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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
Onlangs maakte de Rabobank bekend af te haken als lobbypartner en medefinancier van een eventuele start 
van de Tour de France in Utrecht. In het AD van 13 maart gaf de KNWU aan dat het binnenhalen van de 
tourstart zonder de Rabobank veel te duur is. 
 
Op 7 maart verkondigde gedeputeerde de Vries op Twitter zijn mening over het voortzetten van de tourlobby 
door de gemeente Utrecht:  
“Na alle dopingbeketenissen snap ik niet dat @GemeenteUtrecht nog steeds start #TourdeFrance wil 
binnenslepen. Wietrun als alternatief?” 
 
De SP-fractie was aangenaam verrast door dit inzicht van de gedeputeerde, al laten we zijn alternatieve 
voorstel geheel voor zijn rekening.  
 
Deze tweet zou later door ‘een woordvoerder van de provincie’ zijn gekarakteriseerd als een grappig bedoelde 
opmerking die niet het standpunt van het provinciebestuur weergeeft, zoals RTV Utrecht meldt in een bericht 
van 9 maart.  
 
Het college is één en ondeelbaar en spreekt altijd met één mond, wordt altijd gesteld. We hebben naar 
aanleiding van het bovenstaande daarom toch de volgende vragen: 
 
1. Heeft gedeputeerde de Vries met zijn uiting op Twitter de mening van het gehele college van GS over de 
Utrechtse tourlobby weergegeven? 
 
2. Zo nee, wat is dan wel de mening van het college over het voortzetten van de tourlobby door de gemeente 
Utrecht, ondanks het afhaken van de Rabobank en inmiddels ook de KNWU en hoe is die mening te verenigen 
met de mening van gedeputeerde de Vries?  
 
3. Kan het college toezeggen dat er bij een eventuele tourstart in de gemeente - en daarmee de provincie - 
Utrecht geen enkele financiële bijdrage aan die tourstart wordt geleverd? 
 
4. Zo nee, waarom niet en tot welk bedrag is het college dan van plan bij te dragen aan de tourstart en uit welke 
middelen zal dat worden bekostigd? 
 
5. Hoe staat het college tegenover het door gedeputeerde de Vries gesuggereerde alternatief van een wietrun? 
Namens de SP en hoogachtend, 
 
 
 
M.H.O. Boer 


