
MEMORANDUM

DATUM -9-2020

AAN Leden Provinciale Staten

VAN
Dhr. H. Oosters, waarnemend portefeuillehouder bij afwezigheid van dhr. R. van 
Muilekom

DOORKIESNUMMER 030258 2553

ONDERWERP Memo ter voorbereiding op Commissie BEM d.d. 16 september Steunpakket C&E

Inleiding
Op 24 juni heeft u in de Commissie BEM het ‘Steunpakket Cultuur & Erfgoed COVID-19 crisis’ besproken en op 
15 juli 2020 heeft u hierover in PS een positief besluit genomen. Tijdens deze bijeenkomsten is toegezegd om u 
gedurende het proces regelmatig te informeren over het steunpakket en u te betrekken bij het afwegingskader 
van de Overbruggingsregeling (één van de regelingen uit het steunpakket). Met dit memo schetsen we de stand 
van zaken van de verschillende regelingen en gaan we specifieker in op het afwegingskader van de 
Overbruggingsregeling. Daarnaast informeren we u over de aanvraag van de Stichting Samenwerkende 
Kasteelmuseua (SSK). 

Regelingen
Zoals eerder is toegelicht, valt het voorgestelde steunpakket uiteen in 3 sporen: 
- Spoor 1 voor provinciale instellingen
- Spoor 2 voor regionale, niet rijk gesubsidieerde instellingen die in aanmerking komen voor de extra middelen 

van OCW
- Spoor 3 voor overige regionale instellingen 

In totaal zijn er vier regelingen ontwikkeld, passend bij de verschillende sporen en de diverse behoeften:
1. Opstartregeling 
2. Innovatiefonds
3. Uitvoeringsverordening cofinanciering
4. Overbruggingsregeling

1. Opstartregeling (in totaal maximaal 150.000 euro voor de eerste tranche in 2020)

Dit betreft een regeling voor relatief kleine bedragen tot maximaal 3.000 euro per aanvraag. Deze regeling is 
bedoeld om praktische oplossingen te bieden voor aanpassingen aan de anderhalve meter samenleving. Denk 
bijvoorbeeld aan het aanschaffen van een pinapparaat, een digitaal reserveringssysteem of spatschermen. Maar 
deze regeling kan ook in worden gezet om een deskundige in te schakelen die bijvoorbeeld adviseert over de 
benodigde aanpassingen in de anderhalve meter samenleving of het aanvragen van fondsen of 
compensatieregelingen. Per instelling kan maximaal 1 aanvraag worden ingediend voor de opstartregeling.
 
De opstartregeling is 15 augustus 2020 geopend. De eerste aanvragen voor deze regeling zijn inmiddels 
binnengekomen, waarvan de eersten ook al zijn toegekend. Tot nu toe is in de meeste subsidieaanvragen 
gevraagd om een bijdrage voor praktische middelen, zoals bestickering, spatborden en een online 
reserveringssysteem. Ook is advies ingewonnen over hoe instellingen in deze veranderende tijden toch op een 
veilige manier publiek kunnen trekken. De regeling is via verschillende communicatiekanalen gedeeld en is, nu de 
zomervakantie voorbij is, nogmaals onder de aandacht gebracht. De regeling is open tot 1 oktober.  
Dit najaar zal de regeling worden geëvalueerd en eventueel verlengd, al dan niet in aangepaste vorm. 

2. Innovatiefonds (in totaal maximaal 175.000 euro als bijdrage van de provincie voor de 1e tranche in 2020)
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Het Prins Bernhard Cultuurfonds, het K.F. Hein Fonds, het Elise Mathilde Fonds, het Fentener van 
Vlissingen Fonds, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht hebben 
gezamenlijk een regionaal innovatiefonds opgericht. De regeling is bedoeld voor bestaande en 
nieuwe samenwerkingsverbanden van organisaties uit de culturele en creatieve sector (inclusief 
erfgoed) met innovatieve ideeën over de beleving van en ruimte voor cultuur. 

Het innovatiefonds is op 16 juli 2020 geopend. De deadline voor de 1e tranche was 1 september jl. 
In totaal zijn er 78 aanvragen in de vorm van videopitches ingediend waarvan er ongeveer 20 zijn 
voorgeselecteerd. Deze worden ter beoordeling aan de adviescommissie voorgelegd. Deze 
commissie bestaat uit 8 personen van binnen en buiten de culturele sector. De door de commissie 
geselecteerde aanvragers worden ondersteund bij het uitwerken van het idee tot een plan. Dit 
najaar zal een evaluatie plaatsvinden en bij positieve bevindingen wordt opnieuw een bijdrage van 
de provincie overwogen. Voor meer informatie over het innovatiefonds verwijzen we u naar https://
cultuurinnovatiefonds.nl/. 

3. Uitvoeringsverordening cofinanciering (totaal 1,5 miljoen euro)

Dit betreft de middelen die OCW in april 2020 beschikbaar heeft gesteld via de 3 Rijkscultuurfondsen. Instellingen 
die voor deze regelingen in aanmerking komen, betreffen regionale instellingen die niet structureel door het rijk 
worden gesubsidieerd, maar die wel een rol spelen in de landelijke keten.1 Omdat deze instellingen niet alleen 
van landelijk belang zijn, maar ook van regionaal belang, is een voorwaarde in de regeling dat gemeenten en/of 
provincies co financieren. Door deze cofinanciering te bieden zal er door deze instellingen een minder zwaar 
beroep worden gedaan op de overige regelingen uit het provinciale steunpakket en kunnen er uiteindelijk meer 
instellingen worden geholpen. 

In totaal komen 13 instellingen uit de gehele provincie Utrecht in aanmerking voor deze regelingen (7 uit de 
gemeente Utrecht, 3 uit Amersfoort, 1 uit Nieuwegein, 1 uit Houten en 1 uit Woerden). Om deze cofinanciering 
mogelijk te maken, is de ‘uitvoeringsverordening cofinanciering steunpakket cultuur & erfgoed’ opgesteld. De 
regeling wordt op 15 september in GS behandeld, waarna u nog een Statenbrief ontvangt. Na vaststelling en 
publicatie kunnen de desbetreffende instellingen een aanvraag indienen. 

4. Concept-overbruggingsregeling (in totaal maximaal 2.000.000 euro voor de 1e tranche in 2020) 

In bijlage treft u de concept-overbruggingsregeling die we graag in de commissie d.d. 16 september met u 
bespreken, conform de toezegging in de Commissie BEM d.d. 24 juni. Met deze overbruggingsregeling zijn we 
voornemens instellingen te helpen met een eenmalige tegemoetkoming in geleden schade als gevolg van Covid-
19. Het idee is dat instellingen een substantieel bedrag kunnen aanvragen, ter compensatie van de schade, met 
als doel bij te dragen aan het in standhouden van vitale onderdelen van de culturele infrastructuur (inclusief 
erfgoed) in de provincie Utrecht. Het maximale voorgenomen bedrag dat per instelling kan worden aangevraagd 
is € 200.000. De provincie compenseert (bij niet-provinciale instellingen) maximaal 75% van het schadebedrag, 
waarmee instellingen worden gestimuleerd om ook een beroep te doen op gemeenten, fondsen of andere 
financiers. Daarnaast moet bij de aanvraag een verklaring worden overlegd waaruit blijkt dat de desbetreffende 
gemeente de aanvraag ondersteunt en waarin duidelijk wordt op welke manier dit commitment vorm krijgt. 

Er is maximaal 2 miljoen euro beschikbaar in de eerste tranche en de regeling is open tot 22 oktober 2020. 
Hierna toetst een onafhankelijke adviescommissie of de instellingen aan de criteria voldoen. Bij een overvraag 
maakt de adviescommissie een integrale afweging en vertaalt dit in een advies aan GS. GS besluit uiteindelijk 
over de toekenning op basis van het advies. 

Er wordt een adviescommissie ingesteld om alle aanvragen te beoordelen. De adviescommissie wordt naast het 
advies over de subsidieaanvragen, ook gevraagd om een algemene beschouwing mee te geven over de 
aanvragen. Dit kan de provincie relevante informatie geven over de sector en voor de evaluatie van de regeling. 
De sollicitatieoproep voor leden van de adviescommissie heeft 52 sollicitaties opgeleverd. Hiervan zijn 12 
kandidaten uitgenodigd voor een gesprek waarvan er 7 zijn geselecteerd om zitting te nemen in de commissie. Bij 
de samenstelling van de commissie is in de selectieprocedure, naast relevante kennis en ervaring, ook rekening 

1 Bijvoorbeeld regionale theaters waar gezelschappen spelen die door het rijk worden gesubsidieerd.
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gehouden met diversiteit. Wij stellen op 22 september 2020 via een instellingsbesluit de adviescommissie in. We 
zullen u uiteraard informeren over ons besluit. 

In december 2020 wordt de regeling geëvalueerd en eventueel opnieuw opengesteld, aangepast aan de 
ontwikkelingen. 

5. Overige aanvragen

Stichting Samenwerkende Kasteelmusea (SSK) heeft een spoedverzoek ingediend dat u voor de zomer heeft 
ontvangen. De kern van dit verzoek is dat zij studenten inzetten in plaats van vrijwilligers (die veelal in de 
risicogroep vallen) om op deze manier het erfgoed toegankelijk te houden gedurende de coronacrisis. Zij vragen 
compensatie voor de extra kosten die deze inzet met zich meebrengt. Na een gevraagde herziening betreft dit 
125.000 euro. Aangezien de SSK een partner van het Programma Cultuur & Erfgoed is, hebben zij voorrang bij 
de verlening van steun uit het steunpakket. En aangezien zij de enige partner uit het programma zijn die direct 
werken met publiek, lijkt deze ondersteuning gegrond, ook al past deze niet binnen 1 van bovengenoemde 
regelingen. GS heeft op 8 september een definitief besluit genomen over de toekenning van deze middelen.  

Overzicht instellingen in relatie tot de diverse regelingen:

Opstartregeling Innovatieregeling Uitvoeringsverordening 
cofinanciering

Overbruggingsregeling

(Partner)instellingen 
waar we in het 
programma C&E 
nauw mee 
samenwerken 

X X (alleen in 
combinatie met 
andere 
instellingen)

X

Regionale, niet rijk 
gesubsidieerde 
instellingen die in 
aanmerking komen 
voor extra middelen 
van OCW

X (alleen in 
combinatie met 
andere 
instellingen)

X

Regionale 
instellingen, die niet 
in aanmerking 
komen voor extra 
middelen van OCW

X X (alleen in 
combinatie met 
andere 
instellingen)

X

Vervolg en middelen 

Na afronding van de eerste tranche van de diverse regelingen, zal een evaluatie worden uitgevoerd. Hierin zal het 
advies van de adviescommissies mee worden genomen. Ook zal worden meegenomen hoe de verschillende 
compensatiemiddelen van het Rijk zich verhouden tot het provinciale steunpakket. Op basis van alle informatie 
zal de tweede tranche van het steunpakket worden ingevuld en zullen de regelingen, al dan niet in aangepaste 
vorm, worden uitgezet. U wordt hierover in december met een Statenbrief worden geïnformeerd.

Eerste tranche (2020) Tweede tranche (2021)
Opstartregeling 150.000

n.t.b.
Innovatieregeling 175.000
Matchingsregeling 1.500.000
Overbruggingsregeling 2.000.000
Aanvraag SSK 125.000
Overhead kosten en onderzoek 50.000
Totaal 4.000.000 2.000.000

Bijlage: 
- Concept overbruggingsregeling 
- Financiele Format
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