
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie BEM / Provinciale Staten

VAN Gedeputeerde Hanke Bruins Slot

ONDERWERP Beantwoording technische vraag memo Vuelta t.b.v. cie. BEM 04/11

Ter voorbereiding van de commissie BEM van 4 november a.s. heeft de fractie van GroenLinks een vraag gesteld 
over het Memo Rapportage La Vuelta Holanda januari 2019 – juni 2020 (kenmerk 2020BEM153). Hierbij ontvangt 
vindt u onze beantwoording:

Vraag:
Op pagina 14 van de rapportage staat dat ‘er geen duurzaamheidsindicatoren zijn bij wielerrondes waardoor het 
lastig is de inspanningen op het gebied van duurzaamheid van La Vuelta Holanda te vergelijken met andere 
starts en wielerrondes’. Dit laat zien hoe belangrijk het is met elkaar te praten over indicatoren gericht op waarden 
en doelen die ‘lastig’ in cijfers uit te drukken zijn, zoals duurzaamheid (maar ook gezondheid en inclusie). 

Hieronder een aantal voorbeelden van duurzaamheidsindicatoren:
-  Duurzaamheid  en  natuur:  hectare  aan  ingezaaide  bloemrijke  bermen,  hoeveelheid  volgauto’s, 
uitstoot/brandstofverbruik reclamecaravaan + ploegleiderwagens, hoeveelheid bezoekers die met OV komt, en 
hoeveelheid side-events met activiteiten gericht op bewustwording over duurzaamheid en circulariteit.

Hieronder een aantal voorbeelden van indicatoren voor gezondheid en inclusie:
- Gezondheid: toename participatie wielersport, toename fietsgebruik, en hoeveelheid side-events met activiteiten 
gericht op bewustwording over gezond leven en eten.
- Inclusie: toename fietsgebruik onder groepen die weinig of niet fietsen, bijzondere aandacht voor groepen die 
door  een  lichamelijke  beperking  helemaal  niet  kunnen  fietsen,  aantal  studenten  die  betrokken  zijn  in  de 
organisatie,  met  focus  op  (V)MBO-studenten  en  gecreëerde  stageplekken  voor  hun,  en  aantal  betrokken 
vrijwilligers (vanuit sportverenigingen), met name uit kleine kernen en krachtwijken.

Is de Gedeputeerde het eens met GroenLinks dat ook als er geen vergelijkbare data of nulmeting is, dit  het 
moment is om een begin te maken, zodat aandacht voor duurzaamheid een plek krijgt en we hiermee een kennis-
en leertraject kunnen starten.

Antwoord:
Het is altijd goed om indicatoren te formuleren als dit mogelijk is. Omdat bij evenementen zoals de Vuelta nog  
geen  indicatoren  zijn  geformuleerd   (en  daarmee  het  vergelijken  lastig  wordt),  is  er  wel  een  
duurzaamheidsstrategie gemaakt. In deze strategie zijn verschillende duurzaamheidsaspecten uitgewerkt (naar  
kosten, effort en effect) waarop ingezet kan (en zou gaan) worden. Denk hierbij aan duurzaam inkopen bij de  
hospitality, bij de merchandise maar ook de groene karavaan is hiervan een voorbeeld. Dit draagt bij aan het zo  
concreet als mogelijk maken van het aspect duurzaamheid. Een eenmalig evenement zoals de Vuelta leent zich  
niet  voor  een  kennis-  en  leertraject.  Dat  is  meer  passend  bij  de  ontwikkeling  van  een  “landelijke”  
duurzaamheidsagenda voor sportevenementen.
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