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Onderwerp Statenbrief:
Stand van zaken Corona crisis
Voorgestelde behandeling:
Ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Het corona-virus (COVID-19) heeft een enorme impact op de Nederlandse en Utrechtse samenleving. Veel
mensen vechten tegen het virus en helaas verliezen ook veel mensen die strijd. In onze zorgsector wordt met
man en macht gewerkt om dit vreselijke virus een halt toe te roepen. Het kabinet treedt voortvarend op door het
treffen van ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. De invloed op het
dagelijks leven daarvan is groot evenals op het welzijn en veel economische activiteiten.
Koepelorganisaties vanuit o.a. de bouwsector, agrarische sector, recreatie, toerisme, cultuur, midden -en
kleinbedrijf wenden zich tot het Rijk, provincies en gemeenten met het verzoek om de continuïteit van al die
(economische) activiteiten te ondersteunen. Veel sectoren zien hun inkomsten fors terugvallen, met acute
liquiditeitsproblemen tot gevolg. Bij een langere inkomstendaling ten gevolge van de corona-aanpak zullen de
problemen verder toenemen.
Wij hebben ook berichten vanuit verschillende doelgroepen ontvangen. Graag kijken we samen met onze
gemeenten wat we aanvullend kunnen doen op de door het Rijk aangekondigde noodmaatregelen. Voor een
centrale coördinatie hebben wij besloten tot de oprichting van de Taskforce Corona.
Voorgeschiedenis
Na de uitbraak van het corona-hebben wij ons als provinciale organisatie eerst georganiseerd op het voorkomen
van verspreiding van het virus onder eigen werknemers, het borgen van kritische provinciale werkprocessen en
het optimaal faciliteren van het massaal thuiswerken. Dat is tot op heden een forse klus geweest en met resultaat.
Snel daarna, ook nog in week 12, is de provincie zich gaan richten op wat de buitenwereld van ons vraagt. Nu
sinds 15 maart het onderwijs, het sociale leven, evenementen en veel economische activiteiten zijn stilgevallen, is
er de noodzaak om de ongewenste bij-effecten van de aanpak van het corona-virus aan te pakken. De provincies
kunnen daarin ook een wezenlijke rol vervullen.
Essentie / samenvatting:
De impact van het corona-virus op de samenleving is enorm groot. Om het corona-virus in te dammen zijn stevige
maatregelen getroffen die vergaande gevolgen hebben voor tal van economische en culturele activiteiten.
Koepels van verschillende economische sectoren, onderaannemers en leveranciers doen een indringend beroep
op overheden om hen te steunen. De provincie Utrecht wil samen met andere overheden en instanties kijken hoe

we aanvullend aan de landelijke maatregelen een bijdrage hieraan kunnen leveren. In deze statenbrief treft u nu
nog vooral procesinformatie; over in gang gezette acties en gezochte netwerken.
Wij zullen u vanaf nu regelmatig informeren over de inzet en de vorderingen daarop.
Rol van de provincie ten tijden van Corona crisis
Wij zien 3 rollen van waaruit we een bijdrage kunnen leveren aan de bestrijding van het corona-virus en de
effecten daarvan:
1. Als werkgever zijn we al enkele weken actief om te zorgen dat onze medewerkers gezond blijven en
tevens optimaal gefaciliteerd worden om vanuit huis hun werkzaamheden te verrichten. Dit hebben we
opgepakt onder aansturing van de provinciesecretaris met het Covid19 kernteam. Dit kernteam richt zich
sec op de interne organisatie en het welzijn van al onze medewerkers.
2. Als opdrachtgever en subsidiegever zijn wij een belangrijke levensader voor verschillende Utrechtse en
nationale ondernemingen en organisaties en instellingen. Denkt u bijvoorbeeld aan aannemers, ZZP-ers,
natuurorganisaties, culturele instellingen en Recreatieschap Midden Nederland. De financiële
betrokkenheid van de provincie heeft doorgaans de vorm van een subsidie of een (inhuur)opdracht.
3. Als middenbestuur in het publiek domein kunnen we partijen met elkaar verbinden, we kunnen
gemeenten en belangengroeperingen ondersteunen met kennis en informatie over actuele
ontwikkelingen, we kunnen vraagstukken uit de regio ontsluiten richting Rijk en vanuit ons beleid en
programma’s zorgen voor concrete steunmaatregelen.
Vanuit de rollen 2 (opdrachtgever en subsidiegever) en 3 (middenbestuur in het publiek domein) gaat de Tasforce
Corona aan de slag met het verkennen en waar gewenst uitwerken van concrete maatregelen die de provincie
Utrecht kan treffen in aanvulling op de inzet van het Kabinet en die van de Utrechtse gemeenten.
Dialoog en samenwerking
Wij realiseren ons dat wij als provincie Utrecht onderdeel van een grote keten van partijen zijn die kunnen
bijdragen aan het beperken van de gevolgen van de corona-crisis. Dit vergt samenwerking met Rijk, andere
provincies, gemeenten, vervoersautoriteiten, banken, verzekeraars etc. De gesprekken daarover lopen volop.
Omdat de aard en omvang van deze crisis nieuw zijn voor Nederland is het dagelijks pionieren.
We zoeken naar creatieve oplossingen, binnen juridische en financiële kaders en rekening houdend met onze rol.
Daarbij is maatwerk in ieder geval onontbeerlijk. Het oplossen van concrete problemen vergt per sector en soms
zelfs per bedrijf een andere aanpak. Dit laat onverlet dat een aantal generieke maatregelen wordt voorbereid. De
basis om maatwerk te kunnen leveren, is het in gesprek komen en zijn met al deze partijen. In de bijlage is een
afschrift opgenomen van de brief die hierover uitgaat naar relaties.
Het werk gaat door
Vanuit onze opdrachtgevende rol zijn wij ook een economische factor van belang. Voor al onze activiteiten geldt
dat we – zoveel als mogelijk- daarmee doorgaan. Dat geldt voor beleids- en planvorming, maar ook voor de
levering van diensten en uitvoering van projecten. Uiteraard houden we daarbij rekening met de veiligheid en
kwaliteit. Om te kijken of we die randvoorwaarden kunnen borgen zijn we voortdurend in gesprek met onze
leveranciers en onderaannemers en volgen we nadrukkelijk de richtlijnen en adviezen van het RIVM.
Waar beperkingen optreden doordat we niet vanuit het provinciehuis kunnen werken of elkaar fysiek kunnen
ontmoeten, zorgen we voor een andere werkwijze zodat bijvoorbeeld inkoop en aanbestedingsprocessen kunnen
doorlopen.
Aanpak provinciale opgaven
Onze inzet is om u regelmatig via een statenbrief te informeren over onze inzet en vorderingen per domein.
Daarbij zal de actualiteit leidend zijn.
Economie
Naast een grote maatschappelijke impact hebben de genomen maatregelen in de strijd tegen het virus ook grote
gevolgen voor onze economie en het bedrijfsleven. Hoewel onze economie er goed voor staat, wordt ook het
Utrechtse bedrijfsleven hard geraakt door de crisis. Vanuit het kabinet en Europa worden momenteel omvangrijke
maatregelen getroffen. Ook is de provincie benaderd om hulp. Het is goed te beseffen dat onze (financiële) inzet
in verhouding tot de tientallen miljarden van het Rijk en Europa beperkt van omvang is. Tegelijkertijd is het wel
belangrijk om ook te kijken waar wij als provincie een bijdrage kunnen leveren.
De provincie wil zich maximaal inspannen voor het midden- en kleinbedrijf en familiebedrijven in de regio en wil
daarom goed op de hoogte blijven van wat er speelt. Wij participeren als provincie in verschillende netwerken om
ons zo goed mogelijk op de hoogte te stellen van signalen vanuit bedrijven, het Rijk, andere provincies en onze
gemeenten. Soms om te kunnen doorverwijzen naar de juiste loketten, maar ook om signalen af te geven of zelf
acties te initiëren. De provincie wil een scherp beeld hebben of de inmiddels beschikbaar gestelde
noodmaatregelen van het kabinet en Europa werken, of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn. En ook of er

slimme ideeën zijn hoe met het virus of met de crisismaatregelen kan worden om gegaan. Om dit inzichtelijk te
krijgen is er:
Aansluiting gezocht bij de regionale taskforce onder leiding van de Economic Board Utrecht (EBU),
waarin het bedrijfsleven en overheden de handen ineen slaan om te verkennen wat er op korte en
langere termijn aanvullend vanuit de regio gedaan kan worden. Hierin is een aantal bedrijven en
instellingen vertegenwoordigd, als ook de provincie, gemeente Utrecht en gemeente Amersfoort.
Dagelijks contact met het Ministerie van EZK. Het Rijk heeft een breed pakket aan steunmaatregelen
beschikbaar gesteld. Als provincie ondersteunen we die inzet van het kabinet en willen we helpen bij de
uitvoering hiervan. We geven de ZZP’ers, ondernemers en bedrijven in de provincie Utrecht op de
website tekst en uitleg welke steunregelingen er zijn en verwijzen in onze contacten met (koepels van)
bedrijven door naar voor hen relevante informatie. Vanuit EZK is veel behoefte aan signalen uit het veld,
zeker indien maatregelen nog niet uitpakken als beoogd door het kabinet. Als wij die signalen krijgen
door eigen contacten of via de Taskforce EBU, melden wij ze bij het Ministerie van Economische Zaken.
Contact met de andere provincies. In IPO verband vindt bestuurlijk en ambtelijk overleg plaats over de
ervaringen, delen we goede voorbeelden en bespreken we de door provincies mogelijk te nemen
maatregelen.
Contact met Utrechtse gemeenten. Via de accountmanagers economische zaken van gemeenten
worden signalen in kaart gebracht en informatie gedeeld.
Contact met individuele bedrijven en koepels van bedrijven.
Naast het participeren in en onderhouden van netwerken zijn we bezig om monitoring van de economische
effecten vorm te geven. Dit alles om direct bedrijven te ondersteunen en hen de weg te wijzen naar de
beschikbare loketten, maar ook door nog niet bekende problemen te agenderen in Den Haag of Brussel.
Bovendien kunnen we hiermee op een gefundeerde manier bepalen waar aanvullend op de reeds door rijk en
gemeenten genomen maatregelen een rol is weggelegd voor de provincie.
Vanaf de tweede helft van deze week zullen we die informatie ook delen en actueel houden via onze provinciale
website.
Cultuur en erfgoed
De effecten en problemen in de culturele sector zijn evident en groot. De sector cultuur ‘sloot’ als eerste de
deuren en zal op termijn de schade ook moeilijk kunnen inhalen. Bovendien zijn de buffers in deze sector beperkt.
Wij zijn blij met de acties die vanuit het Rijk in gang zijn gezet, hoewel nog onduidelijk is of dit voldoende is voor
ZZP-ers en freelancers in deze sector. Als provincie Utrecht richten we ons in eerste instantie op die instellingen
waarmee we al langer, op grond van beleidsinhoudelijke prioritering, een financiële relatie hebben. Denk aan:
door ons gesubsidieerde festivals, (kasteel)musea en overige partnerinstellingen.
-

-

Festivals hebben kosten gemaakt, ticket-inkomsten vallen weg. Voor de festivals die van ons subsidie
ontvangen, is nu de vraag urgent hoe wij om gaan met die subsidieverlening, bij afgelasting. Daartoe is
een separaat besluit in voorbereiding (zie onder ‘subsidies’). Om de continuïteit van de festivals die de
editie 2020 hebben moeten afgelasten te borgen, zal wellicht naast coulance m.b.t. de subsidie-eisen
compensatie van de schade nodig zijn. Het landelijke noodpakket is hier primair voor bedoeld maar het
is niet ondenkbaar dat er ook beroep op ons en andere overheden zal worden gedaan.
In februari hebben PS het subsidiebeleid voor festivals voor de komende vier jaar vastgesteld. Met de
uitvoering daarvan gaan we voort, zodat nog deze zomer de festivals ook weer zekerheid hebben over
financiële steun in de periode 2021-2024
Net als andere musea zullen ook de kasteelmusea, die al jaren exploitatiesubsidies van ons ontvangen
flinke schade ondervinden. Ook hier geldt dat het wegvallen van bezoekersstromen een direct kasprobleem kan geven. We hebben daarover nog geen concrete signalen ontvangen, maar gaan met hen
in overleg. Hetzelfde geldt voor onze partnerinstellingen (bijvoorbeeld Kunst Centraal, Bibliotheek
Service Centrum, Landschap Erfgoed Utrecht).

Nog voor de zomer willen wij ons nieuwe Cultuur- en erfgoedprogramma voor vaststelling aanbieden aan PS.
Daarmee geven we veel partners en instellingen juist nu de noodzakelijke duidelijkheid waarop we de komende
jaren willen inzetten en waarop men kan rekenen. Daarbij is ook voorzien in een onderzoek om na te gaan of we
door verbeterde samenwerking tussen streekmusea hun collectieve en daarmee ook individuele positie kunnen
verbeteren. Vanzelfsprekend kunnen we in dit programma altijd bijstellingen doorvoeren als deze onverwachte
situatie dat van ons vraagt. We volgen de ontwikkelingen dan ook actief.
Recreatie en Toerisme
De gevolgen van de Coronacrisis zijn zeer voelbaar in deze branche. Veel bedrijven zijn gesloten. Er ontbreken
inkomsten, terwijl de uitgaven wel doorlopen en de jaar-inkomsten veelal juist de komende maanden moeten
plaatsvinden. Liquiditeit kan dan op de korte termijn een probleem vormen. Door brancheorganisaties Hiswa en
Recron, is de provincies verzocht om steun door het instellen van een zeer omvangrijk garantiefonds, met een
bedrag van 5 tot 12 miljoen per provincie. Ook door het Regionaal Bureau voor Toerisme Heuvelrug & Vallei is
om steun verzocht. Men vraagt om partnerschap en steun in deze periode, en een extra inspanning om nadien

het bezoek aan de regio weer te stimuleren. Door RBT Heuvelrug wordt momenteel een enquête gehouden onder
de aangesloten bedrijven over de actuele situatie.
Voor directe steun op bedrijfsniveau kunnen ondernemers een beroep doen op door het Rijk ter beschikking
gestelde middelen. Extra financiële steun zoals gevraagd door Hiswa en Recron kunnen wij nu niet bieden, ook
andere provincies voeren deze lijn. De garantiesteun zou onderdeel moeten zijn van het totaalpakket van het Rijk
voor steun aan bedrijven. Komende week is er portefeuillehoudersoverleg van de Gedeputeerden Economie,
aangevuld met de Gedeputeerden Recreatie en Toerisme, o.a. over deze voorliggende vraag van Hiswa en
Recron. Wij staan zoals vermeld in contact met regionale partners om ons beeld te completeren.
De onder ‘economie’ beschreven generieke tekst geldt vanzelfsprekend ook voor bedrijven in de recreatie sector.
De bedrijfsvoeringorganisatie Recreatie Midden Nederland (RMN) is vanwege het ontbreken van inkomsten uit de
bij hen in eigendom/beheer zijnde recreatieterreinen in acute liquiditeitsproblemen. Zoals eerder in PS gemeld zit
RMN al in zwaar weer omdat de bedrijfsvoering van de organisatie niet op orde is. Hiervoor loopt een traject. De
acute problemen door Corona komen daar nog eens bovenop. RMN kijkt nu naar mogelijkheden om dit probleem
het hoofd te bieden. Er zal een beroep gedaan worden op de provincie om hierbij behulpzaam te zijn. Er wordt
gekeken naar leningen met een eventuele garantstelling van de provincie. Maar ook kan gevraagd worden om
directe financiële steun. In onze begroting was reeds ruimte opgenomen om RMN financieel te ondersteunen.
Wellicht ligt hier een mogelijkheid voor aanvullende steun. De concrete vraag zal moeten worden afgewacht. Als
deelnemer in RMN zijn wij nauw betrokken en in overleg.
Lokale media
Ook de noodkreet van fors terugvallende advertentieopbrengsten vanuit de verschillende lokale media is met de
provincie gedeeld. Het vanuit het coalitieakkoord voorgenomen onderzoek naar de versterking van de lokale
journalistiek wordt benut om concrete ondersteuning te onderzoeken.
Toezicht en handhaving
Onder regie van de Veiligheidsregio Utrecht, mede op verzoek van de VNG, zijn ook de BOA’s (bijzondere
opsporingsambtenaren) van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht en de Omgevingsdienst Regio Utrecht sinds
afgelopen weekend actief in het handhaven van de noodverordening van de VRU in de openbare ruimte. Dit is
mede mogelijk gemaakt door een aparte regeling van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Als provincie staan
we positief tegenover de inzet van de BOA's bij de handhaving van de noodverordening.
Openbaar Vervoer
Het openbaar vervoer voelt direct de gevolgen van de coronamaatregelen. Er rijden minder bussen, Tram22 was
enkele dagen volledig stilgelegd en het doelgroepenvervoer vervoert fors minder reizigers. Gemiddeld vervoeren
de vervoerders binnen de provincie nog maar 10%-15% van het reguliere reizigersaanbod. Dit heeft uiteraard een
direct gevolg op de opbrengsten. Anderzijds houden we doelbewust een fors openbaar vervoer aanbod in stand,
om te zorgen dat deze vitale diensten beschikbaar blijven voor andere sectoren. Samen met de andere
provincies, de stadsregio’s en DOVA (decentrale OV-autoriteiten) zijn we landelijk in gesprek met de vervoerders.
Ook spreken we 1-op-1 met onze eigen vervoerders om te borgen dat onze vervoerders niet in
liquiditeitsproblemen komen en daardoor failliet zouden gaan.
Ook op andere fronten in het OV kunnen de gevolgen groot zijn. Zo is het de vraag of de bestelde nieuwe trams
op tijd uit Spanje geleverd kunnen worden. Ook zijn we continu in gesprek met Alstom en CAF over het
beschikbaar houden van het trammaterieel en de traminfrastructuur.
Over de genomen maatregelen met betrekking tot het Openbaar vervoer (inclusief de Regiotaxi wordt u ook
vandaag geïnformeerd middels een aparte Statenbrief (82079CAC).
Overigens gaat Tram22 vanaf woensdag 1 april weer beperkt rijden, op uitdrukkelijk verzoek van onder meer
Utrecht Sciencepark en ziekenhuispersoneel. Door de inzet van Tram22 is meer ruimte in het OV beschikbaar en
kan de gevraagde afstand tussen passagiers beter gewaarborgd worden. De bussen die in plaats van Tram22
reden blijven ook ingezet worden.
(Vaar)wegen
In principe worden de werkzaamheden en inspecties, ook aan wegen en vaarwegen zo veel mogelijk doorgezet.
Hetzelfde geldt voor cruciale diensten als verkeersmanagement en incidentmanagement. Dit doen we vanuit onze
locaties Huis ter Heide en De Meern. Daarbij maken we ook veelvuldig gebruik van vaste onderaannemers. Met
hen zijn we continu in gesprek over continuering van hun diensten én de wijze waarop we daarbij de gewenste
gedragsregels m.b.t. voldoende afstand en veilig werken in acht kunnen nemen.
Op onderdelen zullen specifieke maatregelen nodig zijn. Onderzocht wordt welke maatregelen hiervoor genomen
moeten worden, evenals de gevolgen van de coronamaatregelen voor de werkzaamheden.

Gelijk andere provinciale vaarwegbeheerders speelt de vraag of het vaarseizoen moet worden uitgesteld. Dat
betekent dat voor de brugbediening het winterregime langer van toepassing zou zijn. Wij zoeken hierover contact
met gemeenten, de Veiligheidsregio en andere provincies en komen hierop terug.
We proberen de voorbereiding en realisatie van werkzaamheden aan alle infrastructurele werken zoveel mogelijk
door te laten gaan. Over de reeds aanbestede en in uitvoering zijnde projecten voeren we intensief overleg met
de betrokken aannemers. Dat gaat uiteraard over het veilig werken ter voorkoming van het verspreiden van het
corona-virus maar ook over diverse vraagstukken die nu oppoppen. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van
voldoende personeel en materieel. Maar ook over de consequenties van vertraging in termen van oplopende
kosten, boeteclausules, aansprakelijkheid etc. In algemene termen geldt dat we hierover in redelijkheid en
billijkheid met elkaar in gesprek treden en gezamenlijk zoeken naar creatieve oplossingen.
Aannemelijk is dat we geconfronteerd gaan worden met hogere projectkosten. We komen op korte termijn met
een inventarisatie van die mogelijke kosten op de lopende portfolio (weg, fiets, tram en busprojecten) en de
eventuele oplossingsrichtingen.
Subsidieverlening, Inkoop, inhuur en betalingen
Subsidies
De provincie wenst de ongewenste economische effecten die samenhangen met de noodzakelijke aanpak van
het Kabinet om de verdere verspreiding van het corona-virus te voorkomen zoveel als mogelijk te beperken.
Onder de huidige door het Rijk afgekondigde regels valt te verwachten dat een aantal gesubsidieerde activiteiten
niet (helemaal) of pas op een later tijdstip kunnen worden gerealiseerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan afgelaste
evenementen en festivals of de uitgestelde activiteiten rondom de viering van 75 jaar vrijheid. De verwachting is
zelfs dat gesubsidieerde activiteiten zullen worden getroffen op nagenoeg alle beleidsterreinen. Het is voor de
desbetreffende organisaties van groot belang om duidelijkheid te krijgen hoe de provincie in dit soort situaties
omgaat met de subsidieverlening.
Om die reden willen wij een beleidsregel opstellen die beoogt te voorkomen dat de subsidieontvanger in
financiële problemen komt, vanwege het door de provincie niet subsidiëren van reeds gemaakte
voorbereidingskosten, omdat de uiteindelijke activiteit (nog) niet heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal een
voorstel hiervoor over twee weken voorgelegd worden, waarna wij u direct zullen informeren.
Inkoop inclusief inhuur en contractmanagement
Lopende en geplande provinciale aanbestedingen lopen zoveel als mogelijk door. Daar waar nodig, of gewenst,
worden procedurele termijnen aangepast om de markt te accommoderen. Ook medewerkers van marktpartijen
werken deels vanuit huis en het is om die reden bijvoorbeeld minder eenvoudig om in teamverband een goede
inschrijving op te stellen. Eveneens worden, wanneer nodig, daarbij aanpassingen gemaakt op invulling van de
processen. Denk hierbij aan presentaties door leveranciers of beoordelingen van offertes door middel van digitale
hulpmiddelen.
Uitgangspunt bij bestaande overeenkomsten is dat contractuele afspraken worden geëerbiedigd vanuit beide
zijdes, maar wanneer nodig wordt er gekeken naar de (on)mogelijkheden om aanpassingen in contractafspraken
mogelijk te maken. Dit zou kunnen leiden tot aanpassing, uitstel of beëindiging van de overeenkomst. Bij nieuwe
inhuuropdrachten is op dit moment de lijn dat startdata en het aantal werkzame uren, in overleg, worden
aangepast waar nodig en mogelijk.
Alle aanpassingen, procedureel, contractueel of anderszins betreffen, zoals gewoon bij aanbestedingen,
aanbestedingsprocedures en contractmanagement maatwerk. Naast de eis van rechtmatigheid is het provinciale
uitgangspunt bij alle (verzoeken tot) aanpassingen redelijkheid en billijkheid te betrachten en daarbij ook een
beroep te doen op de opdrachtnemer om zich redelijk en flexibel op te stellen. Vooropstaat dat het de voorkeur
verdient dat partijen in onderling overleg samen zoeken naar een oplossing, en onnodige juridisering wordt
voorkomen.
Betalingen
Het Coronavirus veroorzaakt naast veel persoonlijk leed en onzekerheid, binnen het economisch domein een
grote autonome schok aan de aanbodkant van de economie. Die verstoring kan doorwerken naar de vraagkant
van de economie. De Rijksmaatregelen zijn bedoeld om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Op de korte termijn is
liquiditeit dan sneller een probleem dan solvabiliteit of een meerjarig toekomstperspectief. Vanuit die gedachte zal
de provincie inzetten op het zo snel mogelijk betalen van facturen van leveranciers of beschikte subsidies.
Weliswaar moeten de autorisatieprocessen goed blijven verlopen, maar wij hebben onze tekeningsbevoegde
mensen en de financiële administratie gevraagd de processen zo snel als mogelijk af te handelen.
Monitoring
Het in beeld brengen van de maatschappelijke en economische effecten van de coronacrisis is lastig: het is nu
nog niet duidelijk hoe lang productie- en vraaguitval zullen voortduren. Het moment waarop lockdowns zijn
ingesteld, de duur en de effectiviteit ervan zijn bepalend. Van invloed op het economisch herstel zijn de omvang

van buffers bij bedrijven, de duur en effectiviteit van steunmaatregelen, en het herstel van koop- en
investeringssentiment. Alle economische bureaus geven aan dat de modellen niet voorzien in een productie-,
handels- en vraaguitval op deze schaal en met deze snelheid. Ook modelleren gebeurt nu op onbekend terrein.
Vanuit de provincie wordt op dit moment geïnventariseerd op welke wijze de monitoring vorm krijgt. Met een
uitgebreide vorm voor intern gebruik en voor gebruik door externe partners ten behoeve van beleidsbepaling en
met een selectie hiervan voor externe doelgroepen. Er wordt hierbij afgestemd met de informatievoorziening
vanuit anderen in de regio. Wij zullen vanaf de tweede helft van deze week hierover ook informatie delen op onze
provinciale website.
Meetbaar / beoogd beleidseffect
Het bijdragen aan het zoveel mogelijk beperken van de ongewenste economische en maatschappelijke effecten
die samenhangen met de noodzakelijke aanpak van het kabinet om de verdere verspreiding van het corona-virus
te voorkomen. Daarbij richten we ons primair op het behoud van de diverse economische en maatschappelijke
activiteiten binnen de provincie Utrecht en beschikbaar houden van de provinciale diensten, zoals openbaar
vervoer en een betrouwbaar en veilig wegennet.
Financiële consequenties
Zoals geschetst zijn we intensief met de omgeving aan het kijken hoe we een rol als provincie kunnen pakken.
Waar we wel al subsidies hebben verstrekt (en activiteiten niet of deels worden gerealiseerd) zullen we deze in
ieder geval niet terugvorderen tot dat een definitieve lijn is bepaald hoe wij hier mee om willen gaan. Bij die
beleidslijn zal het college meenemen dat er mogelijk al kosten zijn gemaakt, bijsturing op toekomstige kosten niet
altijd meer mogelijk is en bezien of activiteiten op een later moment alsnog kunnen plaatsvinden.
Dit leidt nu nog niet tot extra begrotingsclaims. Die kunnen nog wel ontstaan. De komende weken zullen deze uit
de lopende gesprekken naar voren komen. Op dit moment is het nog te vroeg om daarop een antwoord te geven.
Vervolgprocedure / voortgang
We zitten in de derde week van ingrijpende maatregelen die het kabinet op zondag 15 maart bekend maakte. De
uitrol van flankerend beleid zoals het kabinet nu precies twee weken geleden op 17 maart bekend maakte, vindt
nu nog plaats. De effecten worden nog bezien, evenals noodzakelijke bijsturing in die maatregelen. Deze brief
betreft nu dan ook veel proces informatie over de inventarisatie die momenteel gaande is en de opbouw van ons
netwerk. Wij zullen u vanaf nu regelmatig via een Statenbrief informeren over de inzet van de provincie en haar
vorderingen. De actualiteit zal leidend zijn voor de inhoud, waarbij de onderwerpen uit deze eerste Statenbrief in
ieder geval frequent aan bod zullen komen.
Concreet voorliggende vraag aan Statencommissie / Provinciale Staten
Kennis nemen van deze brief.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

