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Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Essentie / samenvatting 
Op nationaal niveau is een Olympische Plan 2028 geformuleerd dat er op gericht is Nederland richting 
2016 op Olympisch niveau te brengen, zodat in dat jaar door Nederland een succesvol bod kan worden 
gedaan op de rol van gastland/organisator Olympische Spelen 2028.  
 
In het Olympisch Plan zijn acht ambities geformuleerd, die strekken van economische en 
infrastructurele tot sociaal-maatschappelijke en sportieve thema’s.  De doelen van deze ambities zijn 
zo opgesteld dat Nederland er in 2016 op allerlei gebied in kwalitatief opzicht op vooruit zal zijn 
gegaan, ongeacht het al dan niet ‘binnenhalen’ van de Olympische Spelen 2028.   
 
Op nationaal niveau is een Olympisch Council samengesteld dat bestaat uit vertegenwoordigers van 
overheden, sportbonden en het bedrijfsleven. De provincie is via het IPO indirect in het Olympisch 
Council vertegenwoordigd. Mede gezien het interdisciplinaire karakter is besloten om binnen de 
provinciale organisatie de commissaris van de Koningin als portefeuillehouder aan te wijzen.  
 

Aanleiding 
Onlangs is in onze vergadering besloten om met de stakeholders in de regio tot een betere aansluiting 
bij de Nederlandse Olympische ambitie te komen. Daarin vormt een eerste logische stap dat de 
stakeholders in de regio in een bestuurlijk platform bijeen worden gebracht: de samenstelling van een 
‘Utrecht Council’. Logische stakeholders zijn de (grote) Utrechtse gemeenten, de Universiteit Utrecht, 
het bedrijfsleven, de sportbonden en (oud)topsporters. De burgemeester Utrecht zou als direct lid van 
het nationaal Olympisch Council een logische voorzitter van het Utrecht Council zijn.  
 
Voorstel is om de komende periode in nadrukkelijke samenwerking met de gemeente Utrecht tot een 
samenstelling van het Utrecht Council te komen en in de maanden september en oktober een regionaal 
plan van aanpak Olympische Spelen 2028 te formuleren. 
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Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Het positioneren van Utrecht als topregio. 
 
Financiële consequenties 
De Olympische ambitie zal een groeiproces blijken. De investeringen betreffen in deze eerste fase met 
name capaciteit van de organisatie en de kosten daarvan. Deze kosten zullen uit de bestaande 
budgetten worden gedekt. In het kader van de verschillende Olympische ambities zullen op langere 
termijn grote investeringen moeten worden gedaan. De uitdaging is daarbij om bestaande 
investeringsstromen op de Olympische ambities af te stemmen. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
Inzet is om na instelling van het Utrecht Council met de stakeholders tot een regionaal plan van 
aanpak te komen. Dit regionale plan van aanpak zal aan uw commissie worden voorgelegd.  
Het regionale Plan van Aanpak zal leidend zijn voor inspanningen van onze eigen organisatie 
 
Binnen de provinciale organisatie wordt in samenspraak met de directie een concernbrede 
projectorganisatie opgetuigd.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Kennis te nemen van de stand van zaken en het creëren van bestuurlijk draagvlak door middel van het 
instellen van een Utrecht Council, dat zich ten doel stelt Utrecht binnen het nationaal Olympisch Plan 
2028 als topregio te positioneren. 
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