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Onderwerp Statenbrief: Eindafrekening Grand Départ Tour de France, provincie Utrecht 

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

 
Aanleiding 
Tijdens de afgelopen vergadering van de commissie BEM op 23 november 2015 heeft u gevraagd wat de totale 
eindafrekening is van kosten die de provincie heeft gemaakt aan de Grand Départ van de Tour de France.  
 
Voorgeschiedenis 
In de Statenvergadering van 26 mei 2015 hebben uw staten het dekkingsvoorstel (PS2015BEM04) voor de 
bijdrage aan de Grand Départ van de Tour de France vastgesteld en heeft u ter informatie een Statenbrief 
(PS2015BEM04-03) gekregen over het openbaar vervoer tijdens de Grand Départ.  
 
Essentie / samenvatting: 
De bijdrage van de provincie aan de Grand Départ van de Tour de France bestaat uit verschillende onderdelen;  
 

 Sponsoring 

De provincie Utrecht heeft bij de gemeente Utrecht een sponsorpakket afgesloten van 100 duizend euro 
uit extra vrijgemaakte middelen door Provinciale Staten.  
 

 Ontvangst partners 

Tijdens de Grand Départ heeft de provincie Utrecht een aantal belangrijke relaties uitgenodigd voor het 
samen meemaken van het evenement. Dit was begroot op 50 duizend euro en zou worden betaald uit 
het reguliere budget van economische activiteiten. Uiteindelijk heeft dit de provincie een bedrag van 
47.500 euro gekost.  
 

 Openbaar vervoer 

Het omleiden van onze bussen naar aanleiding van de veranderde bereikbaarheid in de stad tijdens de 
Grand Départ had de vervoerder gegroot op 360 duizend euro (waarvan 75 duizend euro uit bestaand 
budget en 285 duizend euro uit incidenteel budget). Daadwerkelijk is dit iets lager uitgekomen, namelijk 
op 271 duizend euro (waarvan 75 duizend euro uit bestaand budget, de rest wordt aan het eind van het 
jaar verstrekt aan de vervoerder na verrekening van andere mee en tegenvallers uit de concessie).  

  



 

  

 

 

 Aanpassingen aan provinciale wegen 

Om de wielrenners van de Grand Départ goed en veilig over onze provinciale wegen te kunnen laten 
fietsen waren er een aantal aanpassingen nodig aan onze wegen. Het gaat hier om het tijdelijk 
aanpassen van twee rotondes en het tijdelijk verwijderen van middengeleiders. Deze aanpassing 
hebben wij gedaan op kosten van de organisatie van de Tourstart.   

 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De verschillende punten waar een bijdrage aan is geleverd hebben verschillende beleidsdoelen die u zijn duidelijk 
gemaakt in de betreffende statenvoorstellen en statenbrieven.  
 
Financiële consequenties 

Op dit moment geen 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

Geen 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 


