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1. OPENING  
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Zij licht vervolgens de spelregels toe 
voor deze digitale vergadering. In eerste termijn zal gedeputeerde Schaddelee de vooraf ingediende vragen 
beantwoorden.  
 
2. STATENBRIEF STAND VAN ZAKEN CORONA CRISIS   
Vooraf ingediende vragen: 
GroenLinks: 
Statenbrief Coronacrisis. Beste collega’s, allereerst hoop ik dat u en uw dierbaren allen gezond zijn en in 
deze vreemde periode allen kunt doen wat nodig of wenselijk is voor u persoonlijk of in werk. Aan GS dank 
voor de Statenbrief waaruit helder de intentie spreekt te doen wat nodig is voor onze inwoners, organisa-
ties en bedrijven. Toch wil ik voor ik daarop inga onze zorg uitspreken over de meest kwetsbaren tijdens 
deze crisis. De mensen in sloppenwijken en vluchtelingenkampen wereldwijd zijn zo afhankelijk van goede 
zorg die niet beschikbaar is. Onze vraag is waar maar mogelijk ook uw invloed hierover aan te wenden, 
richting kabinet en EU. Bescheiden zijn over wat je kunt, maar je ook niet te klein maken is ons devies. 
Dichterbij heeft GroenLinks grote zorgen over kwetsbare inwoners in onze provincie, bijvoorbeeld daklozen 
en mensen die psychische zorg nodig hebben. Het advies is zoveel mogelijk binnen te blijven, maar wat als 
je geen huis hebt? En mensen die psychische zorg nodig hebben? Alle veranderingen door Corona vragen 
om mentale weerbaarheid, terwijl psychische zorg verder weg is dan ooit. Niet direct provinciale taken, wel 
taken voor gemeenten. Als het maar mogelijk is daar gemeenten op verzoek bij te ondersteunen, doe dat. 
Bescheiden zijn over wat kan, maar laten we ons niet kleiner maken dan nodig. Gemeenten zijn al benaderd 
over hun wensen voor ondersteuning, begrepen wij. Dank daarvoor, is er al zicht op de vragen die zij hebben 
en een overzicht van mogelijke maatregelen? Dan zijn wij content met wat GS aangeeft over de culturele 
sector. Hard getroffen vanwege de sluiting van concertzalen, schouwburgen en theaters. Voor o.a. een 
grote groep musici is dit een drama. De freelancers in deze sector verdienen in deze Passietijd gewoonlijk 
een flink deel van hun jaarinkomen. De maatregelen van het rijk zijn nog niet specifiek gemaakt voor deze 
groep. Waar GS de mogelijkheden met de culturele sector verder verkent, rekent GroenLinks op Corona-
Coulance. Geen terugvordering wanneer de prestaties uitblijven, en ga zelfs een stapje verder. Eis van part-
nerorganisaties dat zij hun zzp'ers behandelen zoals hun vaste medewerkers. Dus niet van organisaties ver-
langen kosten te besparen via de kwetsbaarsten in de culturele sector. Voor opdrachten en werkzaamhe-
den van de provincie gaan wij uit van uitvoering/geen uitstel, en waar mogelijk: laat werk versneld uitvoe-
ren. Maak daarbij extra werk van verduurzaming en circulaire inkoop & ondernemen. De EBU is gevraagd 
naar de stand van zaken bij bedrijven, zijn daar ook de startups en scale-ups voldoende in beeld? Voor 
innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken is het belangrijk daar geen stagnatie te laten 
ontstaan. De sociale en maatschappelijke gevolgen in alle opzichten zoveel mogelijk beperken, is dan ook 

https://www.stateninformatie.provincie-utrecht.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Bestuur-Economie-en-Middelen/2020/08-april/13:00/Statenbrief-Corona-crisis-31-maart-2020-1.pdf
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de grootste uitdaging voor dit moment. Door de Corona-uitbraak is de brede welvaart van onze inwoners 
beïnvloed. Niet alleen de economie, maar ook maatschappelijke aspecten als welzijn en gezondheid (men-
sen met andere gezondheidsklachten die niet naar de arts kunnen), milieu (minder fijnstof door minder 
verkeer), veiligheid (meer huiselijk geweld, met name tegen vrouwen en kinderen) worden nu beïnvloed. 
In IJsland wordt daarom in reactie op de Corona crisis gereageerd met niet alleen een economische blik, 
maar met een blik op brede welvaart; hun pakket aan maatregelen wordt getoetst aan 39 indicatoren van 
brede welvaart die eerder zijn vastgesteld. 
* Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende vragen aan GS: Is het college bereid om bij provin-
ciale maatregelen vanwege het Corona virus, deze ook te toetsen aan Brede Welvaartsindicatoren? En is 
het college bereid om bij landelijk beleid ook aan te dringen op een toets aan deze indicatoren? Karin Boel-
houwer  
* https://wellbeingeconomy.org/how-iceland-is-already-using-its-wellbeing-framework-in-tacklingthe-co-
vid-19-crisis 
 
VVD: 
Vanuit de VVD-fractie hieronder vast een paar vragen voor de bespreking van woensdag. De vragen heb ik 
onderverdeeld in een categorie 'voor nu' en een categorie 'voor straks'. Die laatste categorie heeft betrek-
king op de situatie voor na de directe crisismaatregelen van nu. Overigens heeft de VVD waardering voor 
de rol die GS oppakt: de aanvullende rol t.o.v. Rijk en gemeenten. Daarmee loopt de provincie niet in de 
weg, maar voegt haar kracht toe waar het meerwaarde heeft. Voor nu 1. Wat doet de provincie vanuit haar 
rol als eigenaar van vastgoed? Die rol wordt niet benoemd in de brief. 2. Heeft de taskforce van de EBU ook 
oog voor de kleine bedrijven op het platteland die een belangrijke rol vervullen in lokale gemeenschappen? 
Hoe komen zij in contact? 3. De brief noemt de ambitie 'het zo snel mogelijk betalen van facturen van 
leveranciers'. Dat is zeer algemeen. Wordt er versneld gehandeld? Heeft dit binnen de organisatie priori-
teit? Zijn er mogelijkheden om vaste leveranciers, zeker als dit kleine bedrijven zijn, vooruit te betalen zodat 
hun liquiditeit niet in het geding komt? 4. Er wordt gesproken over de streek- en kasteelmusea. Wat wordt 
gedaan voor eigenaren van (NSW publiek toegankelijke) landgoederen en buitenplaatsen die cruciale ne-
veninkomsten weg zien vallen/ waardoor instandhouding in gevaar komt of het onderhoud met vrijwilligers 
stil komt te liggen? 5. Wat zijn de mogelijkheden die de crisis- en herstelwet biedt? Bijvoorbeeld voor het 
versnellen van de woningbouw en daarmee veilig stellen van banen? 6. We zien in de media al goede voor-
beelden van onderhoudswerkzaamheden die 'naar voren' worden gehaald omdat het nu rustig is op de 
wegen en op het spoor. Dat zorgt voor werk voor die bedrijven. Wat doet de provincie Utrecht in dat op-
zicht, ook op andere domeinen dan infrastructuur? 7. In het verlengde van 6, wat zijn de mogelijkheden om 
nu al werk dat voor de komende jaren staat gepland, misschien niet 'naar voren' te halen, maar wel alvast 
aan te besteden/ opdrachten te verlenen? Dat geeft bedrijven ook zekerheid voor de toekomst Voor straks 

• Kunt u t.b.v. het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid een scan laten uitvoeren onder de organisaties die in 
de afgelopen jaren restauratiesubsidie hebben ontvangen vanuit het Parelfonds, naar de consequenties 

van de Coronacrisis voor de instandhouding van het gerestaureerde erfgoed? • Zijn de CPB scenario's voor 

de gevolgen van de Coronacrisis al vertaald naar de provincie Utrecht? • Wanneer zullen we naar verwach-
ting voldoende de consequenties in beeld hebben van deze crisis zodat we dan het economisch beleid kun-

nen herijken? • Is al in beeld wat specifieke Utrechtse punten zijn voor de hulp vanuit Europa? 
 
Forum voor Democratie: 
Aangaande RES-sen 1. Is GS nog steeds voornemens om de concept RES voor te leggen ter besluitvorming 
aan PS voordat deze beschikbaar gesteld wordt aan het PBL zoals is vastgesteld de startnotitie RES? 2. Is GS 
bereid om in verband met de corona crisis ,indien noodzakelijk, de PS behandeling naar een later moment 
te verschuiven, met inachtneming van het niet eerder ter beschikking stellen aan het PBL dan nadat PS de 
concept RES heeft vastgesteld? 3. Is GS bereid bij het IPO er op aan te dringen om de overdracht van de 
concept RES-sen aan het PBL op te schuiven totdat al deze concept RES-sen door de Raden en Staten zijn 
vastgesteld?  

https://wellbeingeconomy.org/how-iceland-is-already-using-its-wellbeing-framework-in-tacklingthe-covid-19-crisis
https://wellbeingeconomy.org/how-iceland-is-already-using-its-wellbeing-framework-in-tacklingthe-covid-19-crisis
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Aangaande een noodfonds: dat de Corona crisis een ongekende impact heeft op de Nederlandse en de 
Utrechtse samenleving is een open deur. Ook GS van de provincie Utrecht is hiervan doordrongen, en in de 
Statenbrief van 31 maart 2020 geven ze een overzicht van de maatregelen die ze gaan nemen en de stand 
van zaken met betrekking tot de crisis. De Utrechtse fractie van Forum voor Democratie zou graag zien dat 
GS nog doortastender optreedt, en dat de provincie een provinciaal Utrechts noodfonds opricht. Met dit 
noodfonds kan de financiële steun, die vooral vanuit het Rijk zal komen, worden aangevuld. Het voortbe-
staan van Utrechtse organisaties die niet of op onvoldoende steun van het Rijk kunnen rekenen, kan zo 
gegarandeerd worden. Om dit fonds te vullen ziet Forum voor Democratie de volgende mogelijkheden: 

• Structurele uitgaven die begroot zijn maar waar nog geen verplichting aan vastzit uitstellen voor minimaal 

twee jaar; • Incidentele uitgaven die begroot zijn maar nog niet verplicht nogmaals tegen het licht houden 

of ze met de veranderende maatschappij wel zinvol zijn; • Structurele en incidentele uitgaven die al ver-
plicht zijn maar zinloos zijn geworden door de veranderende omstandigheden toevoegen aan het fonds; 
Bezuinigen op bestaande programma’s is voor FVD niet direct de eerste optie, omdat juist in deze slechte 
economische tijden de provincie moet blijven uitgeven om de economie draaiende te houden (anti-cyclisch 

begroten). Er moet echter wel altijd gekeken worden naar de doelmatigheid van uitgaven. • Verhogen van 
de opcenten is ook geen optie, omdat mensen het al zwaar hebben en belastingverhoging de economische 
situatie van huishoudens verslechtert. Uitstel incidentele/ structurele uitgaven – intensiveringen en nieuw 
beleid De coalitie die nieuw aangetreden is na de verkiezingen in maart 2019 heeft veel geld vrijgemaakt 
voor nieuw beleid en het verhogen van de uitgaven aan bestaande programma’s. In totaal €108 miljoen 
aan incidentele uitgaven en € 113 miljoen aan structurele uitgaven over vier jaar. Juist omdat het hier gaat 
om intensiveringen en nieuw beleid is dit makkelijker om deze uitgaven uit te stellen, omdat hiervoor nog 
geen verplichtingen zijn aangegaan of programma’s in gang gezet waar andere partijen al kosten voor ge-
maakt of voorbereidingen voor getroffen hebben. Identificatie uitgaven Forum voor Democratie heeft al-
vast de begroting 2020 doorgelopen en een selectie gemaakt van uitgaven die volgens de FVD fractie kun-
nen worden uitgesteld of minder relevant zijn geworden. Het gaat hierbij om de uitgaven op pagina 16 tot 
en met pagina 21 van het programma begroting 2020. Het gaat hierbij om de uitgaven die vastliggen over 
2020 en zijn begroot voor de jaren 2021 tot en met 2023. Programma Incidenteel Structureel Totaal Pro-
gramma 2 Landelijk Gebied 2.2 extra impuls groene contour € 10 mln. 2.19 Inzet landbouwcoaches € 1,5 
mln. Programma 3 Bodem, water en milieu 1.5 ondergronds brengen hoogspanningskabels €3 mln. 1.6 In-
zet van erfcoaches €4,3 mln. 2.23 Ambitieus programma klimaatadaptie €1,8 mln. Regiodeal Utrecht - 
Amersfoort € 3,6 mln. Programma 4a Economie 6.2 Oprichting ROM (50%) €2,5 mln. €1,5 mln. 6.5 Invoeren 
circulaire economie € 0,5 mln. Programma 4b Energietransitie 3.1 informatie voorziening naar inwoners € 
2,2 mln. 3.3/3.16 ondersteunen bij warmte transitie €3,9 mln. 3.4 advisering handhaving energiebesparing 
€1,8 mln. 3.5 Energie opwekking bij eigen infrastructuur € 4,0 mln 3.6 Regionale energie strategieën (50%) 
€1,7 mln. 3.11 ondersteuning lokale energie coöperaties €1,0 mln. 3.15 inzet coaches verduurzaming €1,8 
mln Programma 6 cultuur en erfgoed 1.17 Uitbouwen profiel Eeuwig Jong € 2,7 mln.  
Totaal € 32,2 mln. € 13,9 mln. € 46,1 mln. De provincie kan door het uitstellen van deze uitgaven al minimaal 
een noodfonds creëren met ruim €40 miljoen erin. Ook kan de provincie nog andere instrumenten inzetten 
om de noden in de provincie te ledigen. Hierbij valt te denken aan: - Garanties verstrekken - Leningen aan 
organisaties tegen gunstige voorwaarden Vragen van de fractie Forum voor Democratie naar aanleiding SB 
en dit voorstel De fractie van FVD wil graag met de andere partijen en GS in de Provinciale Staten in gesprek 
over een provinciaal noodfonds: - Hoe staan andere partijen in PS en GS tegenover een provinciaal Utrechts 
noodfonds? - Hoe staan andere partijen in PS en GS tegenover de geschetste mogelijkheden om deze pos-
ten die de FVD fractie heeft geïdentificeerd in te zetten voor het verzachten van de impact van de Corona 
crisis? - Kan GS per post aangegeven of het mogelijk is om de hierboven genoemde uitgaven uit te stellen? 
En dan gaat het om of hier al verplichtingen voor zijn aangegaan die nagekomen moeten worden? Indien 
het antwoord nee is kan GS dan aangeven waarom deze uitgaven niet uitgesteld kunnen worden? - Kan GS 
aangeven welke mechanismen ze in kunnen gaan zetten om deze gelden bij de organisaties te krijgen die 
ze nodig hebben? - Kan GS aangeven hoe zij denken over het inzetten van garanties en leningen bij inzetten 
van het tegengaan van de gevolgen van de crisis? Forum voor Democratie heeft ook gelijkluidende vragen 
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hierover gesteld ex artikel 47 RvO. Omdat er nu een bijeenkomst is in BEM willen we deze vragen al graag 
met de andere fracties en GS bespreken.  
 
CDA:  
Scale-ups dreigen tussen wal en schip te vallen omdat ze, als zij flink doorgroeien, een gemiddelde moeten 
nemen over 2019 van hun omzet en medewerkers. Deze cijfers geven een verkeerd beeld van de reële 
ontwikkelingen van een scale-up. Door de groei van omzet, maar niet noodzakelijkerwijs van de winst, komt 
een scale-up nooit voor de NOW regeling in aanmerking terwijl het personeel zo mogelijk nog belangrijker 
is voor de onderneming. Innovatieve start-ups met personeel hebben soms nog geen omzet gehad in 2019 
en dreigen hierdoor in te problemen te komen. Doordat zij technisch gesproken geen omzet hebben gere-
aliseerd verliezen ze niets en komen daardoor nergens voor in aanmerking. Het rijk doet NOW en TOGS, de 
gemeentes TOZO. De provincie zou de startups en scale-ups kunnen bedienen. De provincie Utrecht heeft 
een mooi en hecht start-up en scale-up ecosysteem dat het verdient om te ondersteunen. Daarnaast is het 
ook zeer overzichtelijke groep, die grotendeels in beeld is.  
De regio taxi, blijkt uit de cijfers, moet zowel ritten als bezetting inleveren. Omdat de kosten gewoon door-
lopen stellen we voor om deze mobiliteitsdienst breder in te gaan zetten. Te denken valt hierbij aan bij-
voorbeeld bezorging maaltijden en boodschappen aan kwetsbare groepen/ouderen.  
 
D66:  

• Technisch: Wat is de taskforce corona precies? Wie zijn daarin opgenomen? Wat is de taakopdracht? • 
De provincie Utrecht heeft een vitaal start-up en scale up netwerk. We begrijpen dat deze ondernemingen 
mogelijk buiten de (effectiviteit van de) regelingen van de Rijksoverheid dreigen te vallen (geen/weinig 

personeel, grote groei, hoge financieringsbehoefte). Wat kan de provincie hierin betekenen? • De brief kent 
een terechte focus op de acute vraagstukken. Is ook voorzien in een focus op de consequenties op (mid-
del)lange termijn, zoals het doordenken van scenario's die samenhangen met een te verwachten recessie? 

• Wat zijn de potentiële consequenties voor de meerjarenbegroting van de provincie zelf en van gemeenten 

in onze provincie (laatste bezien vanuit onze toezichthoudende rol)? • Wat is de concrete impact van deze 

crisis op de ambities van de provincie, zoals woningbouw en energietransitie? • Is voorzien in flexibiliteit 
om de doelstelling van programma/projectsubsidies te wijzigen naar werkzaamheden die passen bij de hui-
dige omstandigheden? (Bijv: fysieke bijeenkomsten organiseren is nu lastig, maar er liggen kansen op het 

versterken van digitale participatie) • Ziet GS kansen om de maatregelen die getroffen worden te verbinden 
met de opgaven die we onszelf als provincie hadden gesteld in het coalitieakkoord van een gezonde, mooie, 

duurzame en circulaire provincie? Welke activiteiten kunnen bijdragen aan versneld uit de crisis komen? • 
De brief schetst een eerste indicatie van terreinen die geraakt kunnen worden door deze crisis. Eerder be-
schouwend dan actiegericht. Welke concrete prioritering en plannen verbindt GS hieraan? Hoe gaat u ons 
op de hoogte houden van en betrekken bij besluitvorming die hieruit voortvloeit?  

• Inwoners, ondernemers, gemeenten zijn geïnteresseerd in wat de provincie concreet kan betekenen. An-
dere provincies delen bijv door middel van een impact monitor de impact op de lokale economie. Hoe 
draagt u zorg voor een effectieve communicatie en informatievoorziening in de provincie met betrekking 
tot corona?  
 
PvdA: 
De PvdA-fractie kan zich vinden in de brief en in de daarin voorgestelde maatregelen. De brief is enigszins 
beschouwend, we gaan er vanuit dat concretere maatregelen volgen. De provincie Gelderland stelt 5 mil-
joen ter beschikking in een noodfonds. Is het een idee dat ook de Utrecht nu alvast een bedrag vrijmaakt 
om, aanvullend op de maatregelen van het Rijk, bij te springen? Zou het college kunnen reflecteren op de 
voor- en nadelen van een dergelijk noodfonds? Wat doet de Taskforce Corona precies? Wat doet de pro-
vincie concreet (of kan de provincie nog gaan doen) aan ondersteuning van gemeenten bij aanpak van de 
crisis? Het ziet er naar uit er ook in de bouwsector flinke klappen gaan vallen. Heeft het college zicht op de 
gevolgen van de coronacrisis op de bouwsector? En wat gaat dit betekenen voor onze afspraken om de 
komende jaren de woningbouw te versnellen? Heeft het portefeuillehouders overleg van gedeputeerden 
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Economie/Recreatie en toerisme al plaatsgevonden? Zo ja, is hierover iets (nieuws) te melden? Wij maken 
ons grote zorgen over de lokale en regionale media, zoals ook al verwoord in de schriftelijke vragen die wij 
samen met de ChristenUnie hebben ingediend. Wij denken dat de journalistiek in deze tijden van crisis maar 
ook daarna van groot belang is om het bestuur te controleren en de inwoners te informeren. Het gaat niet 
alleen om kranten, maar ook om websites en lokale tv- en radiozenders. Kan het college toezeggen dat ze 
zo snel mogelijk de noden van deze sector inventariseert zodat snel steun kan worden geboden? Is er tot 
nu toe voldoende capaciteit om de noodverordening te handhaven? En wat is het effect van de concentratie 
van inzet op handhaven van de noodverordening op de veiligheid en tegengaan van criminaliteit in de pro-
vincie? Door de coronacrisis is er nu voor veel mensen minder werk, terwijl er in andere sectoren keihard 
moet worden doorgewerkt. Deze vraag hebben wij ook al over de mensen in het OV gesteld, maar geldt 
ook voor andere fitte werknemers of opdrachtnemers van de provincie: wordt er actief gekeken of (ge-
zonde) mensen wiens dagelijkse werkzaamheden nu zijn stilgevallen en tijd over hebben, zich, uiteraard op 
vrijwillige basis, nuttig zouden kunnen maken in bijvoorbeeld de zorg (en de logistiek daarvan) of bij de 
voedselbanken, die normaalgesproken vaak afhankelijk zijn van oudere vrijwilligers? Wij zouden ons kun-
nen voorstellen dat de provincie daarin een coördinerende rol neemt.  
 
ChristenUnie: 
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de provincie kiest voor maatregelen die daadwerkelijk helpen en 
gericht effect hebben op de lange termijn. Het is belangrijk om hier goed over na te denken en niet hals-
overkop beslissingen te nemen. Daarbij zijn we van mening dat de provincie zich het beste kan concentreren 
op financiële steunmaatregelen rond de wettelijke provinciale taken en op steun aan provinciale partner-
organisaties. Is het college het met ons eens dat we de situatie over een paar weken / maanden beter 
kunnen overzien dan nu? Zo ja, zullen we dan nu volstaan met het instellen van fondsen / budgetten voor 
bepaalde sectoren, zodat het college meteen aan de slag kan zodra de keuzes kunnen worden gemaakt? 
Hieronder input, vragen en verzoeken per thema: 1. Projecten versnellen Zijn er (mobiliteits)projecten die 
eerder of sneller ten uitvoer gebracht kunnen worden? 2. Cultuur Oproep aan het college om budget te 
reserveren voor culturele instellingen met acute liquiditeitsproblemen. Hierdoor kan het college snel acte-
ren als de culturele sector weer opstart. 3. Initiatieven in de samenleving Er zijn veel hartverwarmende 
initiatieven in de samenleving ontstaan door corona. In het kader van leefbaarheid de initiatieven die nu 
opkomen monitoren met als doel om te kijken hoe we deze initiatieven een duurzaam karakter kunnen 
geven. Zoals de koning aangaf: ‘het eenzaamheidsvirus kunnen we wel uitroeien’. Budget beschikbaar stel-
len mocht ondersteuning nodig zijn. 4. Boost voor streekproducten Ook de initiatieven voor korte voedsel-
ketens (streekproducten) krijgen een onverwachte boost, graag monitoren om deze initiatieven na de crisis 
door te zetten. 5. Vluchtelingen en statushouders a. De provincie houdt toezicht op tijdige huisvesting van 
statushouders door gemeenten. Loopt de huisvesting van statushouders extra vertraging op? b. Nederland 
neemt in tegenstelling tot Duitsland, Finland, Frankrijk, Ierland, Kroatië, Luxemburg en Portugal geen min-
derjarige vluchtelingen op uit Griekse kampen. Ongeveer 30 gemeenten in Nederland zijn bereid deze 
vluchtelingen op te nemen. Het uitdrukkelijke verzoek om aan te sluiten bij deze gemeenten in Utrecht en 
de oproep aan het college om zich hier hard voor te maken in Den Haag. 6. Regionale en lokale media Door 
art. 47 vragen reeds op de agenda gezet. Het verzoek om vooruitlopend op het onderzoek naar de verster-
king van de lokale journalistiek, alvast een quick-scan uit te voeren naar de financiële noden van de lokale 
en regionale media in de provincie en indien nodig aanvullend op de maatregelen van het rijk en gemeenten 
de ergste nood te ledigen zodat de regionale en lokale media gezond door deze crisis kunnen komen. 7. 
Ondersteuning gemeenten a. Waar ligt de behoefte van gemeenten qua ondersteuning? b. Lopen de ge-
meenten tegen andere problemen aan? Bijv. het mislopen van alle toeristenbelastingen is voor bepaalde 
gemeenten een grote post. 8. Om- en bijscholing De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om bedrij-
ven door deze coronacrisis heen te loodsen, zodat zoveel mogelijk banen behouden blijven. Mochten men-
sen toch hun baan verliezen, dan kan de provincie in een faciliterende rol samen met het onderwijs, UWV 
en gemeenten helpen met het aanbieden van om- en bijscholing.  
 
PVV: 
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De OV-brief onderschrijven wij. Partijen die subsidie krijgen hebben wel de vaste lasten, maar geen varia-
bele lasten en opbrengsten. Wordt naar elk geval afzonderlijk gekeken hoe problemen op te lossen en wat 
is daarbij de gehanteerde lijn? Hebben zich al partijen bij de provincie gemeld die in de problemen zijn 
gekomen, eventueel met verzoeken tot (financiële) hulp en/of claims? Wie zijn dat? Zijn er al festivals die 
niet (mogelijk) doorgaan? Is er al uitstel verleend aan gemeenten om hun jaarrekening op uiterlijk 1 juli a.s. 
aan te leveren? De PVV-fractie zou GS willen verzoeken om vooral op het provinciale speelveld te blijven. 
Ga geen zaken doen die bij het Rijk of de Gemeenten (horen te) liggen. Zoals al eerder in het fractievoorzit-
tersoverleg naar voren gebracht, zou de PVV-fractie graag de opcenten voor een kwartaal schrappen. Er 
wordt noodgedwongen veel minder gereden en vele huishoudens en bedrijven zijn financieel hard geraakt. 
Aangezien de automobilist sinds mensenheugenis de belangrijkste bijdrage levert aan de inkomsten van de 
provincie zou dit wat de PVV-fractie betreft een goed signaal zijn. 
 
PvdD: 
Dank aan GS voor de Statenbrief. Onze fractie wil graag ook haar dank uitspreken voor iedereen die keihard 
aan het werk is in vitale beroepen in onze provincie. En alle steun voor de patiënten en hun families. Onze 
fractie heeft een aantal vragen en opmerkingen bij de Statenbrief. Deels inhoudelijk over de stand van 
zaken zoals geschetst in de Statenbrief, deels over mogelijkheden die zich voordoen om als provincie beter 
uit deze crisis te komen. 1. De noodmaatregelen van het Rijk zijn gericht op het behoud van werkgelegen-
heid en beperken van de economische schade, m.n. om macro-economische vraaguitval te voorkomen. 
Goed dat de Taskforce gaat monitoren wie er buiten de boot vallen in de huidige regelingen. Wordt daarbij 
ook rekening gehouden met de brede welvaart? Dus niet alleen met de economische cijfermatigheden en 
impact op sectoren en bedrijven, maar ook naar het welzijnsniveau van onze inwoners, die wellicht niet 
allemaal goed gerepresenteerd worden door koepelorganisaties e.d. 2. We lezen in de brief dat de nieuwe 
trams mogelijk niet op tijd vanuit Spanje geleverd kunnen worden. Wat betekent dit voor capaciteit en de 
druk op overig openbaar vervoer op middellange termijn en wat zullen de financiële consequenties hier 
van zijn? 3. Met het oog op terugvallende advertentie-inkomsten bij regionale en lokale media, stelt het 
College dat “het voorgenomen onderzoek naar de versterking van de lokale journalistiek wordt benut om 
concrete ondersteuning te onderzoeken.” Wordt dit onderzoek nu naar voren gehaald? Gezien de ge-
noemde noodkreet, in hoeverre is er tijd dit onderzoek af te wachten of komen lokale media al in aanmer-
king voor de noodmaatregelen van het Rijk? 4. De coronacrisis leert ons o.a. een belangrijke les over de 
risico’s van de geglobaliseerde samenleving. Ziet GS ook mogelijkheden (en noodzaak) om juist nu voortva-
rend aan de slag te gaan met het verduurzamen van de regionale economie (mkb) in de provincie Utrecht? 
Bijvoorbeeld door eventuele noodmaatregelen in te zetten voor duurzame, toekomstbestendige bedrijven 
en niet te investeren in vervuilende industrie. 5. De mogelijkheid om thuis te werken is plots gedwongen 
haalbaar gebleken in veel bedrijven en sectoren, waaronder de provinciale organisatie zelf. Hoe kunnen we 
dit blijvend institutionaliseren in de provincie? Kan hierin een resultaatverplichting worden gevraagd bij 
financiële steun? 6. Ook de noodzaak voor schone lucht is door de coronacrisis nog duidelijker geworden. 
Er zijn deskundigen die erop wijzen dat in regio’s waar de luchtkwaliteit slecht is, de gevolgen van de co-
ronabesmettingen ernstiger zijn. Nu is er door de coronacrisis tijdelijk een verbetering van de luchtkwaliteit 
opgetreden, door minder verkeer en bedrijvigheid. Erkent GS deze noodzaak en welke (nieuwe) mogelijk-
heden ziet GS om ervoor te zorgen dat de verbetering van luchtkwaliteit doorzet na de coronacrisis en de 
luchtkwaliteit in onze provincie versneld onder de WHO normen uitkomt? 7. Corona is een zoönose, een 
ziekte die van dieren op mensen wordt overgedragen, zoals ook q-koorts en vogelgriep. Virologen bestem-
pelen al jaren de intensieve veehouderij in Nederland als potentieel gevaar. Ziet GS de urgentie om het 
risico op ontwikkeling van 1 https://www.ftm.nl/artikelen/geiten-qkoorts-corona-brabant-veehouderij? 
share=Z81vbILDjPVxKN6kB5vdW1m9ylTxbLCyEL2KNA7Zli4BUoQ+ZESA30cP9nFGKPA= zoönosen te verklei-
nen, door in te zetten op verkleining van het aantal landbouwhuisdieren? Een maatregel die tevens veel 
andere voordelen heeft, zoals een forse vermindering van de stikstofuitstoot en broeikasgasemissies. 8. 
Vanuit het RBT Heuvelrug en Vallei is, zo blijkt uit de brief, een verzoek ingediend voor extra steun en in-
spanning om na deze periode van coronamaatregelen, “het bezoek aan de regio weer te stimuleren”. We 
zien de afgelopen weken hoe belangrijk (toegang tot) natuur- en recreatie zijn voor veel mensen, maar 
tegelijkertijd dat dit problemen met zich meebrengt. Er is in Nederland te weinig natuur om er met zijn 
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allen verantwoord van te kunnen genieten. Denk hierbij aan dermate veel drukte dat dit ten koste gaat van 
de rust in de gebieden, het niet kunnen naleven van coronamaatregelen en verstoring van in het wild le-
vende dieren. Hoe waarborgt GS duurzaam verantwoord gebruik en kwaliteit van de Utrechtse natuur? En 
ziet GS ook de noodzaak voor het uitbreiden van de Utrechtse natuur in de nabije toekomst?  
 
SP: 
Bij het lezen van de “stand van zaken”-brief van het college bekroop de SP-fractie het idee dat de ernst van 
de situatie nog niet geheel is doorgedrongen. De brief lijkt uit te gaan van een terugkeer naar een situatie 
voor de corona-uitbraak. Dat is wat ons betreft naïef. Het grootste probleem in deze crisis is ons economisch 
systeem, kapitalisme, waarin elke actor de neiging heeft om zijn verantwoordelijkheid af te schuiven op de 
rest van de maatschappij. Zie het massale ontslag van flexwerkers, zie de daden van de kredietverzekeraars, 
zie de laconieke houding van werkgevers ten aanzien van veilige werkplekken. De provincie moet zich vol-
ledig bewust zijn van dit ieder-voor-zich gedrag, anders wordt ze voortdurend bij de neus genomen. Waar 
de brief ook vaag over is, is wat het doel is van de provincie. Wat de SP betreft moet het doel zijn met zo 
weinig mogelijk kleerscheuren deze crisis zien door te komen met extra nadruk op de bescherming van de 
factor arbeid. Dat is immers de bron van welvaart. Belangrijkste aandachtspunten: Het werknemersbelang 
moet zo snel mogelijk een plaats krijgen binnen het economisch beleid van de provincie. Op welke wijze 
dat vorm kan krijgen, daar hoor ik graag de gedeputeerde over. Een beroep doen op de redelijkheid en 
billijkheid is onvoldoende. De provincie moet aan opdrachtgevers als eis stellen dat zij voldoen aan alle 
mogelijkheden, waaronder de NOW (ook voor flexwerkers), om de schade bij anderen te verminderen. In-
dien er een beroep gedaan wordt op extra steun is volledige transparantie van de financiën van degene die 
beroep doet een minimale eis. De provincie moet er voor waken dat zij gechanteerd wordt met betrekking 
tot het weigeren van werkzaamheden. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de gedeputeerden om op de vragen en opmerkingen van fracties te 
reageren.  
 
Gedeputeerde Strijk geeft aan de commissie eerst te zullen meenemen in de meer algemene aanpak van 
het College en de actualiteit van de afgelopen week en vervolgens te zullen ingaan op de vooraf gestelde 
vragen samen met de CvdK en de gedeputeerden Van Essen, Van Muilekom en Schaddelee. Soms zal wor-
den aangegeven dat pas in een volgende Statenbrief verder inhoudelijk zal kunnen worden ingegaan op 
bepaalde vragen.  
Nederland staat voor een grote crisis, iets dat deze generatie nog niet eerder heeft meegemaakt. Dat is 
voor de provincie lastig, maar ook voor de rest van Europa en de wereld en zeker voor mensen in een 
kwetsbare situatie, zoals bv. vluchtelingen. Deze crisis vraagt ook veel van de provinciale organisatie. Me-
dewerkers hebben moeite om het onderlinge contact goed te laten verlopen en om te gaan met de situatie 
waarin zij thuiswerken, soms ook nog op de kinderen moeten passen, parttime leraar zijn en geconfron-
teerd worden met mensen in de familie of hun directe vriendenkring die Corona hebben of daaraan mis-
schien zelfs wel zijn overleden.  
En toch wil de provinciale organisatie de nodige stappen blijven zetten om niet alleen de normale werk-
zaamheden door te laten gaan zoals bv. de Jaarrekening, de Kadernota, maar ook om als provincie te rea-
geren op alle landelijke en Europese maatregelen die er aankomen en moeten worden aangevuld. Tot op 
heden werkt de provinciale organisatie daar keihard aan en spreker is trots op de wijze waarop dat wordt 
gedaan.   
Inmiddels is er sprake van de vierde week, 24 dagen nadat op zondagavond 15 maart jl. het Kabinet ingrij-
pende maatregelen nam om de verspreiding van het COVID-19 virus zoveel mogelijk tegen te gaan. Twee 
dagen later, op dinsdag 17 maart, stelde het Kabinet een omvangrijk pakket aan maatregelen vast die men-
sen, werknemers, ZZP’ers en ondernemers kunnen steunen bij de grote inkomenseffecten die de COVID-19 
maatregelen hebben. Diezelfde dag nam ook de Europese Centrale Bank het besluit om € 750 miljard aan 
staatsobligaties op te kopen waardoor ze geld in de economie blijven pompen en liquiditeit via  het bank-
wezen kan blijven stromen en de rentes laag blijven.  
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Tot op de dag van vandaag zien wij het verfijnen van die zeer omvangrijke en ondersteunende maatregelen. 
Gisteravond nog maakte het Kabinet bekend dat er een noodfonds komt voor leningen aan bedrijven die 
geen eigenstandige lijn hebben met een bank. Daar trekt het Kabinet € 100 miljoen voor uit. Gisteren werd 
bekend dat er een borgstellingsvangnet komt voor kredietverlening aan het MKB van in totaal € 12 miljard. 
Gisteren werd ook bekend dat het Rijk € 11 miljoen uittrekt voor de ondersteuning van huis-aan-huis bla-
den, lokale publieke omroepen. Afgelopen weekend werd bekend hoe zorgverzekeraars ondersteuning bie-
den aan tandartsen, fysiotherapeuten en andere zorgverleners. Het weekend daarvoor maakte het Kabinet 
weer bekend dat er € 1 miljard extra was uitgetrokken voor bedrijven in de non-food retail. De modebran-
che kan een beroep doen op de zgn. TOGS-regeling, de tegemoetkoming voor ondernemers van getroffen 
sectoren. Op dit moment lopen er nog gesprekken over de horeca en de recreatiesector, die ook fors ge-
troffen worden, en voor de culturele sector.  
Het Rijk trekt tientallen miljarden euro’s uit voor ondersteunende maatregelen en spreekt een commitment 
uit voor meerdere maanden, ook als de intelligente lock down periode lang moet duren. Het Kabinet stelt 
zich tot op de dag van vandaag zich zeer flexibel op, daar waar de maatregelen nog niet uitpakken zoals 
gewenst en waar een pakket verfijnd of uitgebreid moet worden. Belangrijke signalen klinken door vanuit  
VNO/NCW en MKB Nederland waarin ze aangeven zeer tevreden te zijn over al die maatregelen tot nu toe. 
Het is echter wel alle hens aan dek bij de uitvoering ervan.  
Dat brengt het College in de algemene grondhouding dat zij in eerste instantie gewoon moet helpen in de 
informatievoorziening en in de ondersteuning bij de uitvoering. De tweede lijn is dat goed moet worden 
gekeken waar de provincie aanvullend op al die Rijks- en Europese maatregelen nog iets kan betekenen. 
Het derde is dat de provincie een signaalfunctie wil hebben naar het Rijk, daar waar de maatregelen nog 
niet goed uitpakken. Het vierde is dat de provincie zoveel mogelijk wil doorgaan met haar eigen werk; on-
derhoud, beheer, investeringen doorzetten om vraaguitval in de economie te voorkomen. De provincie zet 
zich in om daarbij zo snel mogelijk facturen en subsidies te betalen om liquiditeitsproblemen te voorkomen. 
Intern is bij het ondertekeningsbevoegde management aangegeven dat zij dat zo snel mogelijk moeten 
autoriseren. In dit licht heeft het College gisteren ook besloten hoe zij wil omgaan met subsidies voor acti-
viteiten of prestaties die door Corona-maatregelen nog niet zijn doorgegaan, niet kunnen doorgaan, slechts 
deels kunnen doorgaan of later pas zullen doorgaan, maar waarvoor de kosten nu al zijn gemaakt of ver-
plichtingen die nu al zijn aangegaan. De Staten zijn hierover per brief geïnformeerd. Ook de aanbestedingen 
probeert de provincie gewoon door te zetten en bekeken wordt of deze juist kunnen worden versneld. 
Bekeken wordt welk onderhoud  juist nu goed uit te voeren is, nu het misschien wat rustiger is in de open-
bare ruimte.  
Het is goed om te realiseren dat de werkorganisatie van de provincie niet groter is geworden. De samen-
werking en de aansturing zijn zeker niet makkelijker geworden. 
Vanuit voornoemde grondhouding is de inzet vooral gericht geweest op het versterken van de netwerken. 
Er is wekelijks contact met de Utrechtse gemeenten om te vragen of het goed gaat, of ze hulp kunnen 
gebruiken, er handjes nodig zijn, er expertise nodig is. Er is dagelijks contact met de EBU en de netwerken 
van bedrijven onderling, maar ook met de koepelorganisaties die elkaar proberen te helpen. Dit netwerk 
geeft de provincie eigenlijk de oren en de ogen in Utrecht. De provincie heeft veelvuldig contact met het 
IPO en andere provincies om samen op te trekken richting Den Haag met signalen, zorg te delen of juist 
onderling goede voorbeelden uit te wisselen. Intern vindt er dagelijks contact plaats in de Taskforce waar 
een bundeling plaatsvindt van binnenkomende vragen die acties en snelle beslissingen vereisen.  
Dit wordt gedaan vanuit het besef dat niet alles tegelijk kan. Het is niet de bedoeling onnodige onrust te 
brengen door eerstelijns verantwoordelijkheden van het Rijk, UWV of gemeenten te doorkruisen. De pro-
vincie wil wel met hen in contact blijven en kijken waar hulp kan worden geboden.  
Veel vragen hebben betrekking op de wens om meer te doen voor ondernemers en voor starters. Daarover 
is met andere provincies en de staatssecretaris gesproken. Spreker is blij met het besluit van het rijk gister-
avond om de dienstverlening van het MKB en de startups te ondersteunen en te borgen, middels garant-
stellingen en een noodfonds. De ROM van Utrecht krijgt daar ook een rol in. Eerlijkheidshalve moet hij 
zeggen dat dat wel lastig is. Andere provincies hebben rondom hun ROM een werkorganisatie. PS van 
Utrecht hebben twee maanden geleden besloten een ROM te willen oprichten, maar de werkorganisatie 
staat nog niet. Onderzocht wordt hoe zo snel mogelijk een werkorganisatie uit de grond kan worden 
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gestampt om nog in de maand april aanvragen van het Utrechtse bedrijfsleven in behandeling te kunnen 
nemen en eventuele leningen te kunnen gaan verstrekken uit het noodfonds. Hij heeft een aandeelhou-
dersvergadering van de ROM belegd om daarover met de partners in gesprek te gaan.  
Hij onderkent eveneens dat de vrije tijds economie en de culturele sector in grote problemen zijn gekomen. 
Zoals eerder aangegeven op de vragen van FvD, is het college nu nog niet van plan de begroting open te 
breken om een noodfonds op te zetten, omdat het doel daarvan voor GS nog niet helder gedefinieerd is.  
Wel hebben GS scenario’s uitgewerkt inzake de opbrengsten uit het Provinciefonds als de economie zou 
krimpen en wat dat betekent voor de opbrengsten van de provincie Utrecht. Bedrijfsprocessen worden in 
beeld gebracht, evenals mogelijk hernieuwde projecten die kunnen worden uitgevoerd. Ook wordt gekeken 
naar de beheersmaatregelen, wat er nodig is en welke moeten worden bijgestuurd. GS nemen dit zoveel 
mogelijk mee in de voorbereiding van de kadernota, de doorkijk van de meerjarenbegroting 2024, die op 
27 mei aan PS zal worden voorgelegd.  
Hij begrijpt de wens van fracties om gemeenten te helpen. Er is ambtelijk met alle 26 Utrechtse gemeenten 
gesproken, maar er zijn nog geen concrete verzoeken voor hulp binnengekomen. GS zullen ook zelf contac-
ten opnemen met wethouders van gemeenten om de bestuurlijke lijn open te houden. Komen er verzoeken 
tot hulp binnen, dan zal binnen de rol van de provincie worden nagegaan waar ondersteuning kan worden 
aangeboden. 
Voorts komt gedeputeerde Strijk terug op enkele concrete vragen van fracties.  
De VVD vroeg wat de provincie doet vanuit zijn rol als grondeigenaar. Op dit moment wordt er niets onder-
nomen. Mogelijk moet worden afgezien van pachtopbrengsten, maar hij heeft nu nog niet het beeld dat 
daarmee een probleem van pachters wordt opgelost. Komen dergelijke verzoeken binnen, dan zal er maat-
werk en coulance worden betracht. 
De VVD vroeg naar de contacten van de provincie met het MKB. Vanuit het team Economie heeft het ac-
countmanagement regelmatig contact met bedrijven. De provincie is aangesloten bij het netwerk van de 
EU waar ook MKB Midden Nederland in zit. Via die organisatie komen de signalen bij de provincie binnen 
en zo nodig zullen deze naar Den Haag worden doorgespeeld. Het is hem gebleken dat bedrijven zelf ook 
eerstelijns ondersteuning aan elkaar geven, bv. accountantskantoren en banken. Zij kunnen soms maat-
werk en gesprekken bieden aan ondernemers om te kijken wat er in hun bedrijfsvoering speelt en wat de 
mogelijkheden zijn. De provincie heeft hen de vraag gesteld wat er aanvullend op dergelijke gesprekken 
richting ondernemers aan ondersteuning kan worden aangeboden. A.s. maandag hoort hij daar meer over. 
Mocht dat tot concrete vragen richting provincie leiden, dan zal hij de commissie daarover informeren.  
Aangekondigd is dat facturen sneller zullen worden betaald. Alle teamleiders en tekeningsbevoegde mana-
gers zijn gevraagd factuurstromen zo snel mogelijk te autoriseren voor verdere verwerking. Ook zijn er vra-
gen gesteld over verdere bevoorschotting en die zal hij uitzetten. Ook hier zal coulant mee worden omge-
gaan.  
De PVV vroeg om de opcenten voor drie maanden te schrappen. Gegeven het feit dat het innen van opcen-
ten via de belastingdienst loopt, weet hij niet of dat uitvoerbaar is. Hij weet ook niet of hij dat zou willen 
vragen omdat hij niet weet of dit een efficiënte manier van hulpverlening is. Het zou ook een gat van € 31,5 
miljoen schieten in de provinciale begroting, nl. een kwart van de geprognotiseerde jaaropbrengst. 
Spreker geeft vervolgens aan dat er nog veel onzeker is . Hoe lang moeten we nog binnen blijven? Wat zijn 
de korte termijn en lange termijn gevolgen voor de economie?  
 
De heer Eggermont interrumpeert met de opmerking dat de SP nadrukkelijk vraagt om het werknemersbe-
lang duidelijker in het economisch beleid op te nemen. Hij vraagt dienaangaande om een reactie. 
 
Gedeputeerde Strijk merkt op dat er veel vragen over vigerend beleid zijn gesteld, bv. over de brede wel-
vaart en het zorgvuldig toepassen van maatregelen. De provincie doet dat altijd al, wanneer het gaat om 
de lijn die de provincie zelf in de hand heeft. Echter, in alles wat er speelt moet wel focus worden aange-
bracht. De organisatie moet worden ingezet voor zaken die moeten gebeuren. Wanneer richting leveran-
ciers kan worden bepleit om geen medewerkers onnodig te ontslaan, dan zal dat zeker worden gedaan, 
maar bedrijven maken dienaangaande een eigenstandige afweging. 
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Vervolgens zal gedeputeerde Schaddelee ingaan op gestelde vragen. 
Gepleit werd voor versnelling van maatregelen en werkzaamheden, om de economie zoveel mogelijk draai-
ende te houden. Dat speelt op veel onderwerpen binnen mobiliteit. Er wordt keihard gewerkt en op alle 
mogelijke manier wordt er gekeken wat er kan worden gedaan om zaken naar voren te halen. Echter, soms 
loopt de provincie aan tegen beperkingen, bv. in projectleiders van de provincie maar ook in niet schakel-
baarheid bij aannemers. De vernieuwing van de regionale tramlijn staat qua planning erg onder druk. Ver-
snelling kan ertoe leiden dat er teveel overhoop wordt gehaald, waardoor een zorgvuldig opgebouwde 
planning wellicht onderuit wordt gehaald. Dat kan meer risico dan versnelling opleveren. Dit heeft de volle 
aandacht. 
Verschillende partijen, o.a. de PvdA, de ChristenUnie en de PvdD, vragen aandacht voor lokale media. Dat 
onderwerp is nieuw voor de provincie. De provincie heeft daar tot nog toe weinig mee gedaan, anders dan 
dat eens in de zoveel jaar de licentie aan RTV Utrecht wordt uitgegeven. Het blijkt lastig te zijn om op tijd 
te schakelen. Voorzien was dit jaar een onderzoek in te stellen. Dat onderzoek wordt versneld en hij tracht 
dat te koppelen aan een kwartiermaker, echter, in de begroting zijn de middelen voor dit jaar beperkt. Met 
gemeenten en lokale media wordt afgestemd wat nu kan worden gedaan om de eerste nood te ledigen. 
Eerst het onderzoek afwachten en te wachten totdat er een kwartiermaker in huis is, kan in sommige ge-
vallen al te laat zijn. Tegelijkertijd heeft het rijk aangekondigd voor deze sector met een noodfonds te ko-
men. Dat is erg welkom. 
Wat betreft recreatie en toerisme stelde de PvdA o.a. de vraag wat er in IPO verband wordt ondernomen. 
Vorige week is er met alle collega’s overleg geweest, die zich bezighouden met recreatie en toerisme. Er 
werd een noodbrief aan het kabinet opgesteld waarin specifieke punten onder de aandacht werden ge-
bracht, o.a. dat moet worden geregeld dat ondernemers uit de toeristensector ook toegang krijgen tot de 
beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren. Daarnaast was er de oproep om een ga-
rantiefonds in het leven te roepen en een gezamenlijke taskforce in te stellen. De provincie Utrecht tracht 
in deze sector wijs en verstandig aan damage control te doen, dus voorkomen dat schade onnodig groot 
wordt gemaakt. Wel moet men de realiteit onder ogen zien: de huidige quarantaine vereist dat veel bedrij-
ven en activiteiten in deze sector nu niet door kunnen gaan.  
De ChristenUnie stelde vragen over recreatie en toeristenbelasting en vroeg of gemeenten op dat punt 
tegen problemen aanlopen. De provincie krijgt van gemeenten terug dat zij op dit punt in staat zijn (voor 
nu) goed te acteren. 
 
De heer V.d. Dikkenberg wijst erop dat RMN in acute problemen verkeert. Gedeputeerde Strijk zei zojuist 
dat de provincie moet nagaan of er tijd en middelen kunnen worden ingezet en dat er geprioriteerd moet 
worden. Heeft dit wel prioriteit, gezien de toestand die er toch al was bij RMN? Moet die organisatie nu 
worden gered met middelen en tijd of is het nu het moment om daar een bestendige organisatie van te 
maken? 
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat beide zaken elkaar niet uitsluiten. Spreker heeft overleg gehad 
met de DB’s van het recreatieschap en het plassenschap, waar de provincie deelnemer van is. Het onder-
zoek naar de toekomstbestendigheid van RMN blijft nodig. De organisatie stond al onder grote druk en 
wordt nu met deze crisis geconfronteerd. Het is daardoor alle hens aan dek. Er wordt naar mogelijkheden 
gezocht om RMN in de lucht te houden. Als het recreatie seizoen weer van start gaat, is RMN weer hard 
nodig. Overigens is een deel van de terreinen wel geopend en gaan onderhoudswerkzaamheden door.  
De druk op deze sector is inderdaad erg groot. 
Binnenkort gaat hij in gesprek met de AB leden. Hij weet dat een aantal PS leden zitting hebben in het AB. 
Hij wil graag afstemmen wat AB en DB samen moeten doen om te zorgen dat de belangen van de provincie 
Utrecht in RMN zo goed mogelijk worden behartigd. In de begroting zit een budget van steun aan RMN en 
dat kan zo nodig worden ingezet voor noodmaatregelen. 
 
De heer Westerlaken vult de vraag van de heer V.d. Dikkenberg aan. Hij hoorde niet echt een antwoord van 
de gedeputeerde op de vraag of dit nu een gelegenheid is om na te gaan of de recreatieschappen toekomst-
bestendig kunnen worden gemaakt. Wat is de bedoeling? Houdt men RMN “in leven” en als de crisis achter 
de rug is, wordt er dan over het vervolg een besluit genomen, of gaat de gedeputeerde samen met de 
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partners van RMN (Stichtse Groenlanden en het Plassenschap) nu al voorbereidingen treffen voor het op-
bouwen van een definitief toekomstbestendig recreatieschap in de provincie Utrecht?   
 
Gedeputeerde Schaddelee vindt dit een lastige vraag. Dat vraagt om een systeemdiscussie terwijl het nu 
alle hens aan dek is, om het schip drijvend te houden. De SP had bv. ook vragen over mogelijke nationali-
sering van de OV bedrijven. Dat zijn interessante gedachten. 
De  vragen over de toekomst van het plassenschap en het recreatieschap, zoals door de SGP en het CDA 
zijn gesteld, zijn al geadresseerd in het proces dat gaande is, nl. het onderzoeksproces dat tot de zomer 
loopt. 
De urgentie van deze vragen is nog duidelijker geworden. Ook de urgentie van betrokkenheid van gemeen-
ten, die de afgelopen jaren al dan niet bewust bij de recreatieschappen zijn afgehaakt. Het is zaak dat zij 
weer gaan aanhaken. Juist nu de boel onder druk staat, is dat nog meer nodig.  
 
De voorzitter stelt voor dit vraagstuk mee te nemen in het komende gesprek met de AB leden. 
Gedeputeerde Schaddelee zegt dit toe. Nadat hij met de AB leden de strategie heeft afgestemd, zal hij PS 
informeren. Belangrijk is dat het onderzoek naar de toekomstbestendigheid wordt los geknipt van het acute 
liquiditeitsprobleem van RMN in relatie tot de huidige crisis. Hij wil dit als twee aparte problemen adresse-
ren.  
Vragen zijn er door de PvdA ook gesteld over VTH: het verzoek is gemeenten extra te ondersteunen als het 
gaat om de BOA’s en de handhaving. De provincie levert collega’s aan de VRU maar ook op andere manieren 
wordt getracht zoveel mogelijk te ondersteunen. De BOA’s die normaal worden ingezet voor milieu, zwem-
water en natuur, worden ook ingezet voor handhaving van de noodverordening in de openbare ruimte. De 
SGP gaf aan dat de provincie in zijn rol van middenbestuur aandacht moet hebben voor vergunningverle-
ning terwijl dat onder druk zou staan. Hij herkent dat signaal niet. Hij heeft deze kwestie expliciet besproken 
met de VTH medewerkers. Zijn indruk is dat er juist harder wordt gewerkt dan ooit en dat er in het systeem 
van vergunningverlening weinig hick ups zijn. De productie staat niet onder druk. Mocht de provincie in dat 
opzicht toch steken laten vallen, dan hoort hij dat signaal graag.  
De PvdD had de vraag of er, wegens het thuiswerken, een extra duw kan worden gegeven aan de mobili-
teitstransitie. Kan dat blijvend worden geïnstitutionaliseerd , zo is de vraag. Spreker meent dat veel mensen 
ernaar snakken om straks weer naar kantoor te mogen gaan en collega’s in de ogen kunnen kijken, in plaats 
van digitaal. Toch vindt hij de vraag van de PvdD herkenbaar. Hij heeft de Goed op Weg organisatie, een 
samenwerking tussen rijk, provincie en gemeenten in Utrecht, gevraagd om samen met het ministerie van 
INW na te denken over de vraag welk programma of campagne kan worden gekoppeld wanneer de qua-
rantaine maatregelen worden afgeschaald. Dat is het moment om met de samenleving het gesprek aan te 
gaan over de mogelijkheden van thuiswerken, nu daar veel ervaring mee is opgedaan. Wanneer 10% van 
de huidige thuiswerkers besluit dat in de toekomst 2 dagen in de week te blijven doen, na de quarantaine, 
dan heeft dat een enorme impact op de mobiliteit. Over die vraag wordt dus nagedacht.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom wil ingaan op de vragen over de cultuursector. Gesignaleerd wordt dat er in 
die sector veel ZZP-ers werken. Het rijk, en vooral minister Ingrid van Engelshoven, zet zich er erg voor in 
om de klap in de cultuursector zoveel mogelijk op te vangen, o.a. om mensen van vele regelingen gebruik 
te laten maken. Spreker constateert dat er een verzoek ligt om ZZP-ers zoveel mogelijk uit te betalen. Ze 
worden vaak ingehuurd om bepaalde zaken te doen en het verzoek is ze te behandelen als gewone werk-
nemers. Op scholen worden ZZP-ers ingehuurd en dat ligt vooral bij gemeenten en scholen. Het is geen 
vanzelfsprekende zaak. Scholen kunnen mogelijk wel geld vrijmaken maar willen dat ook benutten voor 
cultuureducatie voor kinderen. De minister kijkt hoe die groep ZZP-ers zo goed mogelijk kan worden gehol-
pen.  
De cultuursectoren, die het professioneel het beste voor elkaar hebben, en veel eigen geldstromen hebben, 
worden op dit moment hard geraakt. Dat komt door het wegvallen van inkomsten door bezoekers, het 
wegvallen van festivals maar ook het fonds Kasteelmusea valt weg. Er zijn nu al minimaal vier festivals die 
niet doorgaan, zoals Tweetakt, Amersfoort Jazz, Spring e.d, terwijl er in de voorbereiding al de nodige kos-
ten zijn gemaakt. Onderzocht wordt hoe voorkomen kan worden dat bepaalde kosten nog gemaakt gaan 
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worden. Dan gaat het om festivals die later in de tijd worden georganiseerd. Spreker wijst voorts op de 
kasteelmusea, zoals kasteel Amerongen, Huize Doorn, Slot Zuylen. De ervaring leert dat het nu nog gaat en 
dat een aantal kasteelmusea het probeert te redden met de middelen die ze hebben. Inmiddels heeft hij 
wel het signaal van Huize Doorn binnengekomen dat regelingen niet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn. Dat 
heeft te maken met regelingen bv. op het gebied van personeelskosten. Het gaat om subsidies voor restau-
raties, die worden meegerekend waardoor de vergoeding van personeelskosten veel lager uitkomt dan de 
werkelijke kosten. Het gaat dan om bedragen tussen de € 50.000 en € 100.000 euro in drie maanden tijd. 
Spreker onderhoudt contacten met de sector. Regelingen die er zijn, maar onvoldoende functioneren, wor-
den aan de minister doorgegeven, met het signaal dat de regeling niet precies doet waar hij voor bedoeld 
is.  
Gedeputeerde Strijk liet zojuist weten dat met de nodige souplesse met subsidies wordt omgegaan, ook als 
prestatieafspraken niet waargemaakt kunnen worden. Belangrijk is het in de culturele sector feeling te heb-
ben met alle organisaties. Gedeputeerde Van Muilekom heeft inmiddels met alle organisaties gesproken. 
Als het gaat om het erfgoed en restauratieactiviteiten, komt het beeld naar voren dat de schade meevalt, 
vooral omdat veel werkzaamheden door kunnen gaan. Soms kan er werk naar voren worden gehaald maar 
veel werk kan doorlopen. Voor de korte termijn loopt het redelijk. 
Vragen waren er over de partnerinstellingen bv. LEU, HUL, de BISC met de bibliotheken, de monumenten-
wacht en het steunpunt. Die organisaties redden het wel, hoewel ze het niet gemakkelijk hebben. Uiteraard 
kunnen sommige activiteiten niet worden uitgevoerd, maar in Utrecht valt het nog mee. De BISC heeft veel 
te maken met de gemeentelijke bibliotheken en op die organisaties ontstaat de nodige druk. Gevraagd 
werd om de ontwikkeling van een bezorgservice voor de thuiszittende 70 plussers. Ook andere ideeën ko-
men voorbij en dat is mooi, maar ook wel lastig om invulling aan te geven. 
De ChristenUnie wees op de maatschappelijke initiatieven die er nu gaande zijn en wat de provincie daar-
mee kan doen. Over twee weken wordt de sociale agenda gepresenteerd en bij PS wordt opgehaald wat zij 
daarmee willen. Bekeken zal worden hoe kan worden omgegaan met de maatschappelijke initiatieven die 
voortvloeien uit de Corona crisis.  
De PvdD had een vraag over schone lucht. Nu wordt duidelijk wat het voor de luchtkwaliteit betekent wan-
neer auto’s minder gaan rijden. De PvdD vroeg aandacht voor de leerpunten dienaangaande. In het tweede 
deel van dit jaar volgt de herijking van de actieagenda Schone Lucht en de leerpunten zullen in die herijking 
worden meegenomen.  
Diverse vragen zijn er over de woningbouw gesteld. Door de stikstofdiscussie was er enige onzekerheid over 
continuïteit van bouwprojecten. De coronacrisis heeft een extra effect en extra onzekerheid over de vraag 
of projecten wel of niet door kunnen gaan. Hij hoort van de bouwers dat het personeel, dat uit Oost-Europa 
komt, inmiddels is vertrokken. Dat kan om grote aantallen personeel gaan. Het is daarnaast moeilijk om 
aan bouwmateriaal te komen. Ook blijkt dat bouwplannen, die in voorbereiding zijn en waar participatie 
voor nodig is, moeilijk in te vullen zijn.  
Spreker is van mening dat de provincie door moet gaan met wat zij kan doen. Dat geldt ook voor gemeen-
ten, nl. ervoor zorgen dat de vergunningverlening op orde blijft, bv. als het gaat om omgevingsvergunningen 
en Wet Natuurbehoud vergunningen. De provincie gaat ook door om gemeenten en andere partijen te 
ondersteunen, die vastlopen met hun plannen, om er zo voor te zorgen dat die plannen door kunnen gaan.  
Overigens gelooft gedeputeerde Van Muilekom niet dat de woningbouw in deze provincie helemaal gaat 
stilvallen. De woningtekorten zijn nog steeds enorm groot. Hij verwacht dan ook dat de verkoop van wo-
ningen door zal blijven gaan. Afgewacht moet worden wat dit voor de prijzen van woningen gaat beteke-
nen.  
 
Gedeputeerde Van Essen gaat in op de vragen over de energie strategieën. De concept Regionale Energie 
Strategie voor de U16 en Amersfoort zijn inmiddels in het bezit van PS. De RES voor Foodvalley zal volgende 
week aan PS worden doorgegeven. GS spreken volgende week over het statenvoorstel voor de concept-
RESSEN zodat het statenvoorstel volgende week naar PS zal uitgaan. De concept RESSEN zijn in de meeste 
colleges van B&W van gemeenten al aan de orde geweest. Veel raden zullen hierover nog voor 1 juni over 
spreken en enkele raden zullen daarover iets later spreken. Het Nationale Programma zal coulant omgaan 
met de deadline van 1 juni voor de concept RES; ook kan worden volstaan met een voorlopig concept. 
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Volgende week zijn de voorlopige concepten voor de drie regio’s openbaar en kan de analyse worden ge-
start. Op dit moment vindt er een gesprek plaats tussen de koepels VNG, IPO en de Unie van Waterschap-
pen met de Minister over de deadlines voor de concept RES en de RES 1.0. Mogelijk wordt de formele 
deadline voor de concept RES 1.0 wat verschoven. Hij verwacht dat daarover uiterlijk volgende week meer 
over bekend zal worden. Er zijn regio’s die de RES 1.0 al hebben vastgesteld: de regio’s hoeven niet op de 
deadlines te wachten. De Utrechtse gemeenten, die zich bevinden in de fase tussen concept RES en RES 
1.0, zijn bereid aandacht te besteden aan inwonersparticipatie, zo heeft hij gesignaleerd. Dat verschilt wel 
per gemeente. Het is erg belangrijk dat in de fase tussen concept RES en RES 1.0 voldoende tijd is voor 
inwonerparticipatie. Dat is ook onderwerp van gesprek in het overleg tussen koepels en de minister. 
 
CvdK Oosters komt terug op de woorden van gedeputeerde Strijk. Spreker vervult zijn rol in de directe 
relatie met de 26 burgemeesters om bij hen op te halen of er zaken zijn waarbij de provincie ondersteuning 
kan bieden. Hij heeft met hen ook direct contact om op de hoogte te blijven van hun persoonlijk welzijn, 
ook met het oog op eventuele vervanging. Vorige week is burgemeester Naafs van de Utrechtse Heuvelrug 
met het Corona virus in het ziekenhuis opgenomen. Hij is gelukkig weer uit het ziekenhuis ontslagen en is 
thuis verder herstellende. In zo’n situatie wordt vanzelfsprekend bekeken of de loco burgemeester in staat 
is de taken van de burgemeester waar te nemen.  
Daarnaast is spreker betrokken bij het regionaal beleidsteam van de veiligheidsregio dat onder leiding van 
Jan van Zanen de crisis beheerst, samen met de directeuren van de GGD, de officier van Justitie, de direc-
teur van de VRU en de politiechef Midden Nederland. Concrete vragen zijn er gesteld door de ChristenUnie 
over asielzoekers en vluchtelingen. Wat betreft de huisvesting van statushouders, heeft het COA aan be-
trokken gemeenten doorgegeven dat ze zich kan voorstellen dat het normale tempo tijdens de Corona crisis 
niet kan worden gehaald door diverse omstandigheden. Daar heeft het COA begrip voor. De provincie blijft 
samen met gemeenten kijken of de doelstellingen op de lange termijn kunnen worden gehaald als het gaat 
om de hoeveelheid statushouders. Het is nog te vroeg om daarover nu een oordeel te geven. 
Ook werd een vraag gesteld over de minderjarige vluchtelingen die zich in de Griekse opvangkampen be-
vinden. Ongeveer 30 gemeenten in Nederland zijn bereid een aantal van die minderjarige vluchtelingen op 
te nemen, en een aantal Utrechtse gemeenten heeft zich daarbij aangesloten. De ChristenUnie vraagt of 
het college van GS zich daarbij kan aansluiten. Spreker geeft aan dat de rol van de provincie anders is dan 
die van gemeenten. Gemeenten kunnen die taak daadwerkelijk uitoefenen door onderdak te bieden. Ove-
rigens is daarover nog het gesprek gaande met de staatssecretaris die daarvoor uiteindelijk toestemming 
zal moeten geven. De provincie verzorgt zelf geen opvangplekken en vervult op dit moment geen rol.  
 
De voorzitter constateert dat dit het einde is van de beantwoording van de eerste termijn. 
Zij geeft gelegenheid voor de tweede termijn waar alle fracties het woord zullen krijgen om opmerkingen 
te maken en vragen te kunnen stellen. Ook kan worden ingegaan op de vragen die FvD heeft meegegeven. 
 
Mevrouw Boelhouwer dankt de leden van GS voor de uitgebreide beantwoording op vragen van fracties. 
Zij wil graag nog het een en ander onder de aandacht brengen. 
Zij komt terug op de opmerking van de CvdK over de huisvesting van statushouders en de opvang van vluch-
telingen. GroenLinks heeft het college gevraagd zijn invloed aan te wenden om onder de aandacht te bren-
gen dat er een ramp gaande is. In de provincie Utrecht is er sprake van een negatieve ontwikkeling maar er 
zijn plekken op de wereld waar het veel heftiger is. GroenLinks hoopt dat GS, waar maar mogelijk is, willen  
aandringen op het maken van goede keuzes. Zo kan de provincie wel degelijk een rol spelen, als het gaat 
om kennisdeling en informatie-uitwisseling over het opnemen van vluchtelingen uit Griekenland. Zij vraagt 
dienaangaande om een heroverweging, al is het niet de rol van de provincie. Het zijn vreemde tijden en dan 
kunnen er rollen worden opgepakt die heel hard nodig zijn. De provincie moet zich niet kleiner maken dan 
nodig is.  
Opvallend genoeg zijn er blijkbaar niet veel verzoeken uit gemeenten om in te springen met menskracht. 
Dat is wel goed om te horen. GroenLinks is blij te horen dat de CvdK de contacten onderhoudt en de vinger 
aan de pols houdt. Wellicht is er in de toekomst toch ondersteuning van de provincie nodig. GroenLinks is 
erg blij met het besluit van het kabinet over het treffen van aanvullende maatregelen voor de kleinere 
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groepen die tot nu toe buiten de boot dreigden te vallen. De provincie Utrecht kent veel van dergelijke 
groepen: taxichauffeurs, kroegeneigenaren e.d. Het is geweldig dat de maatregelen ook voor deze mensen 
toegankelijk worden. Ook is het mooi dat er maar liefst € 100 miljoen wordt vrijgemaakt voor startups en 
scale-ups. Zij hoopt dat de ROM snel op orde kan worden gebracht, uiteraard met aandacht voor diversiteit 
in de organisatie. 
Voorts komt mevrouw Boelhouwer terug op de culturele sector. Ook beroepsmatig houdt zij zich daarmee 
bezig. Zij weet dat de minister haar best doet maar het schiet niet erg op, met name omdat 60% uit die 
sector ZZP-er is. De maatregelen voor die groep schieten ernstig tekort. Zij begrijpt dat GS niet op de stoel 
van gemeenten kunnen gaan zitten, als het gaat over het uitbetalen en behandelen van ZZP-ers die op 
scholen les geven. GS kunnen daar wel op aandringen in de gesprekken die met organisaties worden ge-
voerd. Dat kan ook van partnerorganisaties, die mede aan de lat staan, worden verlangd. Er gebeurt heel 
veel, ook op het gebied van on line lesgeven. Zij hoopt dat GS dit onder de aandacht willen brengen, als het 
gaat om cultuureducatie. Ook de ZZP-ers moeten hun werk kunnen doen en zij moeten daarvoor beloond 
worden. 
Gedeputeerde Strijk sprak kort over de brede welvaart. Er wordt nu veel gesproken over de economische 
maatregelen. GroenLinks deed in de eerste termijn de suggestie om de maatregelen te relateren aan de 
indicatoren als het gaat om brede welvaart, zoals welzijn, gezondheid, arbeid en vrije tijd. GroenLinks vraagt 
GS nog eens goed te kijken naar het IJslands model waar deze indicatoren bij de maatregelen betrokken 
worden. Zij vraagt dienaangaande om een reactie.  
 
De heer Kocken merkt op dat ook de VVD van oordeel is dat het nu tijd is voor alle hens aan dek. Waardering 
heeft zijn fractie voor het feit dat het college die rol ook oppakt en doet wat nodig is. De door de VVD 
ingediende vragen kunnen dan ook als een ondersteuning en als meedenken met GS worden beschouwd. 
Veel waardering heeft zijn fractie voor iedereen die aan de slag is om de crisis in te dammen, vooral de 
mensen die gewoon doorgaan met het doen van hun werk. Het is ook fijn dat de provincie meewerkt bij de 
GGD en bijspringt waar het nodig is, zonder het te groot te maken. 
Mocht het college belangrijke signalen vanuit de praktijk meekrijgen, die ook via de partijlijnen kunnen 
worden doorgesluisd, dan kan dat aan de fracties worden doorgegeven.  
Er is wat onduidelijkheid over de herijking van het economisch beleid. Wordt eerst nagegaan wat er op dit 
moment gebeurt in de economie? Waar moet de provincie straks gaan acteren? Worden nu de dingen 
gedaan die nodig zijn? 
Gedeputeerde Strijk is ingegaan op de vragen van de VVD over het vastgoed. Hij interpreteerde die vragen 
als de rol van de provincie als grondeigenaar. Het gaat echter ook om panden van de provincie Utrecht, 
zoals Paushuize. 
Zijn fractie heeft nog een vraag voor gedeputeerde Van Muilekom. Het gaat om de eigenaren van monu-
mentale panden, erfgoed, kerken of buitenplaatsen. Zij hebben vaak neveninkomsten die zwaar in de ex-
ploitatie en het onderhoud meewegen. In relatie tot andere grote zaken, gaat het hier wellicht om “klein 
bier”, maar ook dit aandachtspunt wil hij meegeven. Komen daarover signalen bij de provincie binnen? De 
VVD heeft daarover wel een signaal ontvangen. Hij verzoekt GS ook daarvoor oog te houden. 
Voorts komt hij terug op het voorstel van FvD over het Noodfonds. De VVD vond dat een bizar initiatief, 
afkomstig van een partij die in dit land een totale lockdown wil, waardoor de economische problemen nog 
veel groter zullen worden. Nu wordt er een voorstel gedaan voor een fonds dat niets toevoegt aan dat wat 
rijk en gemeenten doen: zij trekken alles uit de kast om de crisis te lijf te gaan. Hij wijst erop dat gedepu-
teerde Strijk aangaf dat er direct zal worden bijgeschakeld, wanneer een aantal zaken over het hoofd wordt 
gezien. Getracht wordt iedereen te helpen. 
 
De heer Dinklo sluit zich aan bij de steun die is uitgesproken voor iedereen die nu in vitale beroepen hard 
aan het werk zijn om deze crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Terugkomend op de woorden van 
de heer Kocken, wijst hij erop dat FvD al in januari van dit jaar heeft gesteld dat men zich op een crisis zou 
moeten richten. De VVD in de Tweede Kamer liet daarop weten dat er geen crisis zou komen, helaas heeft 
FvD gelijk gekregen. De reden dat zijn partij voor het noodfonds is, komt voort uit het gevoel dat er nog 
onvoldoende gevoel van urgentie is. Ondanks de bedragen die door het rijk en gemeenten beschikbaar 
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worden gesteld, moet de provincie Utrecht op alle manieren bijdragen om de crisis te lijf te gaan. Hij sluit 
zich aan bij de woorden van mevrouw Boelhouwer die zei dat het wellicht niet direct om een provinciale 
taak gaat, maar dat de provincie het toch moet doen. FvD vindt dat ook en is van mening dat de begroting 
moet worden opengebroken. Zijn fractie kan zich totaal niet herkennen in de woorden van de heer Kocken. 
GS hebben vele nieuwe uitgaven vastgesteld, o.a. intensivering van beleid en nieuw beleid. FvD vraagt nog-
maals of het mogelijk is een quick scan te maken van de uitgaven, die niet direct noodzakelijk zijn en dus 
kunnen worden uitgesteld (en niet afgesteld). De vrijkomende gelden kunnen worden ingezet overal waar 
gemeenten en of rijk gaten laten vallen. Mevrouw Boelhouwer en gedeputeerde Van Muilekom spraken in 
dat licht over de culturele sector, o.a. over Huize Doorn. Het gaat wellicht om relatief kleine bedragen maar 
voor die organisaties gaat het om zeer grote bedragen.  
Nogmaals vraagt hij gedeputeerde Strijk hoeveel geld er beschikbaar is om organisaties in de provincie te 
ondersteunen. In eerste instantie gaat het zijn fractie om de hoogte van het bedrag en pas daarna kan 
worden bezien welke organisaties ondersteund moeten worden. FvD sluit zich aan bij de PvdA die pleit voor 
een noodfonds: ook de ChristenUnie heeft daartoe opgeroepen. 
 
De heer Westerlaken memoreert dat GS de commissie verzocht kennis te nemen van deze brief en dat heeft 
het CDA ook gedaan. De vervolgvraag was om mee te denken om meer invulling te geven aan het onder-
steunen van de economie in de provincie. Het CDA heeft daarbij als centraal thema gekozen dat alles wat 
in de provincie functioneert, moet worden gecontinueerd. De provincie moet bijspringen daar waar de pro-
vincie bij kan springen, niet alleen financieel maar ook met de sociale agenda. Vooral zal vastgesteld moeten 
worden wat en hoe groot het probleem is, wat daaraan kan worden gedaan, en of dat binnen de begroting 
oplosbaar is. Een noodfonds lijkt een positief instrument maar lopende zaken of zaken die de provincie 
heeft voorgenomen, moeten niet worden gestopt. Deze zijn essentieel voor de continuïteit van het beleid 
van deze provincie. 
Het CDA heeft concrete vragen ingediend o.a. over scale-ups en start-ups. Deze zijn door gedeputeerde 
Strijk beantwoord. Gisteren is bekend geworden dat het rijk extra steun heeft toegezegd voor die tak van 
sport. De vraag is nog niet beantwoord hoe de regiotaxi, die nu met een capaciteitsoverschot zit, kan wor-
den ingezet ten dienste van de samenleving. Hij vraagt dienaangaande om een antwoord van gedeputeerde 
Schaddelee. 
 
Mevrouw Boelhouwer komt terug op de inbreng van de heer Dinklo. Zij begrijpt dat hij pleit voor een nood-
fonds en pas daarna wil bezien waarvoor dat moet worden ingezet. Die volgorde zou haar zeer bevreem-
den. Voor het overige sluit zij zich aan bij de heer Westerlaken, nl. dat de provincie moet doen wat wordt 
afgesproken. De eigen agenda en de economische staat van Utrecht zijn belangrijk. Op voorhand de begro-
ting open breken zonder dat bekend is waar middelen aan moeten worden uitgegeven, noemt zij bevreem-
dend.  
 
De heer Dinklo vindt de door hem geopperde volgorde niet bevreemdend. Zes weken geleden werd gesteld 
dat er niets zou gebeuren terwijl er nu sprake is van een lockdown met gigantische economische impact. 
Niemand weet waar het naar toe gaat. FvD vindt het belangrijk nu al te kijken wat er niet behoeft te worden 
uitgegeven: wat zijn vermijdbare uitgaven, wat kan er worden uitgesteld of afgesteld? Dat geld kan in een 
fonds worden gestopt. Pas daarna kan worden bezien wat er nodig is. FvD vindt het belangrijk nu al geld 
vrij te spelen voor zaken die in de toekomst ondersteuning nodig hebben. 
 
De heer De Droog ondersteunt alle warme woorden die zijn geuit richting de mensen die hard aan het werk 
zijn om ook in deze tijden door te kunnen blijven gaan.   
D66 hoort van GS een realistische en rustige aanpak. GS kijken vooruit en onderkennen waar de provincie 
al dan niet invloed op kan uitoefenen. Die verstandige aanpak past bij andere maatregelen die elders wor-
den genomen. Rijk en gemeenten pakken stevig aan en de rol van de provincie is om met iets meer afstand 
te kijken waar men naar toe gaat. Hij begrijpt dat GS naar scenario’s kijken, dat getracht wordt te voorzien 
waar de provincie een rol kan gaan spelen. Het is goed daarover na te denken in plaats van alles nu al te 
gaan inzetten. Richting FvD stelt hij dat de provincie niet al te daadkrachtig moet willen zijn. Vooral moet 
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men blijven kijken wat er al wordt gedaan, hoe dat kan worden gedaan en het bewaken van de consequen-
ties op de middellange en lange termijn. Destijds heeft de provincie gesteld dat “plannen niet meer het geld 
volgen”, maar dat het “geld de plannen gaat volgen”. Dat sluit aan bij de insteek van GS, nl. nadenken waar 
zich kansen voordoen. GS zeggen ook dat het huidige beleid wordt aangehouden. Hij adviseert de provincie 
in die lijn na te gaan waar de lead kan worden gepakt. 
Op de informatiepagina van de provincie over de ontwikkelingen in relatie tot de Corona crisis, staat een 
mooie analyse met data over de stand van de economie op dit moment. Hij vraagt GS of dat verder kan 
worden uitgebreid en er relaties kunnen worden gelegd met andere maatregelen die vanuit andere orga-
nisaties en gemeenten ondernomen worden, zodat mensen daarin hun weg kunnen vinden. Hij stelt het op 
prijs dat PS (via die informatiepagina) op de hoogte wordt gehouden van de activiteiten van de Taskforce.   
Positief is hij over de ontwikkelingen inzake de ROM. D66 hoorde uit het veld dat startups en scale-ups het 
lastig hebben in deze situatie. Het is goed te weten dat de ROM daarin een rol zou kunnen spelen. Hij is blij 
dat er dienaangaande eerste stappen zijn gezet. Hij ving op dat er nog geen contact is gelegd met de kwar-
tiermaker van startup Utrecht. Het zou goed zijn dat alsnog te doen. Wanneer de provincie straks full speed 
aan de slag kan gaan met de ROM, dan moet er wellicht kennis van buiten worden gehaald. Kan er een link 
worden gelegd met andere ROMS en andere provincies om na te gaan hoe die kennis zo snel mogelijk 
binnenboord kan worden gehaald? Hij spreekt voorts de hoop en verwachting uit dat men groener uit deze 
crisis gaat komen.  
 
Mevrouw Lejeune deelt mede dat de aanvullende vragen van de PvdA betrekking hebben op de inzet van 
medewerkers elders. Vragen zijn er reeds gesteld over buschauffeurs en het antwoord was dat de meeste 
buschauffeurs aan het werk zijn en dat degenen, met verkoudheidsklachten, thuis zitten. Er zijn meer me-
dewerkers waar de provincie verantwoordelijk voor is. Hoe gaat het met de medewerkers die tijdelijk zon-
der werk thuis zitten door de crisis: kunnen ze elders worden ingezet?   
Wat betreft de handhaving tijdens het Paasweekend, begrijpt zij dat er hulp aan gemeenten wordt aange-
boden. Is die handhaving voldoende? Verwacht wordt dat er tijdens het Paasweekend meer mensen op de 
been zullen zijn, wellicht op plekken waar dat ongewenst is.  
Het antwoord van gedeputeerde Schaddelee op vragen over lokale media is niet helemaal voldoende. Be-
grijpt zij goed dat de provincie nu nog niets doen voor de lokale media, omdat er nog geen kwartiermaker 
is? Er is wel wat geld beschikbaar gesteld maar dat is lang niet genoeg om alle lokale krantjes te ondersteu-
nen. 
Wat betreft het effect van de Corona crisis op de woningbouw, stelde gedeputeerde Van Muilekom dat hij 
niet bang is dat er na de crisis minder vraag naar woningen zal zijn. De PvdA is daar ook niet bang voor maar 
wel is er de vrees dat de woningbouw stil komt te liggen omdat er in de bouwsector veel faillissementen 
zitten aan te komen. De vraag is of er na de crisis nog wel middelen en handen zullen zijn om de woningcrisis 
te kunnen bestrijden. De verhuur aan expats en air B&B’s ligt al maandenlang stil. Is er zicht op of dat 
wellicht leidt tot meer beschikbaarheid op de woningmarkt? 
In het kader van het voorstel tot het openbreken van de begroting, stelt zij dat de PvdA dat een slecht idee 
vindt. Dat is wat de PvdA betreft nu totaal niet aan de orde. De provincie gaat door met alles waar ze mee 
door kan gaan, juist nu, om te zorgen dat de economie in deze provincie niet nog meer schade oploopt dan 
al gebeurt. Zij sluit zich wat dit betreft geheel aan bij de woorden van het CDA: helpen waar kan worden 
geholpen, financieel, en op elke andere wijze.  
 
Mevrouw Rikkoert citeert een uitspraak van Ditrich Bonhoeffer, een theoloog en verzetsstrijder tijdens de 
Tweede Wereldoorlog: “Er is geen gevoel dat groter geluk geeft, dan dat we iets voor andere mensen kun-
nen betekenen”. PS zijn hier aanwezig omdat ze iets willen betekenen voor de inwoners van de provincie 
Utrecht. Het is belangrijk na te denken over de maatregelen. Daar moet tijd voor worden genomen en er 
moeten niet halsoverkop beslissingen worden genomen. De ChristenUnie is blij dat dit door het college 
wordt onderschreven. 
Naar aanleiding van de brief en de heldere reactie van GS heeft de ChristenUnie nog wel enkele opmerkin-
gen.  
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Graag hoort zij van gedeputeerde Strijk nog een reactie op het voorstel wat betreft een faciliterende rol 
van de provincie bij om- en bijscholing. FvD maakte zojuist een opmerking over een fonds waar de Chris-
tenUnie voorstander van is. Haar fractie is voor een fonds voor cultuur, maar dat is van een hele andere 
aard dan het fonds zoals door FvD werd benoemd.  
Haar fractie wil aan gedeputeerde Strijk meegeven dat het belangrijk is om bij steun aan bedrijven onder-
scheid te maken tussen bedrijven die daadwerkelijk toegevoegde waarde hebben voor de provincie, en 
bedrijven die eigenlijk al geen toekomst hadden, voor deze crisis. 
Het is mooi dat gedeputeerde Van Muilekom aangeeft dat initiatieven zullen worden gemonitord en wor-
den ondersteund zodat deze kunnen worden doorgezet na deze crisis.  
In reactie op gedeputeerde Schaddelee, in aanvulling op maatregelen voor lokale media, begrijpt zij dat de 
gedeputeerde gaat onderzoeken wat mogelijk is. Echter, dat blijft nog wel erg vaag. De ChristenUnie wil 
daarmee echt aan de slag en vraagt om een nadere uitwerking met betrekking tot het nieuwe beleidsterrein 
in deze Corona crisis. 
In reactie op de opmerkingen van de CvdK, merkt zij op dat de provincie wel degelijk een coördinerende rol 
kan innemen omtrent huisvesting van statushouders. De provincie kan het signaal van gemeenten omtrent 
huisvesting wel degelijk afgeven aan de rijksoverheid. Zij doet nogmaals de oproep aan het college om dit 
signaal naar het rijk door te zenden.  
 
De heer Dercksen sluit zich eveneens aan bij alle waarderende woorden die de mensen toevallen die dit 
land aan de praat houden: de zorg, de vakkenvullers in de supermarkten, politie en anderen. 
Hij heeft ervaren dat er in de provincie vaak werd gedaan alsof men de hele wereld aan zou kunnen. Van-
daag hoort hij voor het eerst een zekere bescheidenheid, ook van gedeputeerde Strijk. Daar is hij blij mee. 
De provincie moet niet alles willen doen wat gemeenten en rijk al doen, maar zich vooral richten op aan-
vullende maatregelen, indien mogelijk. Het is belangrijk dat de provincie zijn beperktheid onderkent. 
De PVV heeft voorgesteld om gedurende een kwartaal de opcenten te schrappen. Dat vraagt niet om de 
inzet van een taskforce of medewerkers of andere ingewikkelde zaken. Dat kan met de minister van Finan-
ciën worden geregeld.  
Collega’s spraken over vluchtelingen in de kampen in Griekenland. Spreker wijst erop dat die mensen uit 
veilig Turkije komen en niet eens de status van vluchteling hebben. 
Hij kan zich wel vinden in het noodfonds van FvD mits dat past binnen de contouren van de verantwoorde-
lijkheden van de provincie. De provincie moet geen taken op zich nemen die door anderen worden uitge-
voerd. Gaat het om een aanvullende taak, dan is de PVV daar op voor.  
Gedeputeerde Van Essen ging in op de RES-sen. Spreker vindt het onbestaanbaar dat de provincie daar mee 
doorgaat op een moment dat iedereen in dit land min of meer is “opgehokt”. De kans op inspraak en par-
ticipatie, waar deze provincie de mond van vol heeft, is nu nihil. Hij roept GS op om ook in Den Haag te 
bewerkstelligen dit proces uit te stellen. 
Zojuist werden er ook opmerkingen over de woningbouw gemaakt. Hij wil daar van uit zijn eigen ervaring 
ook iets over zeggen. Het klopt dat de arbeidsmigranten voor een deel naar huis zijn en niet terug kunnen 
komen en andersom. Hij ziet daarin echter geen rol weggelegd voor de provincie. De provincie kan immers 
moeilijk een bouwbedrijf overnemen of deze markt anderszins aanzwengelen. Overigens heeft ook hij geen 
oplossing wat de provincie daaraan zou kunnen doen, de provincie heeft die oplossing volgens hem ook 
niet.  
Hij constateert voorts dat er nogal wat aandacht is voor startups en scale-ups. Dat zijn eigenlijk bedrijven 
die nog geen omzet hebben. Hij begrijpt niet wat het probleem is, immers, wanneer er geen omzet wordt 
gemaakt, kan die omzet ook niet naar beneden. Het is hem niet duidelijk waarom die tak van sport nu 
speciale aandacht behoeft. 
Het lijkt hem goed te erkennen dat de echte problemen door landen en staten worden opgelost en niet 
door anderen. Het is goed dat men zich dat realiseert. Er blijken ook grenzen te zijn die kunnen worden 
bewaakt. Opmerkingen, dat er geen grenzen meer zouden zijn die bewaakt kunnen worden, kunnen wat 
hem betreft dus ook de prullenbak in.  
Ooit zal deze crisis weer voorbij gaan. Hij heeft daar verder niemand over gehoord. Het zou verstandig zijn 
na te denken over de vraag hoe de economie in de toekomst moet worden ingericht, met name de takken 
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van sport waarin nu grote tekorten in zijn. Een deel van de maakindustrie zou bv. naar Nederland kunnen 
worden teruggehaald en landen om ons heen. Nederland dient zich te realiseren dat voorzien moet worden 
in de eigen voedselvoorziening; hoe belangrijk dat is blijkt maar weer eens vandaag de dag. Ook moet het 
land zich voorbereiden op zorg gerelateerde zaken. Kan de provincie, IPO en het rijk ervoor zorgen dat er 
voorzieningen zijn, zodat het land zelf in de materialen kan voorzien, en dan meer dan alleen de voedvoor-
ziening?  
 
Mevrouw Keller constateert dat er veel vragen beantwoord zijn, maar niet allemaal. De heer De Droog gaf 
aan dat hij hoopt groener uit deze crisis te komen. Dat klinkt de PvdD goed in de oren en daarvoor heeft ze 
wel een aantal suggesties. Zij wil voorts aansluiten bij de vragen van GroenLinks over de brede welvaart; de 
PvdD heeft daar ook  vragen over gesteld.  
Zij heeft vragen gesteld over de trams die mogelijk niet op tijd kunnen worden geleverd. Wat betekent dit 
voor de capaciteit en de druk op het overige openbaar vervoer op middellange termijn en wat zullen de 
financiële consequenties zijn? Ten aanzien van de risico’s van de geglobaliseerde samenleving, vraagt zij GS 
mogelijkheden en noodzaak te onderkennen om juist nu voortvarend aan de slag te gaan met het verduur-
zamen van de regionale economie in de provincie Utrecht. De Corona is een zoönose en de vraag aan GS is 
het risico op ontwikkeling van zoönoses te verkleinen door in te zetten op vermindering van het aantal 
landbouw huisdieren. Die maatregel zou veel voordelen hebben, ook met het oog op een forse verminde-
ring van de stikstofuitstoot en broeikasemissies. 
De vraag over recreatie is niet helemaal beantwoord. De vraag was hoe GS het duurzame verantwoord 
gebruik en kwaliteit van de Utrechtse natuur gaan waarborgen. Zien GS ook de noodzaak in van uitbreiding 
van de Utrechtse natuur in de nabije toekomst? 
De PvdD ziet er de noodzaak niet van in om een noodfonds te creëren, zoals door FvD werd bepleit. In 
andere crisissituaties wordt er ook niet  direct een noodfonds ingesteld. Daarnaast zou de provincie dan 
ook geen betrouwbare overheid zijn.  
 
De heer Eggermont sluit aan bij de vragen van GroenLinks over de doorbetaling van ZZP-ers in het cultuur-
onderwijs. Ook sluit hij aan bij de opmerkingen van de VVD over het noodfonds, zoals door FvD werd voor-
gesteld.  
Hij onderschrijft de opmerkingen van de ChristenUnie over de noodsituatie in Griekenland. 
Tot slot ondersteunt de SP het verhaal van de PVV over de participatie in het kader van de RES. 
De SP benadrukt de noodzaak dat de provincie in het economisch beleid ook contact zoekt met werkne-
mersorganisaties en de vakbeweging. Nu worden er uitsluitend contacten onderhouden met ondernemers 
en ondernemersorganisaties. Dat levert naar het oordeel van de SP een scheef beeld op. 
De SP hoort signalen uit de thuiszorg, waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, dat mensen grotendeels 
zonder beschermende middelen moeten werken. Er zijn meer plekken die op dit moment onveilige werk-
plekken zijn. Het is zaak dat die signalen beter binnen komen en worden doorgegeven. Gedeputeerde Strijk 
noemde de eigenstandige beslissingen van gemeenten en bedrijven waar de provincie mee te maken heeft. 
De SP wil nadrukkelijk kijken naar bedrijven waarmee de provincie billijk wil omgaan. Er moeten dan wel 
eisen worden gesteld dat ze voldoen aan het zoveel mogelijk aan het werk houden van hun werknemers.    
 
De heer V.d. Dikkenberg constateert dat er tijdens de corona crisis in feite maar één ding in Utrecht belang-
rijk is, nl. de voedselvoorziening. Hamsteren is niet anders dan een erkenning van de voedselvoorziening. 
Zo wordt gezien wat werkelijk van belang is.  
Hij roept de gedeputeerde bedrijfsvoering op om coulant te zijn voor collega’s in de organisatie die kinderen 
en gezinnen hebben of partners, waar ze voor moeten zorgen, en daardoor misschien niet al hun uren 
kunnen maken. Er moet op worden toegezien dat ze zich niet overvragen. De SGP vraagt dienaangaande 
coulance te betrachten.  
Gedeputeerde Schaddelee heeft opmerkingen gemaakt over de vergunningverlening. Gedeputeerde van 
Muilekom gaf het antwoord dat de SGP graag wil horen, nl. dat de provincie, vanuit de rol van midden 
bestuur, gemeenten gaat helpen met het verlenen van vergunningen en het doorlopen van vergunnings-
procedures. Hij is daar erkentelijk voor. 
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Het bevreemdt de SGP zeer dat er vandaag over subsidies wordt gesproken. Dat is een uitgebreid deel van 
de statenbrief terwijl vanmorgen al op de provinciesite te lezen viel wat GS gaan doen. Hij had het chiquer 
gevonden wanneer publicatie op de site ná bespreking had plaatsgevonden, zodat aanvullingen en opmer-
kingen nog mogelijk waren geweest.  
Na de toelichting van gedeputeerde Van Muilekom wordt niet duidelijker wat er nu precies wordt vergoed. 
PS hebben begrotingsdoelen vastgesteld en daaraan zijn middelen en subsidies gekoppeld. Het begrotings-
doel is het bieden van cultuur. Hoe wordt het geld nu ingezet? Het lijkt op het noodfonds dat door FvD 
wordt voorgesteld, maar dan voor de cultuursector. Alle middelen die voor cultuur beschikbaar waren, 
worden nu ingezet om organisaties in de benen te houden. De SGP vindt dat erg vreemd. Dat wordt ook 
niet gedaan bij bouwbedrijven, die nodig zijn om de woningvraag het hoofd te bieden. Hij vraagt waarom 
van de doelen binnen de begroting wordt afgestapt, nu het doel is organisaties in de lucht te houden in 
plaats van het bieden van cultuur.  
Eerder is al gesproken over Recreatie Midden Nederland. De SGP pleit ervoor deze crisis als kans te gebrui-
ken. De vraag is regionale afstemming van de recreatiegebieden. De provincie kan dat prima bieden. De 
organisatie kan een veilige toekomst worden geboden binnen de provincie en daarmee worden de recrea-
tieterreinen het meest continu geborgd.  
De gedeputeerde had het gevoel dat er wel vraag naar woningen zal blijven, dus dat het wel zal meevallen. 
Het economisch instituut voor de bouw verwacht dat het bouwvolume met 15% zal gaan dalen en dat gaat 
40.000 voltijd banen kosten. Dat sluit niet helemaal aan bij het gevoel van de gedeputeerde. Hij wil deze 
cijfers graag meegeven, omdat de woningvraag in Utrecht niet oplost als er in hetzelfde tempo wordt door 
gemarcheerd. De extra inzet richting gemeenten om de planvorming vlot te laten lopen is hard nodig om 
de woningvraag te kunnen beantwoorden. 
De SGP sluit aan bij het voorstel van de heer Dercksen over de maakindustrie. Hoe gunstig zou het zijn, 
wanneer er nu fabrieken waren geweest die bv. mondkapjes of iets dergelijks had kunnen maken. De SGP 
vraagt hoe de provincie na de crisis de maakindustrie gaat benaderen. Dat is belangrijk om een toekomst-
bestendige industrie in Utrecht te behouden.  
 
Mevrouw Hoek kan zich aansluiten bij veel punten die door mevrouw Boelhouwer en de heer Westerlaken  
naar voren zijn gebracht. De SGP noemde zojuist de maakindustrie. Het is bizar dat Nederland middelen uit 
de hele wereld moet halen, omdat deze niet meer in Nederland worden gemaakt. Het zou heel goed zijn 
de maakindustrie te stimuleren. Als het gaat om participatie, worden er op dit moment veel besluiten ge-
nomen, zonder dat het participatieproces daadwerkelijk wordt ingezet. 50PLUS vindt het erg belangrijk dat 
participatieprocessen goed worden gevolgd, ook met het oog op mogelijke procedures bij de Raad van 
State. 
Het is heel goed dat € 11 miljoen is vrijgemaakt voor de communicatie voor de huis-aan-huis bladen, die 
juist voor ouderen erg belangrijk zijn, immers, informatie via internet is voor hen niet altijd makkelijk toe-
gankelijk. Ook gemeenten springen bij als het gaat om de huis-aan-huis bladen. Als ook de provincie dat 
doet, dan is dat heel goed. Ouderen spellen en bewaren vaak de berichten uit dergelijke bladen. 
Zij is het eens met de PvdA om de begroting niet open te breken, maar wel moet er geld voor een noodfonds 
komen. Dat kan vooruitlopend op de volgende begroting of kadernota, maar de huidige begroting moet 
niet worden opengebroken, als het gaat om beleid waartoe reeds is besloten. Dat kan een ongewenste 
kettingreactie tot gevolg hebben en tegendraads gaan werken. Daarbij zijn er aan subsidie instellingen toe-
zeggingen gedaan en deze moeten gestand worden gehouden.  
Mevrouw Hoek vervolgt dat zij zitting heeft in de adviesraad van Recreatie Midden Nederland. Inderdaad 
werd gemeld dat het met die organisatie niet goed ging en er zouden vervolgafspraken worden gemaakt, 
maar die zijn op de valreep niet doorgegaan. Zij vraagt de heer Schaddelee of er dienaangaande wordt 
voorzien in een conference call voor de adviesraad.  
 
Mevrouw Demir kan zich bij diverse opmerkingen en vragen aansluiten. Het punt van de ChristenUnie, om 
het signaal van gemeenten over de opvang van vluchtelingen aan het rijk door te geven, vindt DENK erg 
belangrijk. Spreekster stelt een vraag over subsidies die wel doorgaan. Worden daar hele concrete voor-
waarden en eisen aan gesteld? Komt er later een overzicht van de financiële consequenties van alle 
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maatregelen die worden genomen? Wat betekent dat alles voor de provincie? Kan dat dan per onderdeel 
worden toegelicht? 
 
De voorzitter geeft de collegeleden de gelegenheid om te reageren op de vragen en opmerkingen.  
 
Gedeputeerde Strijk merkt op dat de provincie elke week in gesprek gaat met gemeenten, breder dan alleen 
over het economisch domein. 
Hij constateert dat de heer Kocken vooral een oproep doet aan zijn collega’s om signalen via de partijlijnen 
door te geven. 
Het lange termijn beleid economie: hij worstelt op dit moment met een economische visie. Deze stond in 
de planning en hij is voornemens deze naar PS te sturen en bezien moet worden in welke mate dat wel of 
niet goed gaat. Het scenario denken over wat het structureel betekent voor de economie speelt ook. Wat 
betreft de korte termijn, zijn er veel dingen waar men gewoon mee aan de slag kan gaan: leven lang leren, 
digitaliseringsopgave, circulaire economie, lobby versterking. Dat alles kan gewoon doorgaan, ongeacht de 
corona crisis. Het is goed dat het vastgoed werd genoemd. Hij heeft geen generieke maatregelen in gedach-
ten maar vooral maatwerk, als partijen hem benaderen. 
FvD stelde dat het eerst moet gaan om het bedrag en pas daarna moet worden beoordeeld waar het aan 
moet worden besteed. Dat is de omgekeerde volgorde. GS kijken waar aanvullend aan de rijksmaatregelen 
en maatregelen van Europa, er nog doelen zijn die door de provincie kunnen worden opgepakt. Dan wordt 
in beeld gebracht om hoeveel geld het zou gaan. Het college zal op de korte termijn voorstellen doen. 
Zojuist schetste hij hoe er richting kadernota scenario’s worden opgesteld en risico’s in beeld worden ge-
bracht. Dat is de lijn die het college voorstelt, dus niet eerst een pot met geld creëren. Overigens zou daar 
veel onzekerheid van uit kunnen gaan. Naar de buitenwacht zou dan worden uitgestraald dat het beleid on 
hold wordt gezet, terwijl het grotere doel is dat NCW en MKB vooral doorgaan met het beleid. Zo wordt 
voorkomen dat iedereen op elkaar gaat wachten met vraaguitval als gevolg. Dat zou zeer ernstig zijn. GS 
willen juist uitstralen dat de provincie doorgaat met de projecten, met de aanleg en het onderhoud van 
wegen, en met natuurbeheer. 
De heer Westerlaken ging in op startups en scale-ups. Het gaat hier om startende bedrijven die vorig jaar 
vaak nog geen omzet hadden en om die reden geen beroep op regelingen kunnen doen. De provincie wil 
deze bedrijven leningen gaan verstrekken maar dat gebeurt altijd pas ná beoordeling van een business case. 
Ze moeten aantonen hoe ze die omzet genereren. Het is niet zo dat het geld blind wordt gegeven of dat er 
leningen aan bedrijven worden verstrekt, die al aan het omvallen waren of financiële problemen hadden.  
Hij adviseert PS vooral op de provinciesite te blijven kijken omdat er steeds actuele informatie zal worden 
aangeboden. Dat is een on going proces.  
Gevraagd werd naar de kwartiermaker van de werkorganisatie. De provincie is daar zeker bij betrokken. Als 
er wat meer zekerheid is over startup Utrecht, dat gaat hij daarmee contact opnemen. Zo dadelijk heeft hij 
een aandeelhouders vergadering ROM en hij zal de kwestie met de kwartiermaker bespreken. Met alle 
andere ROMS in Nederland worden contacten onderhouden om na te gaan wat met over en weer voor 
elkaar kan doen. Gevraagd werd of de provincie medewerkers heeft die zonder werk thuis zitten. Dat weet 
hij niet. Op sommige afdelingen is het erg druk. Intern wordt gekeken of er zo nodig met medewerkers kan 
worden geschoven. Het concernmanagementteam blijft dit bewaken: dit is een continu punt van aandacht. 
Er zijn geen medewerkers die niets aan het doen zijn. 
De ChristenUnie ging in op de faciliterende rol van de provincie als het gaat om om- en bijscholing. Daarover 
is de provincie met partners in gesprek en binnenkort zal hij daarop in een statenbrief terugkomen. Hij 
noemt in dit kader de opleiding van bedrijven in de techniek. Zij hebben een opleidingsfonds opengesteld 
voor digitale trainingen voor mensen die nu geen werk kunnen doen maar wel een training kunnen volgen. 
Het bedrijfsleven stelt dus zelf opleidingsbudgetten beschikbaar. 
Richting de heer Dercksen gaf spreker zojuist aan bij startups dat in alle regelingen steeds wordt gesteld 
dat moet worden aangetoond wat de omzet van het jaar ervoor is geweest, terwijl een bedrijf van een jaar 
oud dat niet kan aantonen. Er moet dan op een andere manier worden beoordeeld of het bedrijf voor hulp 
in aanmerking komt. 
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De PVV riep op na te denken over de lange termijn inrichting van de economie. Dat lijkt hem een zeer goed 
voorstel. Nadat de grootste crisis voorbij is moet er wat hem betreft fundamenteel gesproken worden welk 
deel van de economie in de globalisering weggegaan is, terwijl het goed is dat weer terug te halen. 
Dat is ook de worsteling die hij heeft met de economische visie.  
De PvdD vroeg aandacht voor verduurzaming. Al dergelijke vragen zullen met nog meer urgentie moeten 
worden opgepakt en waar mogelijk moet er worden versneld. Schriftelijk zal hij terugkomen op de vraag 
over zoönoses. 
De SP vroeg of er contact is met de vakverenigingen. Hij vindt dat een goede tip. Hij spreekt die organisaties 
wel in de Technologieraad maar hij zal ze ook expliciet apart benaderen met de vraag of zij signalen ont-
vangen. 
Signalen uit de thuiszorg zal bij hij gemeenten navragen, ook als het gaat om de onderwijssector. Echter, 
voorkomen moet worden dat de provincie gemeenten voor de voeten gaat lopen. Wel is het zaak onder-
steuning aan te bieden als dat nodig is. 
De SGP vroeg in de bedrijfsvoering rekening te houden met de thuissituatie van medewerkers. Dat is het 
geval. Wanneer medewerkers teveel hooi op hun vork hebben, wordt getracht dat intern te communiceren 
en op te lossen, bv. door het schuiven met werkzaamheden. Het komt ook voor dat medewerkers in de 
privé sfeer te maken hebben met ernstig zieke mensen of met overlijden. De werkgever heeft daar zeker 
aandacht voor. 
Gisteren is er een brief over subsidies verstuurd, waarin de beleidsregels voor subsidies zijn uitgelegd. Het 
gaat hier om een bevoegdheid van GS, nl. het vaststellen van de beleidsregels. Er zit een continue spanning 
tussen adequaat en snel handelen in een crisissituatie. PS mogen ervan uitgaan dat het college bewust is 
waar zijn bevoegdheden beginnen en ophouden, als het gaat om budgetrecht, en de uiteindelijke doelen. 
Daar gaan PS over en daarom is het zo belangrijk zaken in de kadernota mee te nemen zodat PS goede 
afwegingen kunnen maken.  
Deze kwestie leidt ook tot gesprekken over de beleidsregels met gesubsidieerde instellingen. Het kan nooit 
gaan om een hoger bedrag dan het maximale budget, maar wel lager. 
 
Gedeputeerde Schaddelee komt terug op de vraag van het CDA over de regiotaxi. De suggestie is sympa-
thiek maar hij wil dienaangaande het volgende meegeven: de regiotaxi heeft niet veel ruimte om per rit 
slechts 1 persoon mee te nemen. De regiotaxi wordt gecoördineerd door de provincie maar wordt voor 
95% betaald door de gemeente. Het is raar om als provincie met een initiatief te komen om de regiotaxi 
voor andere diensten in te zetten, terwijl de gemeenten het zouden moeten betalen. Daarnaast is het juri-
disch ingewikkeld omdat er al snel concurrentie ontstaat met de regelingen voor de taxibranche: discussie 
over staatssteun moet worden voorkomen.  
De PvdA vroeg naar de handhaving in het Paasweekend. Er komen tijdens de Paasdagen extra controles, 
daar worden ook de groene BOA’s van de provincie voor ingezet. Extra aandacht is er gevraagd voor de 
lokale media. De PvdA zei dat het nu nog niet genoeg is. Dat vindt spreker ook, echter, er is geen formatie 
en er is heel weinig geld terwijl de opgave heel groot is voor dit gloednieuwe onderwerp. De ChristenUnie 
vroeg om een nadere uitwerking, echter, wat hem betreft volgt geld het plan. Eerst moet er een plan wor-
den gemaakt. Zo snel mogelijk zal er een onderzoek worden gestart en daarnaast is hij intern op zoek naar 
budget om zo snel mogelijk een kwartiermaker in dienst te nemen die het onderzoek kan doen en kansen 
oppakt. De PvdD vroeg naar de levering van de trams. Volgende week verwacht hij een kwartaalrapportage 
met meer informatie ter zake. De PvdD deed ook een oproep in het kader van recreatie en het grote belang 
van natuur, ook voor de toekomst. Hij meent dat dat belang evident is: daar is geen corona crisis voor nodig.  
Breed is de overtuiging dat natuur erg belangrijk is. GS steken daar veel aandacht en geld in. 
De SGP deed de oproep  om RMN nu naar binnen te trekken, gelet op alle problemen die er zijn. Expliciet 
op verzoek van de provincie is dit als één van de drie opties meegenomen in het onderzoek. Het naar binnen 
trekken moet niet al te letterlijk worden genomen: gedacht kan worden dat de provincie als een soort cen-
trumgemeente gaat optreden als het gaat om RMN. 
Voorts merkt hij richting mevrouw Hoek op dat het AB van RMN staat voor het algemeen bestuur, en niet 
de adviesraad. Er is inderdaad een bijeenkomst geannuleerd maar deze is vervangen door een schriftelijke 
ronde. Hij wil graag met de AB leden uit PS binnenkort een videocall organiseren.  



22 
 

 
Gedeputeerde Van Muilekom memoreert dat GroenLinks en de SGP hebben gevraagd naar de positie van 
de ZZP-ers in de cultuursector. Dat is onderwerp van gesprek met de minister. Spreker zal die aandachts-
punt richting gemeenten en onderwijs uitdragen  
 
De heer V.d. Dikkenberg komt terug op de woorden van gedeputeerde Schaddelee. Hij vraagt of er tijd en 
middelen moeten worden ingezet om organisaties als RMN overeind te houden.  
Gedeputeerde Schaddelee geeft aan dat er opties worden meegenomen in het onderzoek naar de toekomst 
van RMN. Rond de zomer kunnen de uitkomsten van het onderzoek worden verwacht. 
 

Gedeputeerde Van Muilekom geeft aan dat er terechte zorgen zijn over de ZZP-ers. Hij vond het een goede 
suggestie om bij gemeenten en onderwijs na te gaan in hoeverre zij met alternatieve mogelijkheden (E 
learning) inzetbaar kunnen blijven.  
Het CDA bepleitte dat het college door moet gaan. Hij heeft afgelopen week telefonisch contact opgeno-
men over het doorgaan van de cultuur en erfgoed nota. Deze geeft de kaders van de provincie aan wat er 
van de instellingen wordt verwacht. Dat geeft de instellingen extra zekerheid wat de provincie van hen 
verwacht. 
De heer Kocken had een vraag over de monumenten. Hij heeft deze kwestie ook neergelegd bij het LEU en 
de Monumentenwacht die vaak contacten hebben met eigenaren van monumenten. Hij heeft het LEU ver-
zocht dit goed te volgen. Komen daarover signalen binnen bij PS, dan hoort hij dat graag. 
Een aantal fracties heeft de brede welvaart genoemd. Dat onderwerp, naast economische zaken, moet in 
deze crisis zeker de aandacht hebben. Dit kan ook een plek krijgen in het kader van de Sociale Agenda. 
Diverse vragen werden er over de woningbouw gesteld. Inderdaad heeft het EIB een nadrukkelijk signaal 
afgegeven. Hij herkent dat signaal, nl. dat het echt lastiger wordt in de bouw. Toch wil hij blijven inzetten 
op versnelling van de woningbouw en dat kan middels vergunningverlening, het maken van plannen en, op 
verzoek van gemeenten, ondersteuning bieden. Met regelmaat worden gemeenten gevraagd welke onder-
steuning ze nodig hebben en tot op heden blijkt dat erg mee te vallen. Minimaal moet de woningbouw uit 
het afgelopen jaar op niveau blijven en het liefst versnellen, ook al weet hij dat dat lastig is.  
 
Gedeputeerde Van Essen gaat in op de aan hem gestelde vragen. Hij benadrukt dat men nu in de fase van 
de concept RES-sen zit. In die fase hebben de meeste regio’s nog geen inwonersparticipatie voorzien, maar 
wel participatie met stakeholdersorganisaties. Alle regio’s hebben inwonersparticipatie voorzien na de fase 
van RES 1.0. Veel gemeenten zijn nu al bezig met participatie, soms in relatie tot hun eigen afwegingskader, 
soms in het kader van de RES. Dat alles vraagt om maatwerk, juist omdat er verschillen zijn tussen gemeen-
ten. Het is zaak deze te erkennen. Het is inderdaad belangrijk dat er in de fase na RES 1.0 voldoende tijd 
moet zijn voor inwonersparticipatie. Dat staat ook op het netvlies van de drie koepels, nl. waterschappen, 
VNG en IPO, die daarover in gesprek zijn met de minister. Hij heeft alle vertrouwen dat dat aandachtspunt 
zal worden meegenomen in de afweging rond de planning van de RES.  
 
CvdK Oosters constateert dat de dames Boelhouwer, Rikkoert en Demir nadere aandacht hebben gevraagd 
voor de minderjarige asielzoekers uit de Griekse vluchtelingenkampen. Hij zegt toe daarover a.s. dinsdag 
met GS te spreken en informatie op te halen wat er tot nu toe door de rijksoverheid, op verzoek van de 30 
gemeenten, aan dit dossier is gedaan. Hij zal die informatie met deze commissie delen via de eerstvolgende 
statenbrief. 
Mevrouw Lejeune vroeg hoe er met de handhaving wordt omgegaan. De handhaving loopt via de Veilig-
heidsregio. Verantwoordelijk op basis van de noodverordening is de burgemeester van Utrecht, die op 
voorspraak van de burgemeesters opdracht kan geven om tot handhaving over te gaan. Daarvoor worden 
zowel de politie als een breed scala aan toezichthouders ingezet. Het gaat altijd in overleg met de natuur-
terrein beherende organisatie als het bv. gaat om het afzetten van parkeerplaatsen en wegen. Gelet op het 
mooie weer en de komende Pasen staat men weer voor een grote uitdaging, wat betreft de handhaving. 
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A.s. vrijdag is er een overleg voor de 26 burgemeesters. Daar zal hij zelf ook bij zijn. De handhaving zal daar 
zeker aandacht krijgen.  
 
3. SLUITING 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun bijdragen en sluit de vergadering.  
Zijn er vragen onbeantwoord gebleven, dan kunnen die vragen altijd naar de griffie worden gestuurd. Feed-
back over de gang van zaken in deze digitale vergadering is welkom bij de griffie.  
 
  
 
   
   
 
  
  


