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De Vuelta 2020: een unieke hefboom! 

 Unieke Samenwerking tussen 5 overheden 

 Unieke samenwerking en financiering publiek – privaat 

 Maatschappelijke en economische hefboom voor duurzaamheid,  

gezond stedelijk leven, toerisme en verbindende samenwerking in de 

Utrecht Region 

 In de aanloop naar het hoofdevenement een stimulerend en verbindend 

activatie programma Utrecht Region 

 19 t/m 23 augustus:  Aankomst, Ploegenpresentatie en 3 etappes  

 Ambitie: 520.000 bezoekers (Bezoekers Giro 2010 500.000, Tour 

Utrecht 2015 965.000) 
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De Vuelta 2020: 4 dagen in Utrecht Region 

 Aankomst, Ploegenpresentatie en 3 etappes:  

 Aankomst in Hotels Utrecht Region 18– 19 augustus 

 Ploegenpresentatie 20 augustus 

 Ploegentijdrit Utrecht 21 augustus 

 Den Bosch – Utrecht, met > finale 100 kilometer Utrecht 

Region 22 augustus 

 Breda – Breda 23 augustus 
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Routering: acht Heuvelrug-gemeenten en stad Utrecht 

Bestuurders gemeenten 

gepeild en unaniem 

enthousiast 

Bedrijven en toeristische 

stakeholders (RBT 

Heuvelrug, NMM, 

Ouwehands etc) gepeild 

en enthousiast 
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Financiering Vuelta 2020: een breed fundament 

 Publiek-privaat 

 € 14,9 mln totaal 

 € 6,4 mln publiek 

 € 6,0 mln privaat  

 € 2,5 mln subsidie VWS 
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Publieke investeringen 

wielerevenementen 

 Tour Rotterdam 2010:  totaal 15 mln gemeente 

 WK Wielrennen 2012: 8 mln provincie Limburg 

 Tour Utrecht 2015: 5+1 mln gemeente 

 Giro Gelderland 2016: 9 mln provincie en gemeenten 

 Vuelta 2020: 6,4 mln (2,1 provincie Utrecht) 

 WK Drenthe 2020?: 10 mln provincies Drenthe en Groningen 
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Risicomanagement 

 Ervaringen Tour 

 Reële kostenraming 

 All-in kosten parcours 

 Onvoorziene kosten 

 Risicomodel Primo 

 Beheersing via marketing, 

organisatie en activatie 
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De Vuelta 2020: maatschappelijke hefboom – 1  

 Thema: duurzaamheid  

 Podium en bereik van de Vuelta benutten om:  

 Te versnellen: Activatie programma Utrecht fietst 

(fietsmobiliteit in de regio, fietssnelwegen, route bureau, meer 

op de fiets naar het werk, gebruik drones i.p.v. helicopters) 

 Ruimte voor lokale en regionale participatie te creëren en 

duurzaamheidsinnovaties uit de regio te etaleren (Regionale 

Vuelta karavaan) 
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De Vuelta 2020: maatschappelijke hefboom – 2 

 Thema: gezond stedelijk leven 

 Driver: voor mobiliteitsinnovatie in de Utrecht Region 

 Driver: voor vitaliteitsbeleid  

 Brede sportactivatie: samenwerking met regionale 

sportverenigingen en sportkoepels verbreden, verdiepen 

en richten op gezond stedelijk leven. Voorbeelden: de 

gezonde sportkantine, meer bewegen, verder 

ontwikkelen (van bewustzijn voor) gezonde leefstijl 
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Vuelta 2020: maatschappelijke hefboom – 3  

 Brede maatschappelijke culturele, educatieve samenwerking 

binnen de Utrecht Region: 

 Breed activeringsprogramma, zoals bij De Stijl en De Tour 

 Stimulerende en activerende aanloop naar het hoofdevenement op het 

gebied van cultuur, sport, kennis 

 Bij de Tour: 250 evenementen (waaronder 150 cultureel), honderden 

partners (ondernemers, maatschappelijke partners, kennisinstellingen, 

overheden) 

 Bij De Stijl: 450 partners en evenementen 

 Oa cultuurhistorische verbindingen (kastelen, waterlinie, musea) 
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 Sinds Giro d’Italia Utrecht 

2010: Jaarlijks in mei de 

Classico Giro 

 Sinds Tour de France 

Utrecht 2015: jaarlijks in 

juli Tour d’Utrecht 

 Ambitie: Vuelta Utrecht 

Region in 2020 

Vuelta 2020: voortbouwen op de legacy 
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De Vuelta 2020: economische hefboom – 1  

 Directe economische impact: € 12 – 13,5 mln 

 Hoge economische impact voor een sportevenement (na WK 

Wielrennen, Tour Utrecht en R’dam en EK Vrouwenvoetbal) 

 Internationale exposure en mediawaarde 

 Profielversterking Utrecht Region: extra exposure 

 Mediawaarde Tour Utrecht: € 35 miljoen (NL, print, online) 
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De Vuelta 2020: economische hefboom – 2 

 Investeringsimpuls met multiplier op korte en middellange termijn 

 Optimale benutting regionale hotel- en verdiencapaciteit 

 Legacy vervolgbezoek (hotels, horeca, recreatie en toerisme); 

Tour de France Utrecht: +21% internationale overnachtingen in 

2015 en +61% in 2017 t.o.v. 2014) 

 Versterking verbindingen bedrijfsleven, maatschappelijke 

organisaties, kennisinstellingen en overheid 
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De Vuelta 2020: draagvlak 

 Stevig draagvlak bij inwoners (onderzoek Mulier) 

 Stevig draagvlak bij ondernemers (private partners), 

maatschappelijke instellingen, parcoursgemeenten 

 Versterking draagvlakfundament voor toekomstige 

evenementen na  2020 

 




