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ONDERWERP
 Annulering start La Vuelta augustus 2020 

De start van La Vuelta op 14 augustus 2020 gaat vanwege de coronacrisis niet door. Dat is teleurstellend voor 
onze inwoners, voor de organisatoren, voor de vrijwilligers die zich hebben aangemeld en voor tal van mensen en 
organisaties die evenementen hebben voorbereid, maar de volksgezondheid staat voorop.

De projectorganisatie La Vuelta Holanda heeft de provincie Utrecht officieel laten weten dat de internationale 
wielerorganisaties UCI en het Franse evenementenbedrijf ASO hebben besloten dat de Tour de France van 29 
augustus tot 20 september 2020 verreden zal worden. Daardoor schuiven andere wielerevenementen door in de 
tijd. Dat betekent dat La Vuelta in elk geval niet in augustus van dit jaar kan plaatsvinden. De etappes die op 14, 
15 en 16 augustus in Nederland stonden gepland, gaan dus ook niet door. 

Een nieuwe datum voor de start van La Vuelta 2020 is er nog niet. De UCI overlegt de komende weken daarover 
met de organisatie van La Vuelta. Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Als de projectorganisatie La Vuelta  
Holanda een nieuwe datum krijgt, zal zij de consequenties (o.a. financieel, maatschappelijk en organisatorisch) 
onderzoeken. Samen met de startsteden Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda en de provincies Noord-Brabant en 
Utrecht zal de projectorganisatie dan bestuderen of het mogelijk is om alsnog van start te gaan en wanneer dat  
zou kunnen. Daarover zal ook nog met de 31 doorkomstgemeenten en met andere betrokkenen overlegd moeten 
worden. 

Als het mogelijk zou blijken om de start van La Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant te verplaatsen naar het najaar, 
wil dat overigens nog niet zeggen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Het is niet alleen aan de UCI om te besluiten 
of La Vuelta op een ander moment alsnog van start gaat, maar ook aan de Nederlandse en de Spaanse overheid. 
We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen en wat die betekenen voor de provincie Utrecht.
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