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Titel : Dekkingsvoorstel bijdrage Grand Départ Tour de France
___________________________________________________________________________

De beraadslagingen over dit statenvoorstel in de commissie spitste zich toe op twee 
hoofdpunten.

Allereerst waren er vragen over de begrotingspost “Organisatie en ontwikkeling” waaruit de
€ 100,000,- nu wordt gefinancierd. Gedeputeerde Krol gaf aan dat het hier gaat om een 
overheadpost, waar in totaal € 800.000,- in is gereserveerd. Op verzoek van de commissie zal 
er nog een memo worden gemaakt waarin deze begrotingspost nader wordt toegelicht.

Daarnaast was er veel discussie over de bij dit agendapunt tevens aangeleverde statenbrief 
“Openbaar vervoer tijdens de Grand Départ”. Hierin wordt beschreven dat de mogelijke 
kosten voor het op peil houden van de OV-voorzieningen worden geschat op € 285.000,-. 
Volgens gedeputeerde Krol is dit een tegenvaller die de provincie als OV-autoriteit, nu zij de 
taken van het BRU heeft overgenomen, voor haar rekening moet nemen en zal dit worden 
meegenomen in het jaarlijkse geheel van mee- en tegenvallers die verband houden met de 
concessie. Door dit aan de Staten te melden voldoen GS aan hun informatieplicht. Veel 
fracties waren hier kritisch over en vroegen zich af waarom de provincie voor deze kosten op 
moet draaien. Is er wel voldoende gedaan om andere partijen hier aan mee te laten betalen? 
Ook was er de vraag waaruit deze kosten precies bestaan. Toegezegd werd dat de commissie 
nog een gespecificeerd overzicht zal ontvangen van de opbouw van deze kostenpost en wordt 
ook wordt getracht aan te geven wat is gedaan om deze kosten te ontlopen.

Ook werd toegezegd dat na afloop van het evenement inzichtelijk zal worden gemaakt wat de 
economische effecten zijn geweest en zal de Tour-organisatie worden gevraagd om gemeenten 
langs de route afdoende te informeren.
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