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Onderwerp Statenbrief: ‘Go’ voor organisatie Vuelta 2020
Voorgestelde behandeling: ter informatie
Geachte dames en heren,
Inleiding
Vanaf 2017 wordt gewerkt aan de mogelijkheid om de start van de Vuelta 2020 in Nederland te laten plaatsvinden
en in het bijzonder in Utrecht en Brabant. Inmiddels is de voorbereiding zover gevorderd dat er duidelijkheid is
omtrent de voortgang.
Aanleiding/Voorgeschiedenis
Met de provincie Brabant, de gemeente Utrecht, de gemeente Breda en de gemeente ’s-Hertogenbosch is in het
afgelopen jaar onderzocht of het haalbaar is om de Vuelta in 2020 in Nederland (Utrecht/Brabant) te laten starten.
Een belangrijk onderdeel van de haalbaarheid betrof de benodigde investering door private partijen.
Aan uw Staten is toegezegd dat zij zouden worden geïnformeerd op het moment dat de (minimale) private
bijdrage voor een ‘go’ zou zijn gerealiseerd, en de toewijzing van het evenement door de Vuelta-directie zou
plaatsvinden.
Essentie / samenvatting:
Met gepaste trots informeert het college u dat het is gelukt om de (minimaal) vereiste private financiering voor de
Vuelta 2020 te realiseren. Dit betekent dat het evenement financieel haalbaar is. Wij hebben daarom ingestemd
met de start van de Vuelta 2020 in Utrecht en Brabant. De Vuelta-directie heeft aangegeven alle vertrouwen te
hebben in een succesvolle organisatie van het evenement in beide provincies.
De passie voor de fiets in Utrecht en Brabant, de cultuur-historische banden tussen Spanje en Nederland en de
keuze voor duurzaamheid als centraal thema van de Vuelta start 2020, zijn daarbij doorslaggevend geweest.
Belangrijke voorwaarde voor een ‘go’ en (dus ook) de toewijzing van het evenement was het verkrijgen van
voldoende private middelen.
Op dit moment is een bedrag van € 5,1 mln. beschikbaar uit toegezegde private sponsorbijdragen en verwachte,
berekende commerciële inkomsten. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de minimale 40% private financiering
die in het haalbaarheidsonderzoek als ondergrens is benoemd (zie tabel). Eerder dit jaar reserveerden de vijf
publieke partners al € 6,4 miljoen.
Meetbaar/beoogd beleidseffect
Definitief akkoord geven aan de organisatie van het publieksevenement voor de Vueltastart in 2020.

Wettelijke grondslag
Artikel 105 en 143, tweede lid, van de Provinciewet.
Huidige begroting
(1-12-2018)
[mln.€]
6,4

%

Bijdrage private partners

5,1

44

subtotaal publiek-privaat

11,5

Subsidie VWS

2,5

Totale begroting

14,0

Bijdrage 5 publieke partners

56

Wij zullen tot aan de realisatie van het evenement in augustus 2020 inspanningen leveren om de bijdrage van
private partijen verder te verhogenrichting de 6 miljoen private financiering. In die situatie kan de begroting
worden verhoogd naar het gewenste niveau van € 14,9 miljoen.
Nu de Vuelta-directie het evenement heeft toegewezen, kan op korte termijn ook de subsidieaanvraag ter hoogte
van € 2,5 miljoen bij het ministerie van VWS worden ingediend.
Financiële consequenties
In de Kadernota 2019-2022 is ruimte gevonden voor de provinciale bijdrage van € 2,1 miljoen.
Vervolgprocedure/voortgang
Op woensdag 12 december a.s. worden de Raden en Staten van de vijf publieke partners tegelijkertijd
geïnformeerd. Daarnaast informeren we gelijktijdig onze private partners, alle doorkomstgemeentes en de pers.
Op 19 december a.s. presenteert de Vuelta-organisatie het parcours van de Vuelta 2019.
Uw Staten ontvangen op korte termijn een uitnodiging voor de uitgebreide perspresentatie van het evenement die
voor medio februari 2019 gepland staat in Breda.
Per 1 januari 2019 zal de voorbereiding op de Vuelta 2020 via de inrichting van een projectorganisatie van start
gaan.
Uw Staten zullen vanaf dat moment elke drie maanden worden geïnformeerd over de voortgang. Dit gebeurt door
middel van een kwartaalrapportage die zal worden toegezonden.
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten
Kennisnemen van de beslissing.
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter,
De secretaris,

