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Amendement Geen deelname aan de Stichting La Vuelta Holanda
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 25 september 2019,
Gehoord de beraadslagingen over het Statenvoorstel Deelname aan de Stichting La Vuelta
Hollanda;
constaterende dat
•

het college voornemens is deel te nemen aan de Stichting La Vuelta Holanda;

•

dit voornemen op grond van de Provinciewet (art. 158, lid 2), is voorgelegd aan de
Staten, om eventuele wensen en bedenkingen te kunnen uiten;

•

in de samenwerkingsovereenkomst is opgenomen dat eventuele risico's op het
resultaat worden 'verdeeld naar rato van de financiering van de Publieke Partners';

overwegende dat
•

de Staten in motie 32 'Geen extra risico's Vuelta' hebben uitgesproken dat 'de
provincie Utrecht niet zal bijdragen aan eventuele financiële tegenvallers achteraf';

•

deelname aan de Stichting La Vuelta Hollanda onder de huidige voorwaarden
rechtstreeks ingaat tegen genoemde Statenuitspraak;

besluiten

het Statenvoorstel als volgt te wijzigen:
•

Ter kennis van Gedeputeerde Staten te brengen dat zij ernstige bedenkingen hebben
bij het voorstel, als bedoeld in artikel 158, tweede lid van de Provinciewet, met
betrekking tot het voornemen van Gedeputeerde Staten deel te nemen aan de
stichting La Vuelta Holanda, namelijk:

o

De inhoud van het voorstel strookt niet met de uitspraak van de Staten in motie
32: de Staten hebben uitgesproken dat de provincie geen risico's draagt, terwijl
in de samenwerkingsovereenkomst wel degelijk sprake is van het aanvaarden
van eventuele risico's;

o

Motie 32 is ook procedureel onvoldoende recht gedaan: het juridisch advies
gaat niet in op de vraag op welke rechtmatige wijze de 2,1 miljoen die door de
Staten is vrijgemaakt voor de Vuelta ter beschikking kan worden gesteld, met
zoveel mogelijk mijding van extra risico's, maar gaat over de vraag of de
provincie op basis van de samenwerkingsovereenkomst gezien moet worden
als opdrachtgever van de Stichting;

o
•

Er is geen businesscase bijgevoegd;

Deze bedenkingen leiden tot de volgende wensen:

o

Dat de provincie onder deze voorwaarden geen deel uit gaat maken van de
Stichting, maar de gereserveerde 2,1 miljoen als subsidie met strakke
voorwaarden overmaakt naar de Stichting;

o

Dat de provincie zich op geen enkele wijze aansprakelijk stelt of laat stellen
voor eventuele risico's;

En gaan over tot de orde van de dag.
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