
2.1 SV Vuelta 2022 (2020BEM208)

Vragen D66

1. Is er al meer bekend over de aanvullende 
subsidie van het Ministerie van VWS?

De aanvraag voor de extra subsidie van het 
ministerie van VWS ter hoogte van 500.000 
euro is ingediend voor 1 januari 2021. We 
verwachten dat voor 1 april 2021 duidelijkheid 
is over deze extra aanvraag, zoals VWS heeft 
toegezegd. Er zullen geen aanvullende 
subsidievoorwaarden worden gesteld bij deze 
extra aanvraag.

2. Wat leveren we in als we niet instemmen 
met optie 1? M.a.w. Wat is ons verlies naast de 
financiële kant van dit voorstel?

Voor de provincie Utrecht vormt het 
maatschappelijk belang van het evenement in 
deze zware economische tijden de belangrijkste 
reden om extra bij te dragen en volledig te 
blijven participeren in de stichting. De Vuelta 
2022 belooft het eerste, grote, internationale, 
maatschappelijk evenement in de provincie te 
worden als de provincie zich opwerkt uit de 
Covid19-crisis, die onze economie en 
maatschappelijk leven ook op dit moment nog 
heel zwaar treffen.
Vuelta 2022 zal een positieve uitstraling hebben 
op de samenleving, die snakt naar het weer 
samen doen en samen vieren. Het zal zwaar 
getroffen ondernemers in de provincie in de 
horecasector, het zakelijk toerisme, de 
evenementenbranche en de culturele sector 
perspectief bieden. (zoals aangegeven in de 
brieven van het Business Peloton en KHN) 
Optie 1 biedt de Vuelta 2022 de gelegenheid 
om maatschappelijke ambities te 
verwezenlijken in het brede veld van gezond 
leven en duurzaamheid. Ook stelt het 
evenement de provincie Utrecht in staat om 
zich te profileren als (internationale) fietsregio 
en zal naar verwachting leiden tot een divers 
aanbod van (sport)activiteiten.
Geen extra geld toekennen zou betekenen dat 
de haalbaarheid van de Vuelta 2022 onder druk 
komt te staan. De andere vier publieke partners 
hebben hun extra bijdragen al toegezegd. Het 
zou ook betekenen dat de provincie de 
noodzaak die het maatschappelijk veld ziet, niet 
genoeg herkent. Vanuit een breed 
maatschappelijk veld (waaronder vanuit de 
sport, cultuur en horeca ondernemingen) wordt 
namelijk juist een beroep gedaan op de 
provincie gedaan om mee te doen. 
Bij de partners in de Vuelta organisatie 



verliezen we bovendien onze gelijkwaardige 
positie en een deel van de medezeggenschap in 
de organisatie. Door volwaardig mee te doen 
biedt dit de provincie Utrecht een beter 
uitgangspunt naar de regio toe.

Vraag SGP:

Graag ontvangen wij een overzicht van de 
kosten voor het activatieprogramma rondom de 
ronde en de kosten van de ronde zelf.

De totale projectbegroting voor het evenement 
in 2020 was 14,3 miljoen euro. Voor het 
activiatieprogramma was 640.000 euro 
gereserveerd als cofinanciering ten behoeve 
van de organisatie van side events in stad en 
provincie. In de directe aanloop naar La Vuelta 
Holanda 2020 is een deel van het 
maatschappelijk activatie budget uitgegeven, 
aan kosten voor de voorbereiding door de 
projectorganisatie, maar ook al aan 
organisatoren uit de doorkomstgemeenten die 
al kosten hadden gemaakt voordat bekend 
werd dat de wedstrijd niet in Nederland zou 
plaatsvinden. 
De organisatie van de ronde zelf (inclusief de 
benodigde communicatie,  marketing, 
hospitality en dergelijke) was begroot in 2020  
op circa 13,3 miljoen.  

Voor 2022 gaat de stichting er vooralsnog van 
uit dat in de nieuwe begroting hetzelfde budget 
voor maatschappelijke activatie opgenomen 
kan worden, onder voorwaarde dat de 
toegezegde en benodigde middelen 
beschikbaar komen. De publieke partners 
hebben immers de wens geuit dat de ambitie 
van het evenement zo dicht mogelijk bij de 
ambitie van de Vuelta 2020 uitkomt, inclusief 
de maatschappelijke betrokkenheid met een 
aantrekkelijk activatieprogramma. 

Vragen VVD:

Dit budget (van 300.000 euro; netto 250.000 
euro) wordt ingezet voor het realiseren van de 
Vuelta 2022 om zo het herstel van door corona 
zwaar getroffen sectoren zoals toerisme, 
cultuur en horeca te helpen bevorderen. En om 
de provincie als geheel een positieve impuls te 
geven waarbij wordt ingezet op 
maatschappelijke activiteiten in een breed veld 
van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. 
De VVD heeft er bij de behandeling van de 

Vuelta 2022 zal perspectief bieden aan de 
ondernemers in de provincie in de 
horecasector, het zakelijk toerisme, de 
evenementenbranche en de culturele sector die 
nu lijden onder een zware crisis, met geen of 
sterk gedaalde bezoekersaantallen te kampen 
hebben, weinig of geen omzet boeken en flink 
interen op hun reserves. Het perspectief op een 
groot maatschappelijk evenement met 
publicitaire uitstraling voor heel Utrecht is 



begroting ’21 op gehamerd om in het licht van 
de Corona crisis in te zetten op het behoud en 
helpen realiseren van banen. Dat het college 
deze lijn volgt en de Vuelta als middel inzet om 
dit te doen, spreekt aan.  

1) Hoe gaat inzet van het bedrag leiden tot 
behoud van / extra banen? Hoe wordt 
voorkomen dat het wordt verjubeld in 
feestjes en partijtjes? 

belangrijk voor ondernemers die in tijden van 
grote onzekerheid voor zware beslissingen 
(komen te) staan om wel of niet banen te 
behouden of om wel of niet in personeel te 
investeren.   
Zoals bij de organisatie van de Vuelta 2020 zal 
in 2021 worden ingezet op stages (bijvoorbeeld 
in de projectorganisatie) en op 
werkervaringsplekken. De projectorganisatie zal 
zich verder ook inzetten om HBO en MBO te 
betrekken.
Er is een kader opgesteld waaraan de 
initiatieven die worden ingediend moeten 
voldoen. Er vindt dus altijd een toets plaats 
zodat het geld uit het activatieprogramma goed 
besteed wordt.
De begroting is gericht op het organiseren van 
de ronde zelf en de maatschappelijke activatie. 
Zoals gebruikelijk bij dit soort evenementen 
wordt bij start en finish aandacht besteed aan 
netwerkbijeenkomsten.
De maatschappelijke activiteiten moeten 
bijdragen aan de doelen die zijn geformuleerd, 
zoals duurzaamheid, gezondheid en bewegen, 
gezond stedelijk leven en maatschappelijke 
verbinding.

2. Hoe gaat het project Vuelta 2022 bijdragen 
aan het hersteloffensief van de 
gastvrijheidssector (brief business peleton) en 
hoe gaat het succes ervan worden beoordeeld? 
Hoe gaat de Vuelta concreet bijdragen aan 
brede regio-activatie en hoe worden 
kennisinstellingen en de culturele sector 
betrokken en hoe gaan zij profiteren? (brief 
KHN)

Voor het herstel van de gastvrijheidssector kan 
de Vuelta 2022, met zijn internationale 
uitstraling, een sleutelproject zijn voor het 
opnieuw op de kaart zetten van Utrecht. Het zal 
provincie en stad positief onder de aandacht 
brengen van de Europese kwaliteitsbezoeker en 
kan ook andere grote evenementen naar de 
regio helpen brengen.. Concreet zullen het 
dagtoerisme en verblijfstoerisme  een extra 
impuls krijgen. 
Het succes van het evenement kan aan de hand 
van aantallen extra bezoekers worden 
ingeschat, zoals ook bij de Tour de France is 
gebeurd.
De kennisinstellingen en de culturele sector zijn 
onder andere in de provincie Utrecht 
belangrijke partners  in de organisatie en de 
uitvoering van de Vuelta. Van het begin af aan 
hebben zij inzet geleverd en dat zal in 2022 
weer het geval zijn. Door het profileren en 
concreet meedoen in de uitvoering 
(bijvoorbeeld door de finish bij het Utrecht 
Science Park, veel culturele activiteiten in de 
aanloop en tijdens het evenement) kunnen zij 
zich profileren.



Hoewel de Vuelta in 2020 in Nederland niet 
heeft plaatsgevonden zijn er overigens wel 
resultaten geboekt binnen het 
activatieprogramma (zo zijn er samenwerkingen 
binnen de fietssport tot stand gekomen en is  
een online-lespakket dat aansluit op het thema 
duurzaamheid gereed gekomen). 

3. Welk deel van de 250.000 is bedoeld voor 
banen en welk deel voor maatschappelijke 
activiteiten? Wat is de bijdrage vanuit 
provinciale middelen voor duurzaamheid en 
gezond stedelijk leven aan de Vuelta om die 
doelstellingen te realiseren?

De provinciale bijdrage is een belangrijke stap 
in de haalbaarheid van de Vuelta 2022. 
Hierdoor wordt een  perspectief geboden om 
de Vuelta 2022 mogelijk te maken en te 
organiseren met veel maatschappelijke 
activiteiten in de aanloop en ook veel 
activiteiten in de provincie. Dankzij extra privaat 
geld en subsidie van VWS is er veel inzet  op 
maatschappelijke activiteiten. 
Het onderscheid tussen behoud van/extra 
banen en maatschappelijke activiteiten is niet 
te maken. Juist door perspectief te bieden aan 
ondernemers en door maatschappelijke 
activiteiten te stimuleren kunnen banen in deze 
sector behouden blijven of kan er extra ruimte 
komen voor nieuwe banen.
Er is zowel een rechtstreekse stimulans door 
geld in te zetten. Daarnaast zullen er ook veel 
maatschappelijke initiatieven in de dorpen en 
steden ontstaan rondom de Vuelta 2022.

4. Er wordt 50.000 euro gerekend voor 
provinciale personeels-en proceskosten. Bij het 
opstellen van de begroting 2021 speelde de 
mogelijkheid dat de Vuelta nog georganiseerd 
zou gaan worden. Is daar geen rekening mee 
gehouden bij het opstellen van de begroting 
(binnen recreatie en toerisme)?  

Binnen het budget recreatie en toerisme voor 
2021 is geen rekening gehouden met deze 
uitgaven. Deze 50.000 euro betreft provinciale 
proceskosten. Hierbij valt te denken aan 
personeelskosten, extra ondersteuning 
parcoursgemeenten, stimuleren provinciale 
organisatie en activiteiten en hospitality.

5. Betekent dit dat van de drie geschetste 
opties voor het doorgaan van de Vuelta zowel 
bij optie 2 als 3 er dus geld bij zou moeten?  
Hoe groot was het bedrag dat voor personeels- 
en organisatiekosten was geraamd in het 
eerder door PS beschikbaar gestelde budget? 
En wat resteert daarvan omdat de Vuelta 
uiteindelijk niet heeft plaatsgevonden?

Indien de Provincie Utrecht extra bijdraagt aan 
de Vuelta 2022 en de ambitie hetzelfde blijft als 
in 2020 willen we organisatorisch goed inzetten. 
Daar is de € 50.000 euro voor bedoeld.
In de opties 2 en 3 zal dit van een andere orde 
zijn omdat de provincie Utrecht niet meer op 
dezelfde voet  als in 2020 in de organisatie 
deelneemt.
Het eerder door PS beschikbaar gestelde 
budget van 2,1 miljoen euro was de bijdrage 
van provincie Utrecht aan de Vuelta. Hierin 
waren dus geen personeels- en 
organisatiekosten van de provincie zelf 
meegenomen.

6. Is, door in de begroting ’21 geen rekening te 
houden met een Vuelta in 2022, door GS 
feitelijk op optie 1 gekoerst? 

Wij hebben uw Staten vorig jaar, toen duidelijk 
was dat de Vuelta-start niet in Nederland zou 
kunnen plaatsvinden, ook geïnformeerd over 



het feit dat een onderzoek naar de 
haalbaarheid van een start in 2022 plaats 
zouden vinden. We hebben daarbij meteen 
aangetekend dat de verwachting was dat het  
onderzoek enige tijd zou vergen, ook vanwege 
de coronacrisis. We hebben de Staten 
toegezegd om de uitkomsten van het 
onderzoek en daaruit mogelijk voortvloeiende 
vervolgstappen voor te leggen. Mocht een start 
in 2022 niet haalbaar blijken te zijn dan zou de 
afrekening van de kosten 2020 worden 
opgemaakt. Indachtig die toezegging leggen we 
nu dit voorstel aan u voor.

We zitten op dit moment nog midden in een 
pandemie, waarin we te maken hebben met 
nieuwe variaties van het Corona virus waarvan 
de impact nog niet geheel duidelijk is….  
7)  Hoe is het besluitvormings- en 
uitgavenproces ingericht zodat rekening kan 
worden gehouden met nieuwe ontwikkelingen? 
Deze komen immers dit keer minder 
onverwacht dan de vorige keer en er kan bij de 
organisatie op worden ingespeeld zodat bij een 
onverhoopt niet doorgaan, zo min mogelijk 
publiek geld verloren gaat.

De onverwachte wending die de Vuelta 2020 
heeft  door de COVID-19 pandemie heeft 
gekregen was  niet voorzien. Het inzetten op de 
Vuelta-start in 2022  geeft de ruimte om 
rekening te houden met de ontwikkelingen in 
deze pandemie en de effecten van het 
grootschalige vaccinatieplan in 2021. We zullen 
het uitgavenpatroon en de momenten van 
beslissen steeds afstemmen op de 
ontwikkelingen, zodat  lering kan worden 
getrokken uit de ervaringen. Zodat we zo goed 
mogelijk op de hoogte zijn en blijven van de 
risico’s van het evenement en de omgeving en 
de juiste maatregelen kunnen treffen om te 
voorkomen dat die risico’s optreden, of hun 
impact zoveel mogelijk beperken.  
Door het maken van een doorstart naar de 
Vuelta 2022 zal het al ingezette publieke geld 
niet verloren gaan. Een deel van de 
werkzaamheden, zoals het maken van een 
verkeersplan, het opstellen van 
vergunningaanvragen en benodigde 
onderzoeken, kan in 2022 gebruikt worden.




