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Geachte leden van PS,

Hierbij ontvangt u de 2e kwartaalrapportage over de organisatie van de Vuelta volgend jaar. 

Zoals de rapportage vermeldt zijn de data van de Vuelta inmiddels bekend. De opening van de Ronde  

van Spanje vindt op 14, 15 en 16 augustus 2020 plaats op Nederlandse bodem. Op 14 augustus start  

de Vuelta met een  ploegentijdrit door de stad Utrecht. Op 15 augustus staat de etappe van Den 

Bosch naar het Utrecht Science Park op het programma. Die voert voor een belangrijk deel door de 

provincie Utrecht. Op 16 augustus vindt een etappe plaats die begint en eindigt in Breda. 

De  vijf  betrokken  publieke  partijen  (de  provincies  Utrecht  en  Noord-Brabant  en  de  gemeenten 

Utrecht,  ’s-Hertogenbosch  en  Breda)  zijn  bezig  om  hun  samenwerking  juridisch  verder  vorm  te  

geven. Die krijgt gestalte in een samenwerkingsovereenkomst (SOK). Daarin krijgen de governance 

en de financiële uitgangspunten een plek. 

Een belangrijk element in de SOK is de risicoparagraaf. Zoals gedeputeerde Pim van den Berg in de 

Commissie Milieu en Mobiliteit van 22 mei jl. al zei kan niet worden gegarandeerd dat de provincie  

Utrecht geen naheffing krijgt. De kosten worden binnen het project beheerst en tegenvallers worden 

binnen het project opgelost. Maar onvoorziene zaken en calamiteiten kunnen niet worden begroot. 

Die komen op de bestuurstafels van de partijen die hebben meegedaan, stelde Van den Berg.

Verder wordt hard gewerkt om de stichting vorm te geven die als financieel vehikel dient voor het  

organiseren van de Vuelta.  Het is voor alle partijen van belang de samenwerking zo vorm te geven 

dat de toegezegde financiële bijdrage op rechtmatige (en fiscaal juiste) manier kan worden ingezet 

voor het evenement. De gesprekken daarover lopen nog.

Ik informeer u na het reces daarover nader.


