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D66 1 ‘D66 is blij te vernemen dat het evenement doorgang 
vindt. Nu is het zorg dat het evenement ook volwaardig 
als drager kan fungeren voor het bredere economische 
profiel van onze regio en de maatschappelijke 
doelstellingen daar binnen. We willen GS vragen hoe zorg 
gedragen wordt dat het aspect van ‘drager’ is geborgd en 
sectoroverstijgend van de kansen geprofiteerd kan 
worden die dit evenement kan brengen, niet alleen tijdens 
het evenement maar ook in aanloop en na het 
evenement.’

De Vuelta biedt kansen om de regio Utrecht economisch te versterken.  
Niet alleen tijdens het evenement maar ook in de aanloop er naar toe 
worden deze kansen via een divers pakket aan initiatieven geborgd. De 
komende maanden wordt het activatieprogramma in de regio Utrecht 
weer opgepakt. Waarbij geinventariseerd gaat worden welke 
initiatieven in het maatschappelijke en culturele veld en horeca 
opnieuw opgestart kunnen worden. Een groot deel van het 
activatieprogramma stond in 2020 al in de startblokken maar moest 
vanwege de uitbraak van het coronavirus worden stilgelegd.
Daarnaast wordt er vanuit provincie, in samenwerking met diverse 
maatschappelijk organisaties zoals het Busines Peleton Utrecht, 
onderzocht wat de mogelijkheden zijn om de economische verbinding 
met  o.a.  wetenschap (zoals bijvoorbeeld het meten van bewegen in 
relatie tot fiets en gezondheid) en gezond stedelijk leven in de regio 
Utrecht te versterken. Juist om publiek-private samenwerkingen in de 
aanloop naar en na afloop van het evenement te stimuleren.   

Voor de aansluiting op het bedrijfsleven wordt gekeken naar de 
mogelijkheden om een of meerdere business events te organiseren 
over innovaties en ondernemerschap rond fiets-gerelateerde 
vraagstukken. Dit concept (Tourlab) is in de aanloop naar de start van 
de Tour de France in 2015 zeer succesvol geweest. Als overheden 
kunnen we hier een actieve rol in pakken door (fiets)vraagstukken 
actief in te brengen.
We gaan de mogelijkheden verkennen om bij de start van de Vuelta het 
regioprofiel op gezond stedelijk leven (healthy urban living) te 
versterken door een koppeling met gezondheid (preventie), voeding en 
bewegen.

1 – Memo Aankondiging groen licht Vuelta 2022


