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Inleiding
De periode waarin het provinciebestuur om niet gebruik kon maken van een skybox in het stadion
Galgenwaard (na de bijdrage voor de vernieuwbouw van het stadion in 1999) loopt teneinde. De vraag
is dus actueel of  de provincie het gebruik van de skybox tegen het daarvoor geldende tarief van
€ 65.000 per jaar wil continueren. Voorgesteld wordt de huur voort te zetten t/m de
wereldkampioenschappen jeugdvoetbal en definitieve besluitvorming over de verdere toekomst
afhankelijk te maken van de mening van de statencommissie BEM.
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 Ontwerp-besluit

Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 september 2004;

Op het voorstel van gedeputeerde staten van 25 mei 2004, dienst/sector ECC,
nummer2004CGC000329i;

Besluiten:

I. De huur van de skybox in verband met de wereldkampioenschappen jeugdvoetbal in 2005 te
verlengen met 1 jaar;

II. Hiervoor een eenmalig bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost nog
toe te wijzen middelen

voorzitter,

griffier,
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Toelichting
Aan Provinciale Staten,

Beoogd effect
Door het onderhouden van goede contacten met belangrijke bestuurlijke relaties kunnen we een bijdrage leveren
aan de realisering van provinciaal beleid.

Argumenten
De provincie speelt een actieve rol rondom het wereldkampioenschap jeugdvoetbal in 2005. Het is bij uitstek een
moment waaromheen activiteiten in de sfeer van relatiemanagement ontwikkeld zullen worden. In de afgelopen
jaren is bewezen dat belangrijke sportieve hoogtepunten zich goed lenen voor intensivering van bestuurlijke
contacten. Op dergelijke momenten is de skybox goed te gebruiken. Het zou dus jammer zijn om – na drie jaar
gebruik van de skybox – juist met een dergelijk evenement niet meer over deze faciliteit te beschikken.
Voorgesteld wordt dan ook de huur van de skybox voor de korte termijn te verlengen voor de periode van 1 jaar.

NB. Wij willen in het eerste kwartaal van 2005 een standpunt innemen over de eventuele huur van de skybox
voor een langere termijn. Wij willen die beslissing afhankelijk maken van de mening van de statencommissie
BEM.

Financiën
Voor het met 1 jaar verlengen van het contract mbt de skybox geldt een tarief van € 65.000.
We stellen voor dit bedrag incidenteel beschikbaar te stellen ten laste van de stelpost nog toe te wijzen middelen.

Realisatie
De skybox is ingericht. Er zijn geen verdere maatregelen nodig.

Communicatie
Nvt

Bijlagen
Nvt

Gedeputeerde staten,

voorzitter, Mr B. Staal

secretaris, Drs. H.H. Sietsma


