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Onderwerp Statenbrief: Bijdrage Provincie Utrecht start Tour de France in Utrecht 2015 

 
Voorgestelde behandeling: Ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Op 4 en 5 juli 2015 vindt in Utrecht de start (Grand Départ) plaats van de 2015-editie van de Tour de France.  
Na een tijdrit door de gemeente Utrecht op zaterdag 4 juli, gaat de Tour op zondag 5 juli officieel van start als de 
deelnemers de eerste officiële Touretappe (de Tourorganisatie heeft het exacte parcours nog niet helemaal 
vastgesteld) afleggen, startend bij 't Goylaan nabij de Jaarbeurs Utrecht, via de oude binnenstad van Utrecht, 
langs de grachten, onder de bogen van de Dom door, naar de westkant van de stad en, via provinciale wegen en 
de gemeenten IJsselstein, Montfoort en Oudewater, naar Neeltje Jans in Zeeland. De betrokkenheid van de 
Provincie bestaat hoofdzakelijk uit de inzet van de afdeling Wegen voor deelname aan de voorbereidende 
besprekingen en, te zijner tijd, supervisie en facilitering van gebruik van provinciale wegen op de dagen (28 juni 
en 5 juli) dat er Touractiviteiten op provinciale wegen plaatsvinden. Hoe deze rol concreet zal moeten worden 
ingevuld zal blijken als de precieze route door de Tourorganisatie is vastgelegd. 
Daarnaast is aan de gemeente Utrecht gecommuniceerd dat de Provincie, onder voorbehoud van instemming 
van uw Staten, een financiële bijdrage van 100.000,= zal leveren aan de lokale organisatie van de Tour. 
Ofschoon sport niet tot de beleidsprioriteiten van de Provincie hoort, heeft bij het besluit om bij te dragen 
meegespeeld  dat de Tour de France, als internationaal bekend evenement met een bewezen positieve uitstraling 
en economische spin-off, meer dan alleen een sportevenement, ook een belangrijk stuk promotie en extra 
economische activiteit meebrengt voor de regio Utrecht. Ten onrechte hebben wij u hierover niet direct een 
statenbrief gestuurd.  
 
Aanleiding 
De totale begroting voor de lokale organisatie is geraamd op ruim 15 miljoen euro, grotendeels te dekken door 
financiële bijdragen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, de Jaarbeurs Utrecht en de 
gemeente Utrecht, met diverse bijdragen van tussen de 300 en 700 duizend euro van, al dan niet in Utrecht 
gevestigde, bedrijven alsmede een groot aantal sponsors die elk rond de €100.000,- doneren. In de richting van 
de Provincie heeft de gemeente Utrecht meermalen laten blijken te hopen op aanzienlijke financiële steun.  
 
De Touractiviteiten zullen hoofdzakelijk plaatsvinden binnen de grenzen van de gemeente Utrecht maar ook de 
regio rond de gemeente Utrecht zal er het nodige van merken. Behalve dat het parcours van zowel de 'amateur 
Tour' op zondag 28 juni en de officiële eerste etappe van de Tour door de stad Utrecht, langs IJsselstein en door 
Montfoort en Oudewater voert, met de nodige internationale publiciteit en positieve ‘exposure’ als resultaat, 
verwacht de Tourorganisatie dat de omgeving van Utrecht ook economisch baat zal hebben bij de extra 



 

  

 

activiteiten en aanwezigheid van minstens additionele 800.000 bezoekers, resulterend in -afgaand op de ervaring 
van Rotterdam in 2010- minimaal €33.3 miljoen aan extra omzet voor bedrijven. 
 
Voorgeschiedenis 

Aan gunning van de start van de Tour de France aan Utrecht is een intensieve lobby voorafgegaan, aanvankelijk 
geleid door een vorige commissaris en de vorige burgemeester van Utrecht en laatstelijk, nadat de 2010-editie 
van de Tourstart aan Rotterdam was gegund, alleen door de gemeente Utrecht. 
 
Essentie / samenvatting: 
Vooruitlopend op een definitief besluit met betrekking tot de herkomst van de te committeren middelen hebben wij 
aan de gemeente Utrecht meegedeeld dat de Provincie Utrecht onder voorbehoud van instemming van uw Staten 
met €100.000,- zal bijdragen aan de lokale organisatie van de start (Grand Départ) van de Tour de France 2015 
in Utrecht en omstreken. 
 
Daarnaast verleent  de Provincie vrijstelling van betaling van leges door de Tourorganisatie. En marge van de 
Tourstart, zal de provincie een groep voor Utrecht belangrijke stakeholders ontvangen, in het kader van de 
promotie van en het genereren van spin-off voor Utrecht als economische topregio. Het betreft naar verwachting 
onder meer de ontvangst van een inkomende missie uit de Chinese provincie Guangdong, in het kader van het 
20-jarig bestaan van de vriendschapsrelatie tussen beide provincies. 

 
 De kosten daarvan worden begroot op €50.000,- en zullen worden gedekt uit bestaande budgetten.  
 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Positieve aandacht en publiciteit voor Utrecht als topregio en stimulering van economische activiteit in de 
provincie (extra hotelnachten, consumptie en andere bestedingen door bezoekers). Daarnaast draagt de 
ontvangst van stakeholders bij aan het versterken van onze netwerkrelaties. 
 
 
Financiële consequenties 

Activiteit Bedrag Bedrag Dekking Dekking Activiteit(en) 

Bijdrage aan lokale organisatie 
Tour de France  

€100.000,=   Bestemmingsvoorstel 
jaarrekeningresultaat 2014*  

 
*In juni zal aan uw Staten de jaarrekening ter besluitvorming worden voorgelegd. In het bestemmingsvoorstel van 
het jaarrekeningresultaat 2014 zal worden voorgesteld, ter instemming van uw Staten, om de € 100.000,- te 
dekken uit het jaarrekeningresultaat 2014. 
 
 
 
Vervolgprocedure/voortgang 

N.v.t. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van het voornemen om een financiële bijdrage te leveren aan de lokale organisatie van de Tour 
de France.  
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
De voorzitter,  
 
 
 
 
De secretaris,  
 


