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SV Deelname aan Stichting Vuelta Holanda

Hoewel er een paar partijen nog steeds positief staan t.o.v. de komst van de Vuelta naar Utrecht, is een
meerderheid van de fracties (zeer) kritisch t.o.v. de voorgestelde deelname van de Provincie Utrecht aan de
Stichting Vuelta Holanda.
Het grootste bezwaar richt zich op het gegeven dat wanneer de Provinicie Utrecht deelneemt aan de stichting er
ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor de (financiële) risico’s. De vraag is hoe dit zich verhoudt tot de
aangenomen motie uit de vergadering van Provinciale Staten van 11 juni 2018, waarin Gedeputeerde Staten
kenbaar is gemaakt “…dat de provincie Utrecht niet zal bijdragen aan eventuele financiële tegenvallers
achteraf.” Volgens sommige fracties klopt de onderbouwing niet en is onduidelijk welke risico’s er worden
gelopen. Ook vinden sommige fracties dat de Provincie voor een te groot deel risico-drager is in verhouden tot de
andere deelnemende partijen. Waarom wordt er bijvoorbeeld niet gekozen voor een subsidie aan de stichting?
Gedeputeerde Bruins Slot stelt dat deelname aan de stichting volgens juridisch advies nodig is om een en ander
rechtmatig te kunnen doen conform de Aanbestedingswet. Een subsidie is niet mogelijk, omdat het ingaat tegen
de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst èn omdat de Provincie dan geen invloed meer heeft op de
besteding van de gelden, c.q. niet meer kan sturen op de te behalen resultaten. M.b.t. de (financiële) risico’s stelt
gedeputeerde dat deze zich alleen voordoen bij “… extreme, onvoorziene omstandigheden …” tijdens het event,
zoals een bommelding of extreem warm weer. Overigens dient de organisatie zich strikt aan de begroting te
houden en dienen tegenvallers zo mogelijk binnen de begroting te worden opgelost. Dit is in lijn met wat
gedeputeerde Van den Berg eerder heeft gesteld.
Een aantal fracties verzoekt GS om de juridische adviezen toegestuurd te krijgen; deze zijn nodig om tot
oordeelsvorming te komen. Gedeputeerde zegt toe op zeer korte termijn terug te komen op dit verzoek.
De commissie adviseert Provinciale Staten om dit Statenvoorstel als een ‘normaal’ debat te agenderen op de
agenda van 25 september a.s. Tijdens dit debat hebben de Staten de mogelijkheid om hun ‘wensen en
bedenkingen’ (conform artikel 158 van de Provinciewet) kenbaar te maken middels een amendement.
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