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VERSLAG d.d. 22 april 2020 van de digitale vergadering van de “brede commissie” Bestuur, Economie en 
Middelen 
 
Voorzitter: mw.ir. M. de Widt;  
 
Namens G.S.: drs.mr. H. Bruins Slot, ir. R. van Muilekom, A. Schaddelee en drs. R. Strijk;  
 
Woordvoerders: A.C. Boelhouwer (GroenLinks), ing. D.G. Boswijk (CDA), R.G.J. Dercksen (PVV), ing. L.C. van 
den Dikkenberg (SGP), drs. E.H.R. Dinklo (FvD), M.J. de Droog MSc/RA (D66), N. de Haan (ChristenUnie), 
W.M.M. Hoek (50PLUS), drs. A.H.L. Kocken (VVD), M. Lejeune-Koster (PvdA), A.M. Poppe (SP), H.J. Rikkoert  
MSc (ChristenUnie) en W. van der Steeg (PvdD);  
 
Van ambtelijke zijde aanwezig: 
Drs. T.J. Dorst (griffier) en G. van Weerd (verslag).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. STATENBRIEF GS d.d. 14 APRIL JL. INZAKE CORONACRISIS 
De voorzitter opent de commissievergadering en heet alle aanwezigen welkom.  
Deze vergadering vindt plaats op verzoek van GS, die deze brede commissie willen bijpraten over de aller-
laatste stand van zaken met betrekking tot Corona.  
Wegens een overleg met de minister later op de middag over stikstof, kan gedeputeerde Bruins Slot alleen 
aan het begin van de vergadering aanwezig zijn. Om die reden krijgt zij het eerst het woord.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot gaat in op vragen van vele fracties over de laatste ontwikkelingen rond de Vuelta. 
Andere vragen die zijn gesteld, zullen schriftelijk worden afgedaan.  
In de pers stonden er verschillende berichten met speculaties hoe het verder met de Vuelta zal gaan. O.a. 
werd aangegeven dat er al een besluit zou liggen dat de Vuelta in 2022 in Nederland zou plaatsvinden. Dat 
is onbevestigde berichtgeving. Duidelijk is wel dat de Vuelta niet zal starten op de geplande datum in au-
gustus 2020. De UCI, de internationale wielerorganisatie, heeft aangegeven dat de Vuelta in het najaar zal 
worden gereden en dat er in oktober of november zal worden gestart. De UCI komt uiterlijk 15 mei met een 
aangepaste agenda waarbij ook de data van de Vuelta en de Giro bekend worden gemaakt; dan wordt 
duidelijk op welke datum de Vuelta wel gereden kan worden. Ook wordt er in de media gespeculeerd over 
de optie om de start in Nederland uit te stellen naar 2022 of naar een ander jaar. Dat zou dan wel een 
ingewikkelde situatie voor de provincie opleveren als publieke partner, maar ook voor de projectorganisatie 
Vuelta, de wielerploegen, de vrijwilligers en de maatschappelijke organisaties die hier een mooi evenement 
van hadden willen maken. Echter, de gezondheid van ons allen moet voorop staan. Dat is het belangrijkste 
op dit moment. Overigens is het niet zeker of de Vuelta wel in Nederland van start zal gaan. Er zijn enkele 
scenario’s denkbaar: 

• De Vuelta start in Utrecht en Brabant maar verschuift naar het najaar 2020. 

• De Vuelta wordt naar een ander jaar verplaatst, bv. 2022. 

• De Vuelta wordt in Utrecht en Brabant afgelast. 
De publieke partners (provincie Brabant, provincie Utrecht, de betrokken gemeenten en organisaties) zijn 
bezig de consequenties van die scenario’s in beeld te brengen. Mocht de start van de Vuelta naar dit najaar 
verschuiven, dan blijft dat wel afhankelijk van de maatregelen en ontwikkelingen met betrekking tot het 
corona virus in binnen- en buitenland. Dat is nu nog onduidelijk. Wel weten PS dat het activatieprogramma 
on hold is gezet en dat er tot 1 september 2020 geen nieuwe activiteiten mogelijk zijn. Dat betekent wel 
dat daarmee de doelstellingen van de provincie Utrecht met deze Vuelta sterk onder druk komen te staan. 
Spreekster wil verder inzoomen op financiën, het proces en het vervolg. 
De impact van de Corona situatie is zeer uitzonderlijk en staat contractueel niet beschreven. De financiële 
gevolgen van de verschillende scenario’s worden momenteel onderzocht. De publieke partners hebben 
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inmiddels de nodige kosten gemaakt. Van de € 2.1 miljoen bijdrage is al een fors deel besteed. Er zijn voor 
het project immers al verschillende kosten gemaakt wat betreft voorbereiding, parcoursveiligheid, marke-
ting, activatie en salaris medewerkers van de projectorganisatie. In beeld zal worden gebracht hoeveel geld 
er reeds betaald is.  
De commerciële opbrengsten hangen vaak samen met het daadwerkelijk organiseren van het evenement. 
Er zullen geen opbrengsten zijn, wanneer een evenement niet heeft plaatsgevonden. Er zijn nog geen aan-
wijzingen dat private partners op dit moment niet meer willen deelnemen. Mocht dit gaan optreden, dan 
ontstaat het risico dat kosten niet meer geheel gedekt worden, op het moment dat de Vuelta wordt door-
gezet.  
Uitgangspunt is nog steeds dat er met een gesloten begroting wordt gewerkt en met inkomstendekkende 
uitgaven. Door de Corona crisis kan dat echter wel anders worden.  
Zodra er duidelijkheid is over de uitgewerkte scenario’s zal zij PS informeren. Los daarvan staat het activa-
tieprogramma nu on hold en er worden geen nieuwe financiële verplichtingen aangegaan. 
Mocht de start van de Vuelta naar het najaar worden verplaatst, dan zal dat waarschijnlijk meerkosten gaan 
opleveren. De projectorganisatie moet dan langer doorwerken, het werk moet worden ingehaald of op-
nieuw worden gedaan en mogelijke inkomsten uit de horeca kunnen tegenvallen.  
De scenario’s en de eventuele keuze die daaruit voortvloeit met de financiële gevolgen daarvan, zal zij aan 
PS voorleggen: dat zal ook in Brabant en in de verschillende gemeenteraden worden gedaan. Ze is zich 
ervan bewust dat PS eerder hebben aangegeven dat de € 2,1 miljoen als begroting moet worden be-
schouwd en dat PS moeten worden betrokken bij een besluit over eventuele meerkosten. 
De gedeputeerde geeft aan dat de huidige situatie zeer uitzonderlijk is. Het dilemma dat voorligt is dat 
verschuiving naar het najaar het evenement en de aanloop van het evenement anders zullen maken dan 
oorspronkelijk was. ingezet. Het maakt het halen van de doelstellingen aanzienlijk kleiner. Wanneer de 
provincie niet met de Vuelta doorgaat, dan zijn er reeds de nodige kosten gemaakt. Wordt het evenement 
naar 2022 of naar een ander jaar verplaatst, dan vraagt dat om een besluitvormingstraject van de publieke 
partners. 
Eerst moet 15 mei worden afgewacht met nadere informatie over de start van de Vuelta. Ondertussen 
worden de drie scenario’s uitgewerkt: organisatorisch, maatschappen en financieel. Zij zegt toe PS op de 
hoogte te zullen houden van de vorderingen dienaangaande.  
 
De voorzitter geeft de fracties de gelegenheid te reageren.  
 
Mevrouw Boelhouwer vindt het scenario van de start van de Vuelta in dit najaar, met alle onduidelijkheid 
van dien, minder wenselijk, zeker gezien de gevolgen daarvan voor het activatieprogramma. Zij verzoekt de 
gedeputeerde dat bij de scenario’s te betrekken.  
 
Mevrouw Lejeune vraagt wie de beslissende stem heeft. PS mogen een keuze maken maar in hoeverre 
maakt de Vuelta organisatie de keuze? Kan het zo zijn dat de organisatie bv. ook kiest dat er helemaal niet 
meer in Nederland wordt gestart? Zij begrijpt dat het lastig is om bij een vervolg in het najaar nog binnen 
het budget te blijven. Zij pleit voor een eerlijke benadering: beter is het al op voorhand duidelijk te stellen 
dat men zeker niet binnen het budget zal blijven.  
 
De heer V.d. Dikkenberg vindt het belangrijk dat men zoveel mogelijk binnen de begroting blijft.  
 
Mevrouw Poppe heeft begrepen dat het businesspeleton heeft aangegeven dat ze dit najaar niet zien zit-
ten. Hoe kijkt de gedeputeerde daar tegenaan? Zij sluit aan bij de vraag van de PvdA: wie gaat er beslissen 
wat er gebeurt? Wat zijn de gevolgen, wanneer er in Nederland in 2022 zou worden gestart? Wie heeft 
daarin het laatste woord? 
 
Mevrouw Hoek vraagt eveneens hoeveel inbreng PS hebben bij het te nemen besluit. PS hebben destijds 
een fors budget voor de Vuelta geaccordeerd. Het gaat hier om geoormerkt geld. Gaan de resterende 
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gelden terug naar de algemene reserve, wanneer de Vuelta niet doorgaat of blijft het geld in depot staan 
totdat er besloten wordt de Vuelta in Nederland te houden? 
 
De heer Kocken deelt mede dat de VVD de scenario’s en de financiële uitwerking afwacht. De VVD is van 
mening dat beter nu een teleurstelling kan worden geslikt en dat de Vuelta zich op 2022 moet richten. 
Wanneer men zich toch op dit najaar richt, levert dit erg veel onzekerheid op, met een grote kans dat er 
activiteiten worden georganiseerd terwijl het evenement naderhand toch niet doorgaat. 
 
De heer Boswijk sluit zich aan bij de opmerking van GroenLinks. 
 
Mevrouw De Haan deelt mede dat de ChristenUnie zich aansluit bij de opmerkingen van GroenLinks en de 
VVD. 
 
De heer De Droog laat weten dat D66 de inbreng van GroenLinks en de VVD eveneens ondersteunt.  
 
De heer Dinklo begrijpt de onzekerheid in dit proces. FvD is bezorgd over de financiële uitwerking. Zijn 
fractie was al kritisch over de bijdrage van de provincie aan de Vuelta. Nu lijkt het erop dat het meer gaat 
kosten dan men in gedachten had. Hij vraagt zich ernstig af of bedrijven nog wel in staat zijn financieel bij 
te dragen. FvD wil nadrukkelijk meegeven dat het bedrag maximaal € 2.1 miljoen moet blijven. Mocht er 
een financieel risico zijn, dan moet de organiserende organisatie, die financieel sterk is, deze maar dragen.  
 
De heer Dercksen wacht eerst de antwoorden af. Hij vraagt of er een nieuw statenvoorstel wordt gemaakt, 
als er een nieuwe start van de Vuelta gaat plaatsvinden. Dat heeft zijn voorkeur, omdat PS daarmee in de 
economische situatie van dat moment opnieuw een oordeel kunnen vellen.  
 
Gedeputeerde Bruins Slot gaat in op de gemaakte opmerkingen en vragen.  
Zij constateert dat bepaalde fracties al een richting aangeven, als het gaat om de start in het najaar of in 
2022 en daarbij werden de nodige financiële kanttekeningen geplaatst. 
De Vuelta organisatie kan besluiten om in dit najaar niet te starten in Nederland. Er kan dan bv. worden 
gekozen om de start in Spanje te laten plaatsvinden. Dit is nog onduidelijk.  
Wil de organisatie toch in Nederland starten, dan is het aan de publieke partners om te beslissen of zij dat 
nog wel willen. Het kan ook zijn dat het rijk in de komende maanden stelt dat er tot september 2020 geen 
evenementen mogen worden georganiseerd: mogelijk wordt die termijn zelfs verlengd. Alle scenario’s wor-
den organisatorisch, maatschappelijk en financieel doorgerekend, dus starten in het najaar, starten in 2022 
of stoppen met de Vuelta. PS zullen die uitgewerkte scenario’s ontvangen. Mocht blijken dat er extra finan-
ciering nodig is boven de € 2,1 miljoen, dan is daarvoor de toestemming van PS noodzakelijk. 
Mevrouw Hoek vroeg of het resterende geld teruggaat naar de algemene reserves of anderszins. Dat is 
afhankelijk van de scenario’s. Wanneer in dit najaar of in 2022 wordt gestart, is de kans heel groot dat het 
meer geld gaat kosten. Wordt uiteindelijk afgewogen dat nu moet worden gestopt met de Vuelta, dan blijft 
er geld over. Dan is het de vraag hoe dat moet worden besteed. 
Het business peloton mag aangeven wat zij wil maar in de besluitvorming moet er met meer partners re-
kening worden gehouden. De publieke partners moeten beslissen of zij al of niet in staat zijn de Vuelta in 
Nederland te organiseren en wanneer. Dat besluit zal worden genomen op basis van de inventarisatie die 
wordt gemaakt. Gevraagd werd of er geld over zal blijven. Zij wijst erop dat er ook al in deze periode veel 
geld is uitgegeven aan voorbereidend werk. Mocht de verwachting bestaan dat er nog veel geld over is 
wanneer nu met de Vuelta wordt gestopt, dan is dat niet juist. Er zijn al behoorlijke kosten gemaakt. 
Vervolgens verlaat gedeputeerde Bruins Slot de vergadering.  
 
Gedeputeerde Strijk constateert dat er vele vragen aan hem zijn gesteld. Vragen die nu niet kunnen worden 
beantwoord, zullen nog deze week schriftelijk worden afgedaan.  
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Gedeputeerde Van Muilekom zal ingaan op de cultuursector en op de situatie rond de minderjarige vluch-
telingen. Gedeputeerde Schaddelee zal vragen beantwoorden over het OV, de financiële problematiek van 
lokale media en de recreatieve sector. 
 
Gedeputeerde Strijk deelt mede dat GS het plan heeft PS op 19 mei a.s. opnieuw een informatieve brief te 
doen toekomen over de laatste stand van zaken rond de corona crisis, mogelijk dat dit steeds meer vanuit 
de individuele portefeuilles zal worden benaderd. 
Spreker wil nu ingaan op de Corona overbruggingslening voor startups, de regio ondersteuning voor onder-
nemers, het Ureca loket, de stand van zaken in de eigen organisatie, signalen uit de 26 gemeenten, de brede 
welvaart index en de financiën van de provincie zelf. 
Hij merkt op dat men nu 38 dagen verder is, nadat op zondagavond 15 maart de ingrijpende maatregelen 
van het kabinet werden afgekondigd. Op 8 april werden PS geïnformeerd over het feit dat het college van 
GS in eerste instantie ondersteunend wil zijn in de uitvoering van het miljardenpakket van het kabinet. 
In tweede instantie wilden GS de signalen oppakken en doorspelen, daar waar flankerende maatregelen 
onvoldoende effect hebben. De provincie investeert derhalve in netwerken rond de gemeenten, met on-
dernemers, gesubsidieerde instellingen, andere provincies, koepelorganisaties, brancheorganisaties en met 
het rijk zelf. 
In derde instantie moet met het eigen provinciale werk worden doorgegaan: onderhoud van wegen, spoor, 
natuur, aanleg van nieuwe projecten, aanbestedingsprojecten e.d.: dat alles om vraaguitval te voorkomen. 
Daarna zal de provincie vanuit de eigen domeinen kijken waar aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. 
Vragen zijn er gesteld over het corona overbruggingskrediet door o.a. GroenLinks en de VVD. Twee weken 
geleden maakte het kabinet bekend dat er € 100 miljoen wordt uitgetrokken voor leningen aan jonge, star-
tende bedrijven. Die bedrijven hebben nog geen lang verleden en kunnen daarom aan banken geen statis-
tiek overleggen, of ze zijn door hun specifieke karakter zo risicovol dat er geen kredietlijn is. De € 100 mil-
joen is verdeeld op basis van het BNP en dat betekent € 9,3 miljoen voor de provincie Utrecht. De ROM’s in 
het land krijgen een rol bij de uitvoering van dat beleid. Veel provincies hebben al jarenlang een ROM met 
menskracht, terwijl de provincie Utrecht deze nu versneld aan het oprichten is. De Regionale Samenwer-
kings Maatschappij BV is vorige week opgericht, na overleg met alle aandeelhouders. Er zijn 10 mensen 
aangetrokken die tijdelijk op detacheringsbasis vanaf 28 april de aanvragen voor een lening gaan beoorde-
len. Het zal om tientallen aanvragen gaan, mogelijk zelfs om honderden. Er moeten systemen worden in-
gericht, protocollen moeten worden vastgelegd, dossieropbouw moet worden geregeld en er moet een 
aansprakelijkheidsverzekering voor de medewerkers worden afgesloten en dat alles in twee weken tijd. 
De leningen kunnen variëren tussen de € 50.000 en € 2 miljoen. GS schatten in dat het in Utrecht voor de 
startups zal gaan om leningen tussen de € 50.000 en de € 250.000. In de eerste tranche kunnen er ca. 180 
bedrijven worden bediend of enkele tientallen, afhankelijk van de omvang van de lening. De leningen heb-
ben een looptijd van 2 jaar, met de optie een jaar te verlengen. De rente zal waarschijnlijk 3% zijn, maar de 
staatsteuntoets moet worden afgewacht. De verwachting is dat niet alle achtergestelde leningen zullen 
terugkomen. Het risico daarvoor ligt volledig bij het ministerie van EZK. Ondernemers die voor zo’n lening 
in aanmerking willen komen, kunnen zich vanaf a.s. maandag aanmelden bij het loket van de provincie 
Utrecht, die de leningsaanvragen en de businesscases gaat beoordelen en zal zorgdragen voor de gehele 
afhandeling. Bij tientallen aanvragen kan er snel worden gehandeld. Gaat het om honderden aanvragen, 
dan doet zich een nieuw vraagstuk voor en zal er naar bevind van zaken moeten worden gehandeld.  
Hij vindt het belangrijk te melden dat het niet gezegd is dat iedereen die een lening aanvraagt, deze ook 
ontvangt. Bedrijven die wellicht al failliet waren gegaan, zonder de corona crisis, of geen goede business-
case hebben, krijgen geen lening. Veel waardering heeft hij voor de mensen die deze klus in twee weken 
moeten klaren. 
De EBU nam het initiatief tot het URECA loket (Utrecht Region Economisch Corona Alliantie). Het is een 
loket van ondernemers voor ondernemers. GroenLinks stelde daar vragen over. Tot nu toe hebben 1000 
ondernemers de website bezocht van het URECA loket en dat heeft uiteindelijk tot 40 gesprekken geleid 
met andere ondernemers. Hij hoort daarvan terug dat het zeer gewaardeerd wordt, nl. het luisterend oor 
van een andere ondernemer over de problemen die zich in deze crisis voordoen. Er melden zich ook 
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ondernemers aan, die graag een luisterend oor willen zijn of willen meedenken, zoals de RABO bank, PWC 
en Conclusion en dat alles om niet.  
Naar voren kwam dat er in een bepaalde fase MKB bedrijven zouden kunnen zijn die aanvullende vragen 
hebben en adviezen nodig hebben, die verder gaan dan 2 of 3 uur gratis door de aangeboden partijen. Er 
wordt om die reden een voucherregeling ontworpen waar de provincie beperkt aan wil bijdragen. Voor 
dergelijke adviezen worden lagere consultancytarieven gerekend dan te doen gebruikelijk. De ondernemer 
die op die regeling een beroep doet, krijgt dat advies gratis. De provincie Utrecht trekt daar vooralsnog in 
het programma Economie een bedrag van € 100.000 uit. Het aantal aanvragen moet worden afgewacht, 
maar met dit bedrag zouden er ca. 250 ondernemers kunnen worden geholpen.  
De provincie is zich voorzichtig aan het voorbereiden op een gefaseerde terugkeer naar het provinciehuis. 
Misschien dat er dan per week 1 kantoordag kan worden ingesteld voor het ontmoeten van teamgenoten. 
Gisteren heeft het kabinet echter laten weten dat gefaseerde terugkeer niet mogelijk is voor 20 mei a.s. 
Ook daarna moet het kabinetsstandpunt worden afgewacht.  
Het ziekteverzuim onder het personeel is stabiel en is vergelijkbaar met 2019. Inmiddels hebben 50 mede-
werkers zorgverlof opgenomen. Sinds 17 maart hebben er 7509 vergaderingen plaatsgevonden via MS 
Teams en waren er 5989 calls tussen individuele medewerkers. Dat betekent dat het digitale werken snel 
in de organisatie is opgepakt.  
Spreker gaat voorts in op het beeld dat uit gemeenten naar voren komt. Wekelijks worden er met gemeen-
ten contacten onderhouden. Het beeld uit gemeenten is aan het stabiliseren. Men is volop bezig met de 
uitvoering, vooral als het gaat om de inkomensondersteuning van ZZP-ers. Er is veel zorg over wijkwinkel-
centra, het stadshart en het dorpshart, de gevolgen voor retail, horeca en detailhandel met mogelijk in de 
toekomst grote leegstand in kernen door het omvallen van ondernemers. Dat heeft ook een sociale com-
ponent. Ook zijn er zorgen over de culturele instellingen en gedeputeerde Van Muilekom zal daar op terug-
komen. Er is behoefte om informatie en ervaringen onderling uit te wisselen. De provincie gaat na of zij 
daarin een faciliterende rol kan spelen. Zorgen zijn er ook over de gemeentelijke financiën, de tegenval-
lende opbrengsten van parkeergelden en toeristenbelasting, later binnenkomende gelden, risico’s in pro-
jecten en vertragingskosten. 
De VNG bundelt alle belangen voor gemeenten en is daarover in gesprek met het rijk. Het IPO doet dat voor 
de provincies. Sommige gemeenten overwegen geen kadernota op te stellen, gegeven de huidige onzeker-
heden en na de zomer direct een begroting op te stellen. Dat is mogelijk, immers, een kadernota is geen 
wettelijke verplichting. Wel is het voor een gemeenteraad plezierig om in een kadernota kaders mee te 
geven voor de begroting en het politieke gesprek met elkaar te kunnen voeren. Dat geeft de provincie als 
toezichthouder vroegtijdig de kans mee te kijken en te ondersteunen. Een kadernota biedt dus meer stu-
ringsmomenten. 
Er is nog steeds onduidelijkheid over de aanlevering van de jaarrekeningen. Is de vaststelling nog steeds op 
15 juli a.s. gepland? BZK heeft daarover nog geen eindoordeel bepaald. Zodra daarover een standpunt is 
ingenomen, zal dat aan gemeenten worden doorgegeven.  
De provincie begrijpt de zorgen van gemeenten over de financiën. Enkele maanden terug heeft de provincie 
daarover al een brief verzonden met het oog op de decentralisaties in het sociaal domein. Dat betekende 
voor veel gemeenten dat hun reserves zijn gedaald, de lasten zijn verhoogd en dat uitgaven en investerin-
gen onder druk staan. In die setting komt nu deze onzekerheid erbij en dat maakt het voor gemeenten niet 
gemakkelijker om tot een sluitende begroting te komen. Op dit moment is er geen acute probleemsituatie 
maar gemeenten geven wel hun zorg aan. Via de VNG wordt daarover met het rijk gesproken. De provincie 
wacht die gesprekken af.  
GroenLinks heeft vragen gesteld over de brede welvaart index. PS ontvangen volgende week een economi-
sche visie van GS, nl. vitale en duurzame economie, een visie tot 2027. In deze tijd van Corona is dat een 
spannend document. Die visie zou dan in mei worden besproken. In die visie komt naar voren dat de pro-
vincie met het economisch beleid maatschappelijke doelen wil bereiken en dat het economisch beleid in 
het teken staat van brede welvaart. Brede welvaart is soms belangrijker dan een euro meer verdienen. Voor 
de brede welvaart wordt een indicator opgenomen in de begroting vanaf het jaar 2021. Echter, er is nog 
geen brede welvaart indicator die in heel Nederland wordt geaccepteerd. Deze zijn momenteel aan het 
ontstaan. De provincie Utrecht wil graag aansluiten bij de landelijke brede welvaart indicator, die door de 
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jaren heen hetzelfde blijft, en daardoor vergelijkingen en trends mogelijk maakt. Mocht die landelijke indi-
cator er nog niet zijn, dan moet er -in de begroting 2021 - tijdelijk gewerkt worden met een eigen brede 
welvaart indicator. 
ChristenUnie, VVD en FvD stelden vragen over het proces en de eigen financiën van de provincie. PS zullen 
op 27 mei de kadernota ontvangen met de financiële kaders voor de begroting 2021 met doorkijk t/m 2024. 
Na commissiebehandeling zullen PS de kadernota hopelijk op 8 juli vaststellen. De kadernota bevat de basis 
voor de uitwerking van de begroting die in september aan PS zal worden voorgelegd. Normaal is een be-
groting een technische uitwerking van de kadernota. GS kunnen zich rondom de actualiteit corona en de 
stikstofkwestie voorstellen dat er na juni nieuwe inzichten zijn ontstaan, die uiteindelijk relevant worden 
voor de begroting 2021. FvD heeft gelijk dat dat niet de eindstand zal zijn. Toch vinden GS het waardevol 
een kadernota op te stellen, met scenario’s. Op dat moment zal de meest actuele stand aan PS worden 
gemeld wat betreft de kosten en extra lasten die GS zien aankomen: ook zullen de onzekerheden worden 
benoemd. Die informatie helpt PS op dat moment om mede richting te geven aan de kaders, in de weten-
schap dat er ontwikkelingen gaande zijn die er mogelijkerwijze toe leiden dat PS bij de begroting in septem-
ber opnieuw voor politieke keuzes komen te staan.  
Gedeputeerde Strijk herkent het beeld dat FvD schetst: dat is nu de realiteit maar toch vindt het college het 
goed een kadernota op te stellen. In de zomernota, die in juli naar PS wordt gezonden, zal opnieuw de 
actuele stand van zaken worden weergegeven. Iedere keer, wanneer GS tussendoor financiële ontwikke-
lingen zien die het budget materieel overschrijden, zal dat onverkort aan PS worden gemeld.  
 
Gedeputeerde Van Muilekom merkt op dat er in de culturele sector nu geen werk is, geen publiek en geen 
inkomsten. Er is veel onzekerheid over de toekomst en dat heeft ook met de 1,5 meter afstand te maken. 
De sector kijkt wat er de komende 3 maanden speelt maar ook daarna. Mogen theaterzalen maar voor 1/3e 
deel vol zijn, dan is het de vraag of er wel goede producties gedraaid kunnen worden. Spreker noemt de 
situatie in de sector voor de een nu al dramatisch terwijl dat beeld voor de ander over een paar maanden 
dramatisch zal zijn. Gemeenten, VNG, IPO en het rijk overleggen hier veelvuldig over. 
Zelf ontwikkelt hij drie lijnen uit: 

1. Wat pakt het rijk op richting rijks gesubsidieerde instellingen, festivals en grote instellingen? De 
minister heeft € 300 miljoen vrijgemaakt voor de culturele sector: 
- € 190 miljoen is voor het ophogen van subsidies voor de BIS instellingen, festivals. De minister 

wil de grote instellingen overeind houden. Dat biedt dan weer ruimte voor productiemakers 
om aan het werk te gaan.  

- een leenfaciliteit voor rijksmonumenten ad € 50 miljoen. 
- een landelijke pot van € 30 miljoen ten behoeve van de regio’s. De regio’s kunnen voorstellen 

aandragen.  
- een leenfaciliteit voor cultuur en ondernemen, dus private culturele ondernemers.  
De minister wil de regeling binnen 4 weken kant en klaar hebben en ze wil het liefst al binnen 4 
weken tot uitkering komen van de regelingen.  
Er zijn ook criteria voor deze subsidie benoemd: zo moet het gaan om cruciale instellingen voor de 
provincie Utrecht. Instellingen moeten generieke maatregelen treffen en moeten door hun reser-
ves heen raken. In augustus/september 2020 wordt de bodem van de reserves van veel instanties 
zichtbaar en zullen ze bij het rijk moeten aankloppen. De regio probeert dit nu in beeld te brengen. 
Voorwaarde is dat de instelling zorgt voor 50% cofinanciering van gemeenten en provincies in rela-
tie tot de landelijke pot van € 30 miljoen. Daarbij dient men in ogenschouw te nemen dat veel 
gemeenten niet ruim bij kas zitten.  

2. De eigen verantwoordelijkheid van de provincie Utrecht bv. ten aanzien van de kasteelmusea. De 
provincie onderhoudt nauw contact met instellingen en kasteelmusea. Er zijn zeker problemen 
maar deze vallen nu nog te overzien. De provincie en gemeenten stemmen af waar de sector te-
genaan loopt en welke problemen er de komende 3 jaar worden onderkend maar ook op de langere 
termijn. Dat is een groot en breed verhaal. Hij wil daarover met GS op 12 mei nader spreken. Be-
sproken zal worden welke bijdrage van de provincie passend is, horend bij de verant-woordelijkhe-
den van de provincie en waar de bekostiging van dat bedrag vandaan moet komen. PS zullen 
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daarover een memo ontvangen. Ook zal in beeld worden gebracht of dat ten koste gaat van een 
deel van de middelen uit de cultuur- en erfgoednota. De gelden uit de cultuur- en erfgoednota zijn 
bestemd voor de culturele sector en de infrastructuur daarvan. Dat alles vraagt om een zorgvuldig 
afwegingsproces. 

3. De infrastructuur en hoe de cultuur en de culturele sector er bij gemeenten uitziet, podia, theaters, 
streekmusea en meer. In de vorige vergadering werd er een vraag gesteld over de ZZP-ers in de 
culturele sector. Het is mooi te zien dat wordt onderzocht hoe tot digitale opleiding en begeleiding  
kan worden gekomen, waardoor een bepaalde groep ZZP-ers aan het werk kan blijven. Dat is een 
positieve ontwikkeling.  

Voorts gaat de gedeputeerde in op de minderjarige vluchtelingen. De provincie inventariseert hoe gemeen-
ten aankijken tegen opvang van deze minderjarige vluchtelingen. Er zijn 6 gemeenten die bereid zijn kin-
deren op te vangen, dan wel de oproep steunen om dat te gaan doen. In 6 andere gemeenten is discussie 
gaande, o.a. in de raad, over de vraag of zij deze kinderen willen gaan opvangen. 
Hij heeft het signaal ontvangen dat het kabinetsbeleid op korte termijn, wat dit dossier betreft, niet zal 
wijzigen. 
 
Gedeputeerde Schaddelee wil eerst beginnen met zijn waardering uit te spreken voor de mensen die het 
OV draaiende houden, ondanks de dreiging van het Corona virus. De provincie Utrecht staat achter deze 
mensen.  
De PvdA stelde vragen over de vernieuwing van de regionale tramlijn naar Nieuwegein/IJsselstein. De 
Spaanse leverancier van de trams was een tijdlang gesloten waardoor er sprake is van een verlate levering. 
Dat heeft consequenties voor het project. De leverancier maakt een nieuw leverschema. Er zijn inmiddels 
7 nieuwe trams in Nieuwegein aangekomen maar er moeten ook nog 14 of 15 trams gemaakt worden. Het 
nieuwe leverschema is erg belangrijk voor de realisatie van het project: er moeten trams en perrons worden 
omgebouwd. Spreker kondigt nu aan dat dit project mogelijk vertraging zal ondervinden. Nagegaan wordt 
wat er wel gerealiseerd kan worden aan de opbouw van de tramlijn. Wanneer er na de zomer een beperkt 
aantal trams beschikbaar komt, dan kan worden overwogen het traject tot Nieuwegein-city wel te rijden 
en de rest met tram vervangend busvervoer. Zodra hij een inschatting kan maken van de duur van de ver-
traging, zal hij PS daarvan op de hoogte stellen. 
Gisteren heeft hij de eerste paal geslagen van de nieuwe busstalling bij West-Raven. Op de bouw daar 
hoorde hij van de werkers geluiden over de impact van Corona, maar er kan wel worden gebouwd.  
Andere vragen hadden betrekking op de ervaringen met het thuiswerken en wat het effect daarvan is op 
het tijdperk na Corona. Komt de filedruk weer terug als voorheen of gaan mensen misschien meer thuis-
werken? De PvdA vroeg of er werkzaamheden, bv. op de Rondweg Veenendaal, worden heroverwogen, 
omdat het in de toekomst misschien minder druk wordt op de weg.  
De provincie Utrecht is absoluut niet van plan allerlei werkzaamheden stop te zetten. Dat zou een heel 
verkeerd signaal zijn richting bestuurlijke partners. Daarbij is het nog veel te vroeg om hierover iets te kun-
nen zeggen. Wel is het is goed na te denken over de periode na Corona en de gevolgen voor de mobiliteit 
in onze provincie. 
De SGP was wat teleurgesteld over het OV, omdat daarbij de scenario’s worden gemist. Spreker verzekert 
de SGP dat er veel in scenario’s wordt gedacht en gewerkt, o.a. over de financiering van het OV maar ook 
worden er scenario’s ontwikkeld voor de langere termijn (1,5 meter economie), een en ander in samen-
werking met het Landelijk verband van OV aanbieders. De andere provincies en de stadsregio’s zijn daarin 
verenigd. 
Met het rijk wordt onderhandeld over de financiële consequenties van de 1,5 meter economie. Via staten-
brieven zullen PS op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelde scenario’s. 
FvD vroeg naar de proef met gratis OV buiten de spits voor ouderen. Dit is een erg ongelukkig moment om 
met deze proef te starten. De provincie heeft derhalve besloten deze proef tot nader orde on hold te zetten. 
De ChristenUnie vroeg naar het programma “Goed op Weg” met 20 Ebikes die de provincie beschikbaar 
heeft gesteld aan medewerkers van UMC en het Prinses Maxima ziekenhuis. Er zijn nog geen verzoeken van 
andere zorginstellingen binnengekomen. Zodra er meer verzoeken binnenkomen, zal worden bezien hoe 
deze kunnen worden geaccommodeerd.  



8 
 

De ChristenUnie stelde ook vragen over mogelijke beperkingen op recreatieve vaarroutes. De centrale 
boodschap van het rijk is steeds zoveel mogelijk thuis te blijven omdat het Corona virus een grote bedrei-
ging voor de gezondheid is. Tegelijkertijd is er het besef dat stress als gevolg van de quarantaine ook een 
bedreiging is voor de gezondheid. Binnen de kaders van het rijk wordt gezocht naar een manier om verant-
woorde recreatie dicht bij huis mogelijk te maken. Voor de recreatievaart is het zomerregime (als het gaat 
om de bediening van bruggen en sluizen) uitgesteld, dit op aandringen van de veiligheidsregio’s en alle 
betrokken overheden. In het algemeen is er echter geen verbod op varen: nu is nog het winterregime van 
toepassing. 
Wat betreft de controle op zwemwater meldt spreker dat die controles door de RUD worden uitgevoerd. 
De zwembaden vallen onder de Corona beperkingen. Mocht de beperking eraf gaan, dan kan er snel wor-
den opgestart. De versoepeling van de regels liggen in handen van het rijk, van de veiligheidsregio’s en van 
gemeenten.  
De openbaar toegankelijke zwemwateren en zwemplannen zijn nu nog wel publiek toegankelijk, maar de 
openbare toiletten zijn afgesloten of nog niet geplaatst. Er zijn locaties die wat minder openbaar zijn, bv. 
de Gravenbol die door de gemeente Wijk bij Duurstede wordt afgesloten. Ook zijn er eigenaren die het 
zwemwater hebben gesloten, zoals bij het Henschotermeer en bij Maarsseveen. Het toezicht van de RUD 
gaat op die zwemplassen wel zoveel mogelijk door. Samen met RWS en de waterschappen wordt de kwali-
teit van het zwemwater gemonitord. Ook daar gelden de Corona maatregelen, zoals de 1,5 meter afstand, 
het tegengaan van samenscholingen.  
Vragen werden er ook gesteld over de lokale media en de kwartiermaker, met name door de PvdA en de 
ChristenUnie. Er is inmiddels een onderzoeksbureau geselecteerd dat snel met een onderzoek van start zal 
gaan. Het onderzoeksbureau combineert dat met de start van de kwartiermaker. Waarschijnlijk is de on-
derzoeker ook degene die de kwartiermaker is. GS zien de urgentie en trachten zoveel mogelijk voortgang 
te bereiken, ook om de lokale media op de lange termijn vitaal te houden.  
De VVD stelde een vraag over de redactionele onafhankelijkheid van de media. Spreker stelt dat de kwar-
tiermaker zich niet met de inhoud van de media zal bemoeien. Het gaat erom dat lopende initiatieven bij 
gemeenten en media met elkaar worden verbonden en er zo voor te zorgen dat er vitale media blijven. 
 
De voorzitter geeft de fracties gelegenheid te reageren.  
 
Mevrouw Boelhouwer complimenteert GS met de duidelijke antwoorden. In het bijzonder dankt zij gede-
puteerde Strijk voor het snel in gang zetten van de ROM. Zij hoopt dat er goed en gretig gebruik wordt 
gemaakt van het beschikbaar gestelde budget en dat daarover goed wordt gecommuniceerd.  
GroenLinks komt later terug op de brede welvaartindicator. De aangekondigde nota van GS wordt afge-
wacht.  
Zij hoorde in de reacties van GS regelmatig het woord “afwachten” en deze hebben allemaal een relatie 
met de gemeenten. GS wachten het gesprek met de VNG af, wat betreft de financiële situatie bij gemeen-
ten. GroenLinks vindt dat een te afwachtende houding en dringt aan op een meer actieve opstelling.  
Wat betreft de stand van zaken betreffende de culturele infrastructuur in gemeenten, is het heel goed dat 
de provincie een breed inzicht tracht te verkrijgen. In de VNG brief wordt ingegaan op de verdeling en op 
de aanspraak van de € 300 miljoen van minister van Engelshoven. De VNG is echter helemaal niet tevreden 
over de cofinanciering die als eis wordt gesteld. Volgens de VNG is dat niet volgens de afspraak die in het 
gezamenlijk overleg tussen IPO en VNG is gemaakt. GS mogen wat dat betreft naar het oordeel van Groen-
Links  een steviger positie innemen richting het ministerie, temeer daar middelen ook uit het eigen culturele 
programmabudget van de provincie Utrecht moeten worden betaald.  
Wat betreft de vluchtelingkinderen die in een kamp verblijven in Griekenland, heeft GroenLinks begrepen 
dat 10 gemeenten bereid zijn kinderen op te nemen. Zij begrijpt dat het gaat om 12 gemeenten, waar deels 
de besluitvorming nog moet worden afgerond. Het moge duidelijk zijn dat het rijk hier geen rol in wil spelen. 
GroenLinks vraagt of de provincie samen met gemeenten een strategie kan ontwikkelen hoe de mening van 
het rijk kan worden veranderd. GroenLinks vindt het onbestaanbaar dat een land als Nederland, en een 
rijke provincie als Utrecht, geen voorbeeld nemen aan landen waar dat wel degelijk kan, zoals Duitsland, 
Luxemburg en IJsland.  
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Mevrouw Lejeune is blij dat er echt stappen worden gezet en zaken in gang worden gebracht. Richting 
gedeputeerde Schaddelee wil zij benadrukken dat het geenszins de bedoeling van de vraag van de PvdA 
was om projecten stop te zetten. Dat moet absoluut niet gebeuren, echter, wel moet worden erkend dat 
de wereld er nu anders uit ziet dan destijds, toen er door PS bepaalde veelomvattende de beslissingen zijn 
genomen die veel geld kosten. Dat moet men wel in het achterhoofd blijven houden. 
Heeft zij goed van gedeputeerde Schaddelee begrepen dat de renovatie van de SUNIJ lijn hoe dan ook deze 
zomer gaat plaatsvinden? 
 
De heer V.d. Steeg constateert dat vele vragen van de PvdD nog niet zijn beantwoord. Worden deze schrif-
telijk afgedaan? 
Dat wordt door de voorzitter bevestigd.  
 
De heer Dercksen vraagt wat er onder “beeldbepalende bedrijven” wordt verstaan en wat niet. 
 
De heer V.d. Dikkenberg vraagt naar de stand van zaken RMN.  
 
Mevrouw Poppe vraagt of er inmiddels door de provincie contact met de vakbonden is opgenomen over 
veilige werkplekken. 
De SP is van mening dat de kadernota pas kan worden vastgesteld, nadat PS de gelegenheid hebben gekre-
gen daar een goed debat over te voeren. De huidige manier van vergaderen is toch wel erg lastig.  
Dat geldt ook voor het vaststellen van resterende gelden, hetzij van de Vuelta, hetzij van de jaarrekening. 
Eerst moet er een goed debat worden gevoerd, alvorens te besluiten waar dat geld naar toe gaat.  
 
Mevrouw Hoek vraagt of gedeputeerde Strijk zijn vele mededelingen schriftelijk aan haar kan doen toeko-
men: zij gaat ervan uit dat al die mededelingen in een memo vervat zijn.  
Aan gedeputeerde Van Muilekom vraagt zij of er al subsidieverzoeken zijn gehonoreerd en uitbetaald. Hoe 
wordt er gehandeld, als de subsidie nog niet is betaald maar dat wel is bevestigd dat een instelling de sub-
sidie zal ontvangen? Vaak zijn er in de voorbereiding van een evenement al veel kosten gemaakt. Hoe wordt 
er omgegaan met de vergoeding van de extra kosten die zijn gemaakt, terwijl het festival of evenement 
wegens Corona niet kan worden uitgevoerd?  
Zij vraagt de heer Schaddelee hoe het gaat met het ophalen van de input in gemeenten voor de OV dienst-
regeling in de komende winter.  
 
De heer Kocken deelt mede dat de VVD de schriftelijke antwoorden van GS afwacht. Wel wil hij een alge-
mene oproep doen. Op dit moment leven we in onzekere tijden en moeten zaken anders dan normaal 
worden aangepakt. Uit de antwoorden van GS blijkt dat daar deels op wordt voorgesorteerd en dat er kei-
hard wordt gewerkt. Belangrijk is het meer met elkaar te delen, waar de provincie heen wil en waar ze later 
wil uitkomen. Wat de VVD betreft hoeft er nu geen kadernota te worden gemaakt. Informatie is wel be-
langrijk  maar heroriënteren in het najaar zal nodig moeten zijn. 
 
De heer Boswijk stelt voor de kadernota nu niet op te stellen, waardoor het college meer tijd krijgt. Hij 
begrijpt echter uit de antwoorden van de gedeputeerde dat het college van GS wel behoefte heeft aan een 
kadernota. Het CDA zal dat volgen. 
 
Mevrouw Rikkoert laat weten dat de ChristenUnie pleit voor het in het leven roepen van een monitor wel-
bevinden: er moet niet alleen op economische aspecten worden gefocust, maar ook op welzijn.  
De ChristenUnie heeft behoefte aan meer toelichting op de kadernota. Kan dat vanavond of kan dat ook 
schriftelijk worden gedaan?  
Zij vraagt voorts hoe de provincie zich gaat voorbereiden op de 1,5 meter samenleving. Worden hier sce-
nario’s voor uitgewerkt? 
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Wat betreft cultuur, sluit de ChristenUnie zich aan bij de reactie van GroenLinks. De provincie moet bij het 
rijk aandacht blijven vragen voor de lokale en regionale organisaties. 
Wat betreft de opvang van minderjarige vluchtelingen, roept zij GS op niet alleen te informeren bij gemeen-
ten en het ministerie, maar om deze problematiek binnen IPO verband te bespreken en gezamenlijk een 
sterk signaal af te geven richting het rijk. 
Het is een goede zaak dat er E-bikes beschikbaar worden gesteld aan zorginstellingen. 
De ChristenUnie waardeert het onderzoek naar de lokale media en zij hoopt dat daarin snel stappen kunnen 
worden gezet.  
 
De heer De Droog brengt het volgende naar voren: 

- Wat zijn de financiële effecten van de maatregelen voor de provincie? Hoe houden GS zicht op 
het totaal beeld? Kan dat worden meegenomen in de updates? 

- D66 vindt het goed dat er een kadernota wordt opgesteld. 
- De gedeputeerde gaf aan dat er nieuwe inzichten zijn en het is heel goed daarmee rekening te 

houden. Biedt dat de provincie kansen om meer te gaan werken met forecastings, zodat daar-
mee meer wendbaarheid in het beleid wordt bewerkstelligd?  

- Op dit moment vinden landelijke heroverwegingen plaats in het kader van de motie Sneller. 
Wellicht is het nu een goed moment om als provincie te gaan nadenken over die heroverwe-
gingen. Ook dat biedt kansen op meer wendbaarheid in het beleid.  

- Het is mooi dat de ROM heel snel zijn nut kan gaan bewijzen. D66 vindt URECA  een heel goed 
initiatief en hoopt dat dit zijn vrachten gaat afwerpen. De middellange en lange termijn effec-
ten moeten nog zichtbaarder worden maar Corona of niet, de koers was al helder. 

- In lijn met de regio merkt hij op dat de toekomst groener, gezonder en slimmer is. Hij vraagt of 
de provincie maatregelen naar voren kan halen die aan die nieuwe economie kunnen bijdragen. 
Hij denkt als voorbeeld aan het coalitieakkoord waarin de ambitie staat het duurzaamheids-
fonds voor particulieren beschikbaar te stellen. Daarnaast kan het URECA initiatief ook worden 
aangevuld met bv. een alliantiecirkel regio Utrecht om zo naar de toekomst toe te redeneren 
en niet alleen maar bezig zijn met het voorkomen van schade op dit moment.   

 
De heer Dinklo constateert dat zijn vraag slechts zijdelings is beantwoord. Hij mist in de brieven van GS wat 
er gaat gebeuren met de huidige beleidsvoornemens, programma’s en activiteiten die er voor dit jaar staan. 
Worden ze uitgevoerd, gaan ze meer kosten, heeft het wel zin om ze door te voeren? Nu gaat het vooral 
om hetgeen de provincie “buiten” doet, maar hij wil weten wat de provincie zelf doet. Eén van zijn vragen 
is ook wat er met de regiodeal gebeurt: gaat die door, wordt die uitgesteld, is het proces gestopt?  
Voor de controlerende rol van PS vindt FvD het belangrijk te weten wat er met alle programma’s gebeurt 
die op dit moment worden uitgevoerd. De insteek van FvD is dat er zoveel mogelijk doorgaat wat mogelijk 
is, immers, de economie moet blijven draaien. Toch kan zijn fractie zich voorstellen dat er activiteiten zijn 
waarvan het zinloos is deze te laten doorgaan, omdat de situatie totaal veranderd is. Hij krijgt niet de indruk 
dat daarvoor aandacht is. Hij vraagt dienaangaande om een update van gedeputeerde Strijk. 
Hij begrijpt dat de ChristenUnie en de VVD met betrekking tot de kadernota de insteek van FvD deels steu-
nen. Zijn pleidooi is de kadernota dit jaar niet op te stellen, gezien de onzekere situatie van dit moment. 
Beter is het te focussen op de jaarrekeningen, de begroting en op de activiteiten die beslist door moeten 
gaan. De provincie heeft een beperkte capaciteit en het is goed die te gebruiken waar deze het meest zinvol 
kan worden ingezet: dat is naar het oordeel van FvD niet de kadernota. 
Als het gaat om de ROM en de steun aan de startups, kan FvD zich daar geheel in vinden. Er is veel waarde-
ring voor de medewerkers, die binnen korte tijd die organisatie hebben opgericht. Wel vraagt hij zich af hoe 
de selectie wordt gedaan, wanneer het aantal aanvragen ruimschoots meer wordt dan het beschikbare 
budget. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom komt terug op de vraag van mevrouw Boelhouwer over de gemeenten en de 
culturele sector. In IPO verband wordt er met de minister overlegd en de provincies hebben aangegeven 
dat het budget van € 30 miljoen als een eerste stap wordt gezien. De cofinanciering lijkt een groot probleem 
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en het rijk moet veel meer laten zien dan nu het geval is. Tegelijkertijd is hij blij dat de minister een eerste 
stap heeft gezet. De provincie Utrecht is samen met gemeenten erg actief om de lokale situatie rond de 
culturele sector in beeld te krijgen. Hij doelt in dit verband niet op de BIS en de rijks gesubsidieerde instel-
lingen maar op instellingen in gemeenten die gesubsidieerd worden.  
De omvang van de problematiek is veel groter dan de € 30 miljoen die nu beschikbaar wordt gesteld.  
Er is zeker aandacht voor de 1,5 meter. De discussie met gemeenten en instellingen gaat over de vraag wat 
de 1,5 meter voor de culturele sector betekent, nu en in de toekomst. 
Spreker hoorde vorige week dat er 30 gemeenten in Nederland zijn die minderjarige vluchtelingen uit Grie-
kenland willen opnemen: 6 daarvan zijn Utrechtse gemeenten terwijl 6 Utrechtse gemeenten daarover nog 
aan het nadenken zijn. GS denken na over hun eigen rol in deze. Mochten GS iets willen doen namens de 
provincie Utrecht, dan moet dat wel door de gemeenten worden gesteund. Gaat het slechts om 6 gemeen-
ten, dan wordt dat moeilijk, maar wellicht is maatwerk mogelijk. De provincie onderhoudt contacten met 
het ministerie en met gemeenten en peilt wat dienaangaande de stand van zaken is. Het is ook belangrijk 
om na te gaan welke rol de provincie kan innemen, en namens wie. Willen gemeenten geen rol van de 
provincie, dan moet daar uiteraard rekening mee worden gehouden.  
 
Gedeputeerde Schaddelee komt terug op de vraag van de SGP over RMN. Deze organisatie stond er slecht 
voor. Het stilleggen van veel elementen in de recreatieve sector heeft een enorme impact, als het gaat om 
inkomsten uit pachtgelden, uit bruggelden e.d. De provincie is met RMN in gesprek over hun liquiditeit en 
hun situatie. Zodra er moet worden gehandeld, zal hij PS daarover informeren.  
De PvdA stelde een vraag over het werk aan de SUNIJ lijn. Deze zomer zal daar zeker mee worden gestart, 
en er is reeds begonnen met de voorbereidingen daarvan. Echter, de datum van 21 augustus zal niet wor-
den gehaald. Hij zegt toe PS op de hoogte te zullen houden van de vorderingen. Dit project had een hele 
strakke planning maar dat komt door de Corona crisis toch in de probleemzone.  
50PLUS stelde vragen over het OV. Het OV functioneert nu min of meer op basis van de dagkoersen en het 
is erg lastig om plannen te maken voor 2020-2021. Het OV krijgt een enorme uitdaging, zodra het voortge-
zet onderwijs weer van start gaat, gelet op de 1,5 meter die in acht moet worden genomen. Dat betekent 
dat er in de bussen en trams slechts 20% van de passagiers kan worden vervoerd. Overigens worden er voor 
2020-2021 relatief kleine wijzigingen voorzien. Hij zal PS in de volgende Corona brief informeren over de 
plannen voor het OV 2020-2021. 
 
Gedeputeerde Van Muilekom komt terug op de vraag van mevrouw Hoek over de festivals die door de 
provincie worden ondersteund. Die festivals krijgen een vierjarige ondersteuning. Zij hebben al de toezeg-
ging gekregen dat zij die middelen zullen ontvangen; deze behoeven niet te worden terugbetaald. Later zal 
worden bezien welke kosten er daadwerkelijk zijn gemaakt: die behoeven eveneens niet te worden terug-
betaald. Dat geldt niet wanneer er geen kosten zijn gemaakt. 
Voorts meldt hij dat de voorbereiding van de regiodeals volop plaatsvindt: deze kunnen ook in deze tijden 
gewoon doorgang vinden.  
 
Mevrouw Hoek vraagt hoe het gaat met de instellingen die voor het eerst een subsidie hebben aange-
vraagd. Gedeputeerde Van Muilekom antwoordt dat de subsidie betrekking heeft op 2021. De adviescom-
missie gaat alle aanvragen beoordelen en zal in juni een advies uitbrengen. 
 
Gedeputeerde Strijk komt terug op vragen van de ChristenUnie, VVD, CDA, D66 en FvD over de informatie-
voorziening, de financiën en de kadernota. FvD en de VVD stellen voor nu geen kadernota uit te brengen 
maar tegelijkertijd wordt er wel om informatie over financiën gevraagd. In de kadernota staat op dat mo-
ment de meest actuele informatie die GS hebben over de stand van zaken: welke projecten er niet door-
gaan, of gaan mogelijk meer kosten, waar loopt de provincie extra risico’s, hoe gaat het met de uitkeringen 
van de provinciefonds e.d. Dat alles zal via de kadernota met PS worden gedeeld. Hij kan die informatie nu 
nog niet met PS delen, omdat hij daar nu nog geen beeld van heeft. Op 27 mei zal hij PS daarover informeren 
en dat is al over een maand. Hij is zich er volledig van bewust dat dit een andere kadernota is dan in een 
normaal jaar. Met de kadernota pogen GS de op dat moment beschikbare informatie met PS te delen, 
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teneinde PS in staat te stellen kaders aan GS mee te geven voor de begroting. Hij weet dat er ontwikkelingen 
gaan spelen. Gevraagd werd of er activiteiten zijn stopgezet: niet dat hij weet. Wordt er iets stopgezet, dan 
zal dat aan PS worden gemeld. GS zetten erop in om vraaguitval te voorkomen en om die reden worden 
alle activiteiten dan ook doorgezet. Mocht dat niet werken, dan wordt dat aan PS gemeld. Gaan activiteiten 
meer kosten, dan komt dat terug in de kadernota. 
 
De heer Dinklo begrijpt nu beter hoe de gedeputeerde de kadernota inkadert, dat was hem eerder niet 
duidelijk. Als de kadernota ingaat op hetgeen zojuist door de gedeputeerde is verwoord, dan voldoet hij 
daarmee aan de vraag van FvD. Overigens zou hij die nota dan niet als een kadernota willen duiden, maar 
als een voorgeschoven zomernota.  
Gedeputeerde Strijk gaf zojuist aan dat PS worden geïnformeerd, wanneer een activiteit stopt. Dat is niet 
helemaal correct. Nu pas hoort hij dat gestopt is met de proef met gratis OV voor mensen met een kleine 
beurs. Hij vraagt van GS om een meer proactieve houding. 
 
De heer Kocken sluit zich aan bij de reactie van de heer Dinklo. Ook de VVD gaat het nu om de informatie-
voorziening en niet om het vastleggen van allerlei plannen en beleid voor 2020-2021, immers, dat kan nu 
absoluut nog niet worden overzien.  
 
Gedeputeerde Strijk vindt een zomernota een ander karakter hebben dan een kadernota. De zomernota 
geeft verslag over de gang van zaken tot nog toe, terwijl de kadernota aangeeft wat er de komende jaren 
wordt verwacht en welke hoofdrichting PS meegeven aan GS. Hij gaat proberen PS zoveel mogelijk infor-
matie te geven. Tot die tijd neemt dit college geen besluiten die de budgetbevoegdheid van GS te buiten 
zouden gaan. Als er risico’s zijn, dan worden deze gemeld. Binnen het budget economie is er € 1 ton gevon-
den voor de voucherregeling, zoals hij reeds eerder mededeelde.  
Vragen werden er gesteld over de uitvoering van de motie Sneller: dat gaat dan vooral om rijksbeleid. Op 
dat punt heeft de provincie weinig eigen beleid. In de nieuwe economie zal zeker worden bekeken of zaken 
anders moeten worden aangepakt, bv. op basis van de ervaringen.  
Gesteld werd dat GS zich te afwachtend zouden opstellen. GS uiten hun zorgen publiekelijk, ook in dit gre-
mium, echter, hij is niet de minister. In die zin moet men ook realistisch zijn. 
Op de vele vragen van de ChristenUnie zal hij schriftelijk terugkomen. 
Mevrouw Hoek zal zijn eigen aantekeningen ontvangen, die hij aan het begin van deze vergadering ver-
woordde.  
 
Mevrouw Hoek vraagt het presidium na te gaan of er meer ruimte tussen de sessies en vergaderingen kan 
worden gepland. Zij is de gehele dag en avond non stop in vergadering en dat is voor een eenmansfractie 
bijna niet te doen.  
 
De voorzitter laat weten dat zij dit punt mee zal nemen naar het presidium. 
Voorts constateert ze dat er zeer veel informatie is uitgewisseld. Zij dankt GS daarvoor. Alle openstaande 
vragen zullen schriftelijk worden afgedaan.  
Vervolgens dankt zij alle vergaderdeelnemers voor hun inbreng en sluit vervolgens de vergadering.  
 
 


