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Er zijn verschillende instemmende geluiden te horen over dit voorstel, zoals  
- dat het goed is voor de promotie van de provincie Utrecht en van fietsen,  
- dat we met een relatief kleine extra bijdrage een maximaal effect creëren,  
- dat we hiermee sectoren, die het door Corona extra zwaar hebben, zoals de horeca en de 
evenementenbranche, een hart onder de riem steken en  
- dat het goed is voor de werkgelegenheid.  
 
Daarnaast is er ook de nodige kritische inbreng: 
- er wordt gewezen op de door de Staten aangenomen motie, dat er geen extra geld naar de Vuelta zou gaan; 
- waarom sponsort de provincie het feestje van de stad Utrecht?  
- wat hebben gemeenten, die geen doorgangsgemeenten zijn, hieraan? 
- waarom moeten we hier nu over beslissen, terwijl er nog geen duidelijkheid is over de bijdrage van het 
Ministerie van VWS, die 1 april verwacht wordt? 
- ondernemers die het nú moeilijk hebben door corona, helpen we echt niet als we ergens in 2022 een paar 
dagen een feestje organiseren; 
- hoe zit het met de doelstelling ‘duurzaamheid’, als je de Ronde van Spanje naar Nederland over laat komen? 
 
Het College geeft aan deze relatief lage extra bijdrage, juist vanwege Corona, verantwoord te vinden. Ook de 
overige vier partners hebben extra middelen ter beschikking gesteld. Het is een evenement van en voor de héle 
provincie. Het is nadrukkelijk de verwachting, dat VWS over de brug komt. Verder geeft het een positief signaal af 
naar ondernemers, die door Corona in de problemen zijn gekomen. Er wordt gewezen op de steunbetuigingen, 
die het college vanuit de ondernemers heeft ontvangen. Overigens blijft de systematiek m.b.t. risico’s 
ongewijzigd: eventuele tegenvallers dienen binnen de begroting te worden opgevangen.  
 
De ChristenUnie vraagt:  
“Een bijdrage uit de COVIDreserve voor de Vuelta in 2022 roept bij onze fractie de vraag of GS bereid is om een 
kleine verkenning te doen naar mogelijke andere evenementen, bijv. op basis van een zoveel jarig bestaan, 
waarbij steun uit de COVID-reserve een bijdrage zou kunnen leveren aan de stimulans van getroffen sectoren 
met een positieve uitstraling op onze inwoners. We noemen nu het 350-jarig bestaan van de OHW in 2022. Niet 
om zomaar met publiek geld rond te strooien, wel om kansen die zich voordoen te kunnen benutten, en die tijdig 
in beeld te hebben.” 
Gedeputeerde zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden, omdat zij hiervoor eerst een uitvraag moet doen 
bij haar collega-gedeputeerden.  
 
De commissie adviseert het presidium dit als ‘normaal debat’ te agenderen voor de vergadering van Provinciale 
Staten. 
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