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VVD en D66 1 Opwaarderingsverzoek:

VVD en D66 willen graag agendapunt 3.4 opwaarderen 
voor bespreking. De kwartaalrapportage roept bij ons 
vragen op die wij graag met de gedeputeerde bespreken.

Provincie Utrecht draagt financieel bij aan de start van de 
Vuelta in onze provincie, die over iets meer dan vijf 
maanden plaatsvindt. Redenen om die bijdrage te leveren, 
zijn de economische impact die dit event kan hebben en 
een maatschappelijke legacy die het event achter laat. 
Wij willen graag bespreken of en hoe op deze termijn de 
economische impact wordt gerealiseerd. 

Daarnaast willen wij de omgang met het risico van 
personeelstekorten bespreken, specifiek waar het gaat 
om sectoren die nu al mensen tekortkomen en een 
bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke legacy, 
zoals horeca, recreatie en evenementensector.

We zetten zowel vanuit de La Vuelta Holanda organisatie als vanuit de 
provincie Utrecht zelf in op het realiseren van maatschappelijke doelen 
op het gebied van onder andere gezondheid, fietsen, duurzaamheid, 
economie, sport, leefomgeving, klimaat. 

Vanuit de economische insteek is de Vuelta de kans om een versnelling 
aan te brengen en activiteiten neer te zetten die bijdragen aan het doel 
om de gezondste metropoolregio van Europa te worden, dit zichtbaar 
te maken en economisch te verzilveren vanuit de focus op 
kennisposities zoals gezonde mens (Health & Life Sciences (preventie, 
voeding en gezondheid)) en gezonde leefomgeving (m.n. duurzame 
mobiliteit (zero emissie, laadinfrastructuur, fietsinfrastructuur en -
kennis), duurzaam en circulair bouwen en energietransitie). Dit sluit 
aan bij de Regionale Economische Agenda 2020-2027. 

Als provincie kijken we wat betreft economische impact naar grote en 
kleine ondernemingen. In beide gevallen zien we Vuelta als aanjager 
om de economisch veerkracht verder te versterken. Recent heeft de 
EBU (Economic Board Utrecht) zich gepresenteerd hetgeen de 
programmering met grootbedrijven eenvoudiger maakt. Met het EBU 
jaarcongres op 22 juni aanstaande, wordt hier invulling aan gegeven.  

Er wordt nu concreet gewerkt aan het benutten van de Vuelta als 
mogelijkheid om nieuwe goederen en diensten te testen in een fieldlab 
omgeving. Een partij als Innofest heeft hier veel ervaring mee. Ook 
wordt gekeken in hoeverre via de Utrecht Talent Alliantie 
parcoursgemeenten de mogelijkheid kan worden geboden om samen 
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met onderwijs en bedrijfsleven beter in te spelen op de ontwikkelingen 
op de arbeidsmarkt. De meeste concrete ontwikkeling is het business 
event rond 8 juli 2022, om de economische banden met Spanje verder 
aan te halen. Het thema dat is gekozen is De Fiets. De organisatie ligt 
grotendeels in handen van de ROM (Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij) regio Utrecht.

De Vuelta als groot internationaal evenement is voor de recreatie- en 
toerismesector, de evenementenbranche en de culturele sector een 
belangrijke stip op de horizon. Voor wat betreft het risico van 
personeelstekorten bij de organisaties die met ons de maatschappelijke 
bijdragen kunnen gaan leveren, hebben we nog geen signalen 
opgevangen dat dit de (extra) activiteiten zal gaan belemmeren. 
Uiteraard houden we dit scherp in de gaten en zullen we waar mogelijk 
met de betreffende organisaties naar oplossingen zoeken als dit risico 
zich zal voordoen.
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