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Bijlage(n): geen

Aan Provinciale Staten,

Inleiding
Op 9 februari hebben wij tijdens de interpellatie over de provinciale bijdrage voor de start van de Tour de France 
uw Staten toegezegd met een statenvoorstel te komen. 
In dit statenvoorstel wordt PS, via een technische begrotingswijziging, voorgesteld in te stemmen met een 
bijdrage van € 100.000 aan de gemeente Utrecht ten behoeve van de lokale organisatie van de start van de Tour 
de France. Dekking is gevonden door het overheadbudget organisatie en ontwikkeling af te romen met € 100.000.

Voorgeschiedenis
Aan de gemeente Utrecht is meegedeeld dat de Provincie een sponsorpakket zal afnemen ter waarde van 
€100.000 onder voorbehoud van instemming door uw Staten. Wij hebben u dit gemeld in de statenbrief ‘Bijdrage 
Provincie Utrecht start Tour de France in Utrecht 2015’ (nummer 811719B0). Naar aanleiding van deze statenbrief 
heeft in uw vergadering van 9 februari een interpellatie plaatsgevonden. Hierin hebben wij toegezegd met een 
statenvoorstel te komen voor een financiële bijdrage aan de start van de Tour de France.

Essentie / samenvatting
Wij stellen voor de gemeente Utrecht financieel te ondersteunen met een bijdrage van € 100.000 aan de lokale 
organisatie van de start van de Tour de France. 

Meetbaar / beoogd beleidseffect
De start van de Tour de France is een bijzonder sportevenement vanwege de extra publiciteit die gegenereerd 
wordt.

Financiële consequenties 
Voorgesteld wordt het bedrag van € 100.000 te dekken uit het (overhead) budget Organisatie en ontwikkeling.

Bestuurlijke dilemma’s / politieke gevoeligheid 
N.v.t.

Overwogen oplossingsrichtingen en alternatieven
N.v.t. (tijdens de Statenvergadering van 9 februari zijn de verschillende standpunten over de provinciale bijdrage 
gewisseld)

Effecten op duurzaamheid



N.v.t.

Voorgesteld wordt 
1.In te stemmen met de bijdrage van € 100.000 aan de Tour de France middels bijgevoegde technische 
begrotingswijziging.

Gedeputeerde Staten,

Voorzitter,

Secretaris,
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Ontwerp-besluit

Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op dinsdag 26 mei 2015;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 23 april 2015, afdeling MEC, nummer 814F7485;

Overwegende; 
dat de start van de Tour de France 2015 in Utrecht meer is dan alleen een sportevenement door de extra 
publiciteit voor de regio.

Besluiten: 
 In te stemmen met de bijdrage van € 100.000 aan de Tour de France middels bijgevoegde technische 

begrotingswijziging.

Voorzitter,

Griffier,
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Toelichting

1. Wettelijke grondslag
Artikel 158 van de Provinciewet.

2. Realisatie
De start van de Tour de France vindt plaats op 4 en 5 juli 2015 in Utrecht.

3. Juridisch
De bijdrage van de provincie moet juridisch geduid worden als een “subsidie” in de zin van artikel 4:21 van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Immers, in hoofdstuk 3.1 van de toelichting op de Algemene 
subsidieverordening Provincie Utrecht (Asv) is vermeld: “In de praktijk kan het voorkomen, dat er verschillende 
termen worden gebruikt, zoals bijdrage, uitkering of vergoeding, terwijl het in feite een subsidie betreft. De 
gekozen benaming is voor het zijn van subsidie niet van belang. Er is sprake van subsidie als aan de 
voorwaarden van de Awb is voldaan.” De onderhavige subsidie dient beschouwd te worden als een “incidentele 
subsidie” in de zin van artikel 4:23, derde lid van de Awb. In hoofstuk 4.2 van de toelichting bij de Asv is vermeld: 
“De incidentele subsidie is bedoeld voor situaties waarvoor geen beleid bestaat. Het gaat om eenmalige gevallen. 
Er is geen verordening nodig”. 

4. Communicatie
De provincie zal vermeld worden op borden die tijdens de Tour in Utrecht zichbaar zijn, conform het beleid van de 
lokale tourorganisatie.

5. Bijlage 1 Begrotingswijziging
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Produc
t

  2015

groep Omschrijving productgroep Toelichting op de begrotingswijziging Lasten Baten

     
0401 Economische zaken Dekkingsvoorstel Tour de France 100  

 Totaal productgroep 0401 100  
     
Totaal programma 04 Economische zaken en recreatie 100  
     
0805 Bedrijfsvoering Dekkingsvoorstel Tour de France -100  

 Totaal productgroep 0805 -100  
     
Totaal programma 08 Bestuur en middelen -100  
     
Totaal alle programma's   
     
Totaal alle programma´s, Algemene middelen en Reserves   
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