu niet werkzaam zijn in een technische 
branche te interesseren voor een overstap (intersectorale mobiliteit). De provincie Utrecht is met SPT in gesprek 
hoe hen hierbij te ondersteunen.

Op dit moment wordt in de regio Utrecht daarnaast hard gewerkt aan een regionale Human Capital Agenda 
(HCA), die vanaf 2021 gereed is. We zien dat door de coronacrisis veel mensen hun baan verliezen. Er is sprake 
van versnelde krimp van bepaalde sectoren door de crisis, terwijl er ook blijvende tekorten zijn in bijvoorbeeld 
zorg, onderwijs, techniek en ict. De grootste krapte geldt voor (gespecialiseerd) verpleegkundigen en technici op 
allerlei vlakken (machinemonteurs, loodgieters, afbouwers, elektriciens, productieleiders). Bovendien sluiten de 
vaardigheden van mensen onvoldoende aan op de vraag. 

De coronacrisis legt bestaande kwetsbaarheden scherper bloot en maakt het extra noodzakelijk dat de 
wendbaarheid van de arbeidsmarkt omhoog gaat. In de Utrechtse regio willen we gezamenlijk investeren in 
voldoende geschoold talent om de transities op de arbeidsmarkt te kunnen realiseren. We investeren gericht in 
soepele overstappen naar tekort- en groeiberoepen, in leven lang ontwikkelen en in een digitaal vaardige 
Utrechtse beroepsbevolking. Dit doen we als provincie door de regie te pakken en partijen en beschikbare 
middelen aan elkaar te verbinden zodat er een krachtig ecosysteem ontstaat waar we met elkaar gerichte inzet 
van menskracht en middelen kunnen plegen om een weerbare en wendbare regio te zijn. 

Pilot aanpak vitale binnensteden
Door de huidige coronacrisis is de problematiek van een vitale binnenstad of dorpskern wederom urgent 
geworden. Sommige binnensteden en dorpskernen dreigen een minimaal voorzieningenniveau te benaderen. 
Verschillende gemeenten geven aan dat dit vraagt om extra actie vanuit de gemeenten zelf met ondersteuning 
vanuit de provincie en/of Rijk.



Nog dit jaar willen we met een pilot een drietal gemeenten ondersteunen om de organisatiekracht in 
centrumgebieden te versterken. Om zo te zorgen dat er een minimaal voorzieningenniveau behouden blijft en de 
aantrekkingskracht van binnensteden / dorpskernen versterkt wordt. Door de pilots willen we actief gemeenten 
ondersteunen, maar ook zorgen voor het breder delen van kennis, ervaringen en manieren van aanpak. In de 
begroting 2021 doet het college het voorstel om een grotere groep gemeenten de kans op ondersteuning te 
bieden.

Daarnaast hebben we in 2020 samen met de gemeente Utrecht in het kader van corona het programma Nu 
Digitaal gestart, gericht op het digitaal vaardiger maken van horeca en retail-non food. De eerste resultaten van 
dit programma zijn veelbelovend.

Herstel van de economie en verdienvermogen
Voor een duurzaam herstel gaat het niet alleen om nu te zorgen dat bedrijvigheid overeind blijft maar gaat het 
vooral ook om het investeren in de economie en bedrijvigheid van de toekomst. Hier wordt vanuit het Rijk middels 
o.a. het groeifonds alsook vanuit Europa fors financieel op ingezet. Als provincie moeten we zorgen dat we 
aanhaken bij de grote kansen die dit biedt. 
Investeringen en financieringen vanuit de OMU in onder andere verduurzaming van bedrijventerreinen draagt ook 
bij aan stimulering van de economie ter bestrijding van de coronacrisis.

Samenwerking binnen de regio
IPO
Onder coördinatie van het IPO hebben de provincies gezamenlijk op 9 september jl. het IPO Herstelplan 
Regionale Economie aan Staatssecretaris Mona Keijzer aangeboden. In het Herstelplan, opgesteld door de 
Taskforce Herstel Regionale Economie van het IPO, staan concrete voorstellen om gezamenlijk te investeren in 
het verdienvermogen van de regio’s en de nationale economie. Ook is er aandacht voor grote transities op het 
gebied van de arbeidsmarkt, circulaire economie, energietransitie en digitalisering. De inzet van de rijksmiddelen 
uit het Groeifonds zijn hierbij essentieel. Daarnaast is in het plan besteden ook aandacht aan voor de problemen 
van het MKB, de vrijetijdseconomie en de snel oplopende werkloosheid. 

In de nieuw te maken afspraken met het Rijk gaan de provincies voor 5 prioritaire punten:
1. We organiseren het groeivermogen van morgen van onze regio’s en gaan daartoe fors investeren.
2. We willen dat talent op alle niveaus behouden blijft én beschikbaar en inzetbaar is (human capital).
3. We stimuleren innovatie van de economie, maar hebben ook oog voor onze regionale 

samenwerkingsverbanden en het brede MKB.
4. We focussen ons op het versterken van de grote transities (energie, circulaire economie, digitalisering, 

mobiliteit).
5. We maken extra vaart met de uitvoering van de nieuwe EU-middelen in het kader van Coronaherstel 

(REACT- EU).

Na het aanbieden van het herstelplan is nu de volgende stap het uitwerken van dit plan in een uitvoeringsagenda. 
Hierin worden concrete acties van provincies opgenomen, is aandacht voor monitoring van de regionale 
Economie i.v.m. Corona, wordt kennisuitwisseling tussen provincies op de verschillende acties georganiseerd en 
wordt gewerkt aan een lobby richting Rijk en Europa over de inzet van middelen voor herstel. We zijn als 
provincie Utrecht nauw betrokken en kunnen in het bijzonder op de onderwerpen human capital en monitoring 
expertise leveren waar de andere provincies graag gebruik van maken. 

Gemeenten
In de periode rondom de eerste lockdown en het pakket coronamaatregelen hebben we als provincie wekelijks 
contact onderhouden met de accounthouders economie van alle gemeenten. Hiermee haalden we signalen op, 
boden onze ondersteuning aan en communiceerden over actualiteiten zoals onze monitor en ondernemerspeiling. 
In april zijn we hier in overleg met de gemeenten mee gestopt, maar vanwege de meest recente maatregelen 
gaan we vanaf de week na de herfstvakantie opnieuw bellen en de behoeftes peilen. 

Cultuur en erfgoed 
Met de door het Kabinet aangescherpte regels, is het voor de cultuur- en erfgoedsector nog weer moeilijker 
geworden om inkomsten te genereren. De duur van deze beperkingen zal bepalen of de steun van Rijk, provincie, 
gemeenten en particuliere fondsen voldoende is om alle instellingen overeind te houden. Bij de evaluatie van de 
eerste tranche van het provinciale steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector zal ook bekeken worden wat er, 
gezien de ontwikkeling van de pandemie, verder nodig is voor de cultuur- en erfgoedsector in de provincie.

Proces: 
Over het door u vastgestelde Steunpakket bent u op verschillende momenten geïnformeerd en dat zal ook de 
komende maanden nog gebeuren: 



- In de Commissievergadering BEM van 4 november ligt een memo voor over het vaststellen van de 
Overbruggingsregeling en de instelling van de externe adviescommissie.

- In dezelfde vergadering is een Statenbrief geagendeerd over het vaststellen van de OCW-
cofinancieringsregeling.

- In december volgt een memo met de laatste stand van zaken van het Steunpakket en informatie hoe we 
adaptief invulling geven aan het Cultuur- en erfgoedprogramma “Voor Jong & Altijd”.

- In het eerste kwartaal van 2021 volgt de evaluatie van de eerste tranche (2020) van het Steunpakket en 
voorstel voor invulling van de tweede tranche.

Stand van zaken regelingen en aanvragen:
Zoals bekend bestaat het Steunpakket uit 3 sporen: 
- Spoor 1 voor provinciale instellingen
- Spoor 2 voor regionale, niet-Rijksgesubsidieerde instellingen die in aanmerking komen voor de extra 

middelen van OCW
- Spoor 3 voor overige regionale instellingen 

Spoor 2: Zie hiervoor de Statenbrief in de Commissie BEM van 4 november. Naar verwachting wordt met deze 
regeling €1.475.000 toegekend aan cofinanciering voor 12 instellingen.
Spoor 1 en 3: Voor de uitwerking van spoor 1 en 3 zijn diverse provinciale regelingen.
A. Opstartregeling (in totaal maximaal €150.000); aanvragen konden worden ingediend tot 22 oktober. Er zijn 

62 aanvragen waarmee het plafond met 13.000 wordt overschreden. De aanvragen worden nu beoordeeld 
en de eerste subsidiebeschikkingen zijn inmiddels verleend.

B. Innovatieregeling (€175.000 aan provinciale bijdrage), samen met diverse cultuurfondsen, en gemeenten 
Amersfoort en Utrecht: het plafond is bereikt. Er zijn 75 aanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 2,4 
miljoen. Er zullen 10 aanvragen worden gehonoreerd voor €325.000. 

C. Overbruggingsregeling (in totaal maximaal €2.000.000 in 2020). Zie het memo op de agenda van de 
Commissievergadering BEM van 4 november. De sluitingsdatum voor deze regeling was ook 22 oktober. Er 
zijn 42 aanvragen binnengekomen voor een bedrag van €1.806.000,-. De aanvragen moeten nog op 
volledigheid worden getoetst waarna de hoogte en verstrekking van de subsidie door een onafhankelijke 
adviescommissie wordt beoordeeld. Instellingen uit spoor 1 hebben voorrang bij de verdeling.

Landelijke ontwikkelingen: 
Op 28 augustus heeft de minister het tweede steunpakket culturele en creatieve sector naar de kamer gestuurd 
met een stimulans van in totaal € 480 mln. Via het IPO en de stedelijke regio’s zijn we met het Rijk in overleg over 
de invulling en verdeling van de middelen. Met OCW is afgesproken dat in de week van 6 november OCW de 
verdere uitwerking met de stedelijke regio’s zal delen, dit in aanloop naar de brief die naar de Tweede Kamer zal 
gaan. De uiteindelijke regelingen zullen pas in januari gereed zijn. 

Recreatie en toerisme 
In de zomer is veel gebruik gemaakt van recreatieve voorzieningen in onze provincie, zelfs van plekken die daar 
niet altijd geschikt voor waren. Qua toerisme waren in de zomer de steden minder populair dan de 
buitengebieden. De vakantieparken hebben in de zomer een behoorlijke tot goede bezetting gehad. Het 
naseizoen moet door de aanvullende maatregelen nu wel als verloren worden beschouwd. Voor de hotels is het 
moeilijker geweest. Veel hotels zijn zakelijk georiënteerd en moesten zich nu op een andere markt richten. Dat 
heeft beperkt wel enige resultaat gehad. Nu met de laatste maatregelen, geldt ook voor de hotelsector dat het 
naseizoen voorbij is. Er zijn diverse hotels die hun deuren voor de rest van het jaar helemaal gesloten hebben. 
De branche die het meest getroffen is, is de horeca. Met de verplichte sluiting van nu is de vraag hoeveel zaken 
het gaan overleven. 

Druktemonitor:
In de zomer hebben we als provincie de druktemonitor versneld ontwikkeld en publiek gemaakt, om inzichtelijk te 
maken waar de drukke plekken zijn in de provincie en gelijktijdig alternatieven mee te geven waar het minder druk 
is. Dit moet zorgen voor spreiding van de drukte in de recreatief gebruikte gebieden en locaties. De monitor is 
door het publiek goed gevonden. U ontvangt hierover separaat informatie (Cie. BEM december).

Inkoop/juridisch
De provincie Utrecht heeft als opdrachtgever ook directer te maken met ondernemers die geraakt worden door de 
gevolgen van de Coronamaatregelen. Men kan hierbij onder meer denken aan onze bedrijfscateraar die 
geconfronteerd is met een zeer grote afname van zijn omzet nu voornamelijk thuis wordt gewerkt. Binnen de 
wettelijke mogelijkheden kijkt de provincie of hij dergelijke contractspartijen tegemoet kan komen.

Subsidies



Doordat de afhandeling van subsidieregelingen in het kader van de Coronamaatregelen dermate veel extra werk 
met zich meebrengt, is cluster subsidies genoodzaakt de afhandeling van andere niet Corona-gerelateerde 
subsidieregelingen te prioriteren. 

Communicatie 
Verbindende rol
Provincie Utrecht kan naast het actief ondersteunen ook een verbindende rol vervullen door feitelijke informatie 
over corona maatregelen te delen, maar ook door het tonen van medeleven en solidariteit. Hiervoor wordt 
gekeken naar lokale of regionale initiatieven om bij aan te kunnen sluiten, zoals eerder is gedaan met de actie 
‘support your locals’ https://www.provincie-utrecht.nl/actueel/nieuws/hart-onder-de-riem-met-regionale-
voedselbox. 
Ook werkbezoeken aan ondernemers, instellingen of organisaties behoren tot de mogelijkheid, als deze een 
positieve bijdrage kunnen leveren. Hierbij speelt wel altijd een risico afweging ten aanzien van Covid-19 en de 
voorbeeldfunctie een rol als de oproep vanuit het Rijk is om zoveel mogelijk thuis te blijven. 

Afdoening motie nr.37 werkgevers aanpak met Goed op Weg
Door de landelijke coronamaatregelen wordt er veel vanuit huis gewerkt en gestudeerd. Dit heeft een positief 
effect op de doorstroming. In motie nr. 37 (8-7-2020) hebben PvdA en PvdD ons verzocht om op korte termijn 
afspraken te maken met het Utrechtse bedrijfsleven en onderwijs om de huidige praktijk van thuiswerken en -
studeren zoveel mogelijk te handhaven en noodzakelijke afspraken en lessen buiten de spits te plannen. Wij 
hebben de uitvoeringsorganisatie Goedopweg gevraagd deze opgave op te nemen in hun werkgeversaanpak en 
onderwijsaanpak. Zowel voor de werkgeversbenadering als voor de onderwijsaanpak zijn diverse activiteiten 
uitgezet op zowel gebiedsniveau als projectniveau. Uiteraard zal het proces om blijvende afspraken te maken de 
komende tijd doorgaan Het is op dit moment nog te vroeg om over resultaten van deze afspraken en uitwerking te 
communiceren, in een volgende corona update komen wij hier op terug. Met deze update beschouwen wij de 
motie als afgedaan.

Vervolgprocedure / voortgang
Wij houden u regelmatig op de hoogte van de voortgang van de corona maatregelen.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter, Secretaris,
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen
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