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DATUM 22-1-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot 

ONDERWERP Activatieprogramma Vuelta & effect werkgelegenheid 

Afgelopen woensdag 20 januari heeft u het statenvoorstel Vuelta 2022 besproken in de commissie BEM. In deze 
vergadering bleek dat er behoefte is aan een nadere toelichting over de resultaten van het activatieprogramma in 
de aanloop naar de Vuelta 2020, die vanwege de COVID-19 pandemie niet in Nederland is gereden. 
Ook werd gevraagd om een nadere toelichting over het aspect van de werkgelegenheid bij een mogelijke Vuelta in 
2022. In deze notitie ontvangt u een nadere toelichting.  
 
Activatieprogramma bij de Vuelta  
De Vuelta is meer dan een wielerwedstrijd. De wielerwedstijd wordt ingezet als aanjager van maatschappelijke 
doelen. Belangrijk onderdeel hierin is het activatieprogramma.  
 
Allereerst een schets hoe het activatieprogramma was opgezet in de aanloop naar de Vuelta 2020. Het 
activatieprogramma behelst diverse activiteiten en evenementen in aanloop naar en rond het wielerevenement, 
door en voor betrokken steden en regio’s. In 2020 zou het programma 100 dagen voor de proloog van de Vuelta 
van start gaan en doorlopen gedurende de weken dat de Vuelta werd gereden. 
 
Ruim voor de start van de 100 dagen werden in 2020 plannen en initiatieven geworven door een brede oproep uit 
te zetten in het totale gebied. Dit ondersteund door informatie- en inspiratiebijeenkomsten, waaraan het Utrechts 
Wielerplatform, Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) Utrecht, City Deal Kennis Maken en Utrecht Science Park  
hun medewerking hebben verleend.   
 
Vorig jaar zijn in totaal 272 plannen ingediend, waarmee in totaal om 3 miljoen aan bijdragen werd gevraagd. Het 
beschikbare budget bedroeg 640.000 euro. Uiteindelijk zijn 139 plannen geselecteerd die uit dat budget een 
bijdrage hebben gekregen. Geen van deze projecten heeft een 100% bijdrage gekregen, om zoveel mogelijk 
plannen te kunnen ondersteunen. Daarbovenop zijn plannen ondersteund met promotiemiddelen en plaatsing op 
de (digitale) agenda.   
 
Een aanvullende rol voor het participatieteam lag ook in het verbinden van de verschillende initiatieven en 
ondersteunen van de aanvragers bij de uitvoering. De verwachting was ook dat, wanneer het evenement dichterbij 
zou komen, nog meer initiatieven zouden gaan ontstaan. Dit is echter tot stilstand gekomen vanwege de covid-19 
pandemie en de maatregelen die de Nederlandse overheid nam ten aanzien van het organiseren van evenementen.  
 
Het totale veld van activatiepartners bleek zeer divers. Onder andere theatergezelschappen, sportverenigingen, 
onderwijsinstellingen, welzijnsorganisaties, ondernemers, buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties, 
zorginstellingen, wielercafe’s, wandelclubs, natuurorganisaties en orkesten dienden plannen in.   
 
Hoewel de Vuelta vorig jaar niet in Nederland is gestart en alleen een begin is gemaakt met het activatieprogramma 
is uitgevoerd, zijn er toch al resultaten geboekt:  
- Er is een samenwerking opgezet met de NTFU en de KNWU, gericht op wielerclubs en - verenigingen en op 

de stimulering van de fietssport in het algemeen. Er stond in dit kader een grote hoeveelheid activiteiten 
gepland. Met de Fietsersbond werden plannen ontwikkeld voor een samenwerking. 

- Met het Fonds Gehandicaptensport zijn tools ontwikkeld die het voor organisatoren mogelijk maken om geld 
in te zamelen voor het fonds, bijvoorbeeld via een La Vuelta Holanda Loterij. 
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- Er is een kick-off evenement ontwikkeld om de start van het activatieprogramma op 29 april 2020 te markeren. 
Voor dit evenement was een programma gemaakt en lagen in maart 2020 een draaiboek, promotiemateriaal 
en een digitale uitnodiging aan partners klaar. 

- Er is een online lespakket ontwikkeld voor groep 7 & 8 van het basisonderwijs en klas 1 & 2 van het VMBO, 
dat op 15 mei is opgeleverd (lavueltaholandaindeklas.com). Het pakket bevat 36 lessen waaruit een docent 
zelf een selectie kan maken. Inhoudelijk sluit het aan bij de duurzaamheidthema’s van La Vuelta Holanda. 

- Er is contact gelegd met verschillende onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO) om initiatieven van de grond te 
krijgen. Dit resulteerde in concrete activiteiten vanuit of in samenwerking met MBO Utrecht, ROC Midden 
Nederland, HKU, Grafisch Lyceum/X11, Studium Generale, Sportleerbedrijf Breda en Curio Breda. In Breda is 
in dit verband een samenwerking tot stand gekomen tussen 4 onderwijsinstellingen (in het kader van de City 
Deal Kennis Maken). 

- Er is een bijzondere connectie gelegd met Rijkswaterstaat. In het kader van haar programma voor fietsmobiliteit 
is Rijkswaterstaat partner geworden in het project “Wereldrecord voor alle Utrechters”. 

 
In bijlage 1 vindt u een selectie van initiatieven die een bijdrage zouden gaan ontvangen op het grondgebied van 
de provincie Utrecht (en een paar vanuit Noord-Brabant).  
 
Speciale aandacht binnen de provincie Utrecht: Fietshubs en snelfietsroutes 
Met het evenement wil de provincie Utrecht zich als (internationale) fietsregio profileren en een impuls geven aan 
het fietsen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de fietshubs en de realisatie van snelfietsroutes, beiden met als 
maatschappelijk doel bewegen, gezondheid en duurzaamheid te ondersteunen. 
 
De Vuelta Fietshubs zijn plaatselijke fietsfeesten voor jong en oud en voor ieder type fietser waarbij de verbinding 
wordt gemaakt tussen de lokale fiets-activiteiten en de naderende Vuelta Holanda. Veel gemeenten hadden 
interesse om deze fietshub in hun centrum te plaatsen. Fietshub-onderdelen zijn onder andere: pumptrack met 
mountainbike-fietsen, plaatselijke recreatieve/sportieve/culturele fietstochten, virtual biking en fietsstimulerings-
activiteiten in samenwerking met de provinciale campagne www.ikfiets.nl  
 
De snelfietsroutes worden door de fietshubs en andere onderdelen van het activatieprogramma onder de aandacht 
gebracht bij inwoners en bedrijven door fietstochten over de (toekomstige) routes en uitdagingen/beloningen via de 
Ik fiets-app. 
 
Daarnaast biedt de Vuelta 2022 de gelegenheid om maatschappelijke ambities te verwezenlijken in het brede veld 
van gezond stedelijk leven en duurzaamheid. Opnieuw wordt een duurzaamheidsstrategie opgesteld, waarbij 
gekeken zal worden naar zaken zoals duurzaam inkopen bij de hospitality, bij de merchandise maar ook door 
middel van de ‘groene karavaan’. Duurzaamheid zal, waar mogelijk, concreet worden ingevuld.  
 
Het streven is om het hier boven geschetste activatieprogramma Vuelta 2020 in dezelfde vorm te organiseren in 
2022. Wanneer duidelijk is dat de Vuelta in 2022 in Nederland ook echt doorgang vindt, zal dit verder worden 
uitgewerkt.  
 
Effect Vuelta op werkgelegenheid 
In de commissie BEM hebben wij met elkaar van gedachten gewisseld over het multiplier effect voor de 
werkgelegenheid. Ook is gevraagd of het effect van het evenement op de werkgelegenheid nader geduid kan 
worden.  En hoe het evenement ondernemers gaat helpen bij wie, vanwege de Covid19-crisis, het water nu aan de 
lippen staat.  
 
Een concreet aantal banen noemen is niet mogelijk. Waar het om gaat is perspectief bieden voor sectoren die 
zwaar getroffen zijn, zoals toerisme en recreatie, cultuur en horeca. Een vooruitzicht dat inspiratie biedt, vertrouwen 
geeft en uitnodigt tot creativiteit en activiteiten. Activiteiten die nodig zijn voor herstel. 
 
Voor deze sectoren is de komst van een groot publieksevenement van groot belang, juist ook vanwege een breed 
scala aan activiteiten in de aanloop naar en rondom de Vuelta start. Zij kunnen daar gericht op in springen met 
maatschappelijke en zeker ook met commerciële activiteiten. Ondernemers geven al aan in tweede helft van 2021 
met de voorbereidingen daarvoor te moeten beginnen willen ze tijd klaar zijn voor de aanloop naar de Vuelta-start 

http://www.ikfiets.nl/
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in 2022. Dat betekent volgens hen dat al dit najaar vooral jongere werknemers en ZZP-ers aan het werk worden 
gezet met die voorbereidingen. 
 
Daarnaast zal de Vuelta stad en provincie Utrecht met haar cultuur, natuur en geschiedenis en innovatiekracht 
positief onder de aandacht brengen van een groot Europees publiek. Dat zal een extra impuls geven aan het 
dagtoerisme, het verblijfstoerisme en Utrecht op de kaart zetten voor het zakelijk toerisme. Dit geeft een impuls aan 
de werkgelegenheid in de toeristische sector die in 2020 en 2021 zwaar getroffen is door de COVID-19 pandemie.  
Zoals ook zichtbaar is in de bijlage hebben ondernemers in diverse sectoren (sport, horeca, evenementenbranche 
en maatschappelijke en culturele instellingen) plannen ingediend voor initiatieven. De Vuelta heeft daarmee een 
spin-off als het gaat om werkgelegenheid.  
 
Een ander voorbeeld is dat er voor de Vuelta voorbereidingen aan het parcours plaatsvinden vanuit techniek en 
veiligheid. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de inzet van verkeersregelaars en diverse andere diensten (bebording, 
hekwerken, wegwerkzaamheden etc.). Ook dat zorgt voor (tijdelijke) werkgelegenheid. 
 
Bij de Vuelta 2022 zal tot slot - net zoals dat de bedoeling was in 2020 – ook ingezet worden op stages en 
werkervaringsplekken. Zoals hierboven al aangegeven is reeds contact gelegd met verschillende 
onderwijsinstellingen (MBO, HBO, WO) om initiatieven van de grond te krijgen. Dit resulteerde in Utrecht tot 
concrete activiteiten vanuit of in samenwerking met MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, HKU, Grafisch 
Lyceum/X11 en Studium Generale. 
 
Los van deze effecten zal dit evenement een positieve uitstraling hebben op de Utrechtse samenleving, die uitziet 
naar het weer samen doen en samen vieren. 



 
 
 
 

4 
 

Bijlage 1.  
 
Een overzicht van Ingediende en beoordeelde voorstellen provincie Utrecht 
In 2020 zijn 272 plannen ingediend waarvan er 139 een bijdrage hebben ontvangen. Hieronder een 
selectie van de ingediende en beoordeelde plannen in de provincie Utrecht. En een aantal daarbuiten 
als voorbeeld van de plannen uit Noord-Brabant, die bijdragen aan overall evenementen. 
 
 
Gilde Utrecht Vuelta langs de fietsgeschiedenis van Utrecht 

de Streekverkenner Verdwaalverhalen van de Vuelta - een literaire etappe 

Het is Koers 3 soorten activiteiten: NK wielerquiz, Geheim 
wielergenootschap en HIK-ritjes met koers kijken (HIK cafe) 

Café Domkop pubquiz over la vuelta 

Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht Op weg naar La Vuelta Holanda 

Wijkorkest De Noordooster Muzikale Vuelta Verhalen 

Stichting De Vrijstaat De Groene Mobiele Eenheid 

ZIMIHC Toeters en Trommels bij de Tijdrit 

De Zelfgemaakte Scheurkalender De Utrechtse Vuelta-Aftelkalender 

Podium Oost Op weg naar de Vuelta dag 

Niels Klaver Vuelta-Veiling 

Stichting Cultuurplatform Rhenen Vuelta Rhenen 2020 

Utrecht Natuurlijk De Utrechtse Natuur-Vuelta 

Het Nieuw Utrechts Toneel Vuelta. Een wielerdrama over vriendschap en rivaliteit 
Architectuurcentrum AORTA Choreografie van de zwerm 

Open Tuinendag Utrecht Boomplanting Open Tuinendag Utrecht 

Circus SNOR Fietscircus van Circus SNOR 

Kamerkoor Estrivo Una vuelta cantada 

Stichting Expodium WerkspoorOpera 

Zeister Muziekdagen OpeningsMuziek Zeister Muziekdagen 2020 

Instituto Cervantes Utrecht La Vuelta activity plan 

TivoliVredenburg Shows in het kader van de Vuelta 

Het Midzomergracht festival / Stichting 
de Overkant 

Midzomergracht festival Sport Inclusive 

Ping Pong Club Spaanse dag bij de Ping Pong Club 

Louis Hartlooper Complex Festival de Cine EspaÃ±ol 2020 

Het Platform Cultuur (KunstenHuis) La Vuelta Holanda, una fiesta para Zeist! 

Instituto Cervantes The Vuelta Spanish Day 

Molen de Ster Molen de Ster & Vuelta 

EKKO Ga Toch Fietsen 
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Stichting Libero Strijkorkest Back and Forth: a musical crossover through Spain, the 
Netherlands and Cuba 

Marieke Hulsbos Wetenschap achter de Wielersport 

Grafisch Lyceum Utrecht en X11 media 
en vormgeving 

Propuesta La Vuelta Educacional 

Café Willem Slok Vuelta bij Willem Slok 

Zimihc Vuelta Lied 

Gemeente Leusden Spaanse feestweek in de Hamershof 

Studio Kars + Boom Wijkenstrijd (Vamos Vuelta) 

Bibliotheek Utrecht Er op en er over 

Fort van de Verbeelding FietsbellenConcert 

Terrein Landgoed De Horst Vuelta Festival Driebergen 

Stichting Prokkel Vuelta Fiesta ProkkelSterrenslag 

Stichting Cycle Fun Productions Open NK SlowBiking Tour 2020 

Wereldrecord voor alle Utrechters Wereldrecord voor alle Utrechters 

Pannenkoekenhuizen.com Tribune Doornseweg 

Stichting Wielerplatform Utrecht De Ronde van Utrecht - Vuelta editie 

Bouk&Bike Open Nederlands Kampioenschap Fietskoerieren 

49x14 Events Amerongse Berg Challenge 

SportUtrecht Vuelta Fietshubs stad Utrecht 

SportUtrecht Vuelta Fietshubs provincie Utrecht 

Stichting Green Race Dikke Banden Race Heuvelrug 

Stichting Vrouwenwielrennen.nl Snuffelfiets & Vrouwenwielrennen & Vuelta 

Wielervereniging Het Stadion Feestelijke opening Pumptrack Ruigenhoek 

Wielervereniging het Stadion Dikke bandenrace finale la Vuelta 

Sportservice Veenendaal Wielerfestival en Vuelta Kids 

stichting Wielerpromotie Amersfoort Vuelta033 

U.S.W.V. De Domrenner Wielerfestival USP 

Laurens Hitman Boek: Fietsen Maken Utrecht 

Welzijn Bommelerwaard Spel& Vuelta on Tour 

Stichting Wielerplatform Utrecht Utrecht Urban Trail 

On The Move Utrecht Utrecht Padel Event - Viva Padel 

De Derde Helft De Derde e-Tappe 

Project O La Vuelta Holanda Overvecht 

CS030 Ploegentijdrit La Vuelta Holanda 

Cycling 4 Climate Cycling 4 Climate 
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Tour de Junior La Vuelta feestweek voorafgaand en tijdens de Tour de 
Junior in Achterveld (gemeente Leusden) 

De Proloog 1. Vuelta Midzomerfeest (20 juni) 2. Vuelta Live (16 
augustus) 

Cycling4Climate Climate Classic 

Klokkenluiders Gilde Breda Luiden Nassauklok GroteKerk Breda 
 


