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Aan Provinciale Staten, 

 

Gevraagd besluit 

Provinciale Staten besluiten: 

 

1. De reeds eerder gedane toekenning, in december 2019, van 2,1 mln. euro aan de Stichting La Vuelta 

Holanda gestand te houden en dit bedrag, minus reeds gemaakte kosten, in te zetten voor het evenement 

Vuelta 2022 en daarin als partner te blijven participeren, met hetzelfde risicoprofiel. 

 

2. Een extra budget van 300.000 euro vanuit de Reserve COVID flankerend beleid in 2021 ter beschikking 

te stellen in het beleidsprogramma 8. Economie, beleidsdoel 8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de 

toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut. Dit budget wordt ingezet voor het realiseren van de 

Vuelta 2022 om zo het herstel van door corona zwaar getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en horeca 

te helpen bevorderen. En om de provincie als geheel een positieve impuls te geven waarbij wordt ingezet 

op maatschappelijke activiteiten in een breed veld van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Van dit 

extra budget wordt 250.000 euro als bijdrage voor de organisatie van de Vuelta 2022 ter beschikking 

gesteld en wordt 50.000 euro ingezet voor provinciale personeels- en proceskosten. 

 

Inleiding  

Afgelopen voorjaar lag de organisatie op koers om van de start van de Vuelta 2020 een succesvol en duurzaam 

evenement te maken. Daarbij zouden de inwoners van de provincie kunnen deelnemen aan talloze sportieve, 

culturele en educatieve activiteiten. Vanwege de coronapandemie moesten de voorbereidingen afgebroken worden 

en kon de start niet plaatsvinden in Nederland.   

De stuurgroep Vuelta (waarin de provincie Utrecht partner is met de gemeenten Utrecht, ’s Hertogenbosch, Breda 

en de provincie Noord-Brabant) heeft daarop een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden 

om de Vuelta in 2022 te organiseren. Hiervoor zijn drie scenario’s gepresenteerd: 

1. Verplaatsing naar 2022 met dezelfde ambities (als in 2020) met extra budget (budget volgt ambitie) 

2. Verplaatsing naar 2022 met gelijkblijvend budget (ambitie volgt budget) 

3. Afgelasten/afrekenen 

Tijdens de informatiesessie Vuelta van de commissie Bestuur, Economie en Middelen van 23 september 2020 jl. 

bent u geïnformeerd over deze 3 scenario’s.  

 

De stuurgroep geeft in beginsel de voorkeur aan scenario 1.  Voor het organiseren van het evenement in 2022 met 

dezelfde ambities en inzet op deze ambities als in 2020 zou totaal ongeveer 2.1 mln. euro extra nodig zijn, zo is 

berekend. Daarbij is het uitgangspunt dat de publieke partners het reeds beschikbaar gestelde bedrag (minus de 
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gemaakte kosten) in de organisatie houden en op dezelfde voet blijven participeren in de Stichting La Vuelta 

Holanda. Voor de provincie Utrecht zou het, op basis van de eerder gehanteerde verdeelsleutel, gaan om een 

(extra) bedrag van maximaal 300.000 euro (te weten 250.000 euro bijdrage aan het evenement en 50.000 euro 

voor provinciale personeels- en proceskosten).   

 

De andere vier publieke partners hebben reeds een extra bijdrage toegezegd op basis van de afgesproken 

verdeelsleutel. Dankzij die vier extra publieke bijdrages, extra private investeringen en een mogelijk aanvullende 

subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er nu van de benodigde extra totaalkosten 

van 2,1 miljoen op dit moment commitment voor een bedrag tussen 1,5 - 1,65 mln. euro.  Met de extra bijdrage van 

de provincie Utrecht komt het beschikbare bedrag al in de richting van het benodigde budget voor scenario 1. De 

publieke partners hebben in de stuurgroep uitgesproken dat ‘ambitie volgt het budget’ de voorkeur heeft waarbij ze 

zo dicht mogelijk bij scenario 1 willen uitkomen.  

 

Om de plannen verder te kunnen uitwerken is het nodig dat de provincie Utrecht een besluit neemt over een extra 

investering, over het reeds geïnvesteerde geld en over het op dezelfde voet doorzetten van het partnerschap. 

 

Maatschappelijk belang  

Het grote maatschappelijk belang van het evenement in 2022 vormt in deze zware economische tijden voor de 

provincie Utrecht de belangrijkste reden om extra bij te dragen aan de Vuelta 2022 en volledig te blijven participeren 

in de stichting. De Vuelta 2022 belooft het eerste, grote, internationale, maatschappelijk evenement in de provincie 

te worden als de provincie zich opwerkt uit de Covid19-crisis, die onze economie en maatschappelijk leven ook op 

dit moment nog heel zwaar treffen.  

Dit evenement zal een positieve uitstraling hebben op onze samenleving, die uitziet naar het weer samen doen en 

samen vieren. Vuelta 2022 zal zwaar getroffen ondernemers in de provincie in de horecasector, het zakelijk 

toerisme, de evenementenbranche en de culturele sector perspectief bieden. Deze ondernemers hebben te maken 

met sterk gedaalde bezoekersaantallen, boeken weinig of geen omzet, moeten flink interen op hun reserves en 

zullen ook de komende periode nog met veel onzekerheid te maken krijgen. De Vuelta 2022 zal het herstel van 

deze sectoren mee helpen bevorderen. Juist omdat het perspectief biedt op een groot maatschappelijk evenement 

en bijdraagt aan de positieve profilering van stad en provincie Utrecht. Daarbij is eerder ook ingezet op stages 

(bijvoorbeeld in de projectorganisatie) en werkervaringsplekken. De projectorganisatie zich in om HBO en MBO te 

betrekken.   

Daarnaast biedt de Vuelta 2022 de gelegenheid om maatschappelijke ambities te verwezenlijken in het brede veld 

van gezond  leven en duurzaamheid. Opnieuw wordt een duurzaamheidsstrategie opgesteld, waarbij gekeken zal 

worden naar zaken zoals duurzaam inkopen bij de hospitality, bij de merchandise maar ook de groene karavaan. 

Duurzaamheid zal, waar mogelijk, concreet worden ingevuld.  

Het evenement stelt de provincie Utrecht tevens in staat om zich als (internationale) fietsregio te profileren. De 

Vuelta 2022 heeft een vliegwieleffect en zal leiden tot een divers aanbod van (sport)activiteiten, is de verwachting.  

 

Het activatieprogramma is de aanjager voor het behalen van brede maatschappelijke doelstellingen. Dit grote 

programma van evenementen en activiteiten zou dit jaar 100 dagen voor de Vuelta zijn ingezet. Op stapel stond 

een veelheid van kleine en grote evenementen, die aansloten bij de maatschappelijke thema’s. Juist het centraal 

en actief aansturen en faciliteren van deze activiteiten zou (groepen van) inwoners en organisaties van allerlei 

grootte en vanuit verschillende invalshoeken hebben gestimuleerd om te participeren.  Veel voorbereidingen waren 

al gestart. Het enthousiasme om mee te doen was groot. De insteek om met een dergelijk activatieprogramma 

parallel aan een groot sportevenement ook maatschappelijke doelen te ondersteunen, is gezien het grote 

enthousiasme in de voorbereiding voor herhaling vatbaar.  
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Met het activatieprogramma wordt onder andere ingezet op gezond leven door het stimuleren van sport en 

bewegen, het bevorderen van sociale cohesie in wijken en dorpen en het stimuleren van duurzaamheid. 

 

Vanuit een breed maatschappelijk veld wordt dan ook een beroep gedaan op de provincie Utrecht om mee te doen 

in de Vuelta 2022. 

 

Juist de integrale benadering en verbondenheid rond de Vuelta 2022 heeft veel meerwaarde. Ze versterkt de 

verbondenheid tussen inwoners van de provincie en werkt als bindmiddel tussen stad en regio. 

 

Daarnaast bouwt de provincie Utrecht door de extra investering in Vuelta 2022 verder aan het partnerschap met de 

gemeenten Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda en de provincie Noord-Brabant. Deze vijf partners investeren nu 

al enkele jaren in deze samenwerking. Het getuigt van goed partnerschap om de samenwerking tot een goed einde 

te brengen. 

Dankzij de extra bijdrage en haar participatie en samenwerking in de stichting blijft de provincie in de positie om te 

sturen op het activatieprogramma en de maatschappelijke doelen. Door in te zetten op Vuelta 2022 wordt ook een 

vervolg gegeven aan de reeds gedane investeringen van publieke en private partners, waaronder de provincie zelf. 

 

Risicoprofiel 

Provinciale Staten hebben eerder via motie M032 ‘Geen extra risico’s Vuelta’ uitgesproken “dat de provincie Utrecht 

niet zal bijdragen aan eventuele financiële tegenvallers achteraf”. De Vuelta 2020 kon door overmacht niet in 

Nederland starten, zodat er ook geen tegenvallers achteraf zijn geweest. 

Het risicoprofiel is vergelijkbaar met dat voor 2020. De begroting zal zo worden opgesteld dat het risicoprofiel niet 

anders wordt dan in 2020.  

Gedurende het hele proces zal (vergelijkbaar met 2020) strak worden gestuurd op de financiën. Voor eventuele 

financiële tegenvallers zal binnen de de begroting een oplossing worden gevonden. Daarnaast zal in de begroting 

ruimte worden gereserveerd voor onvoorziene kosten, zoals ook bij de Vuelta 2020 gebeurde. In de 

samenwerkingsovereenkomst tussen de publieke partijen is in 2020 afgesproken wanneer er door extreme 

onverwachte omstandigheden vlak voor of tijdens het evenement (onvoorziene) meerkosten gemaakt worden deze 

via een verdeelsleutel worden verdeeld tussen alle vijf de publieke partners. Deze afspraak blijft ongewijzigd.   

 

Juridische en andere relevante kaders 

Artikel 158, lid 1 en lid 2 van de Provinciewet en de Nota Verbonden Partijen zijn de basis waarop provincie deelnam 

aan de Vuelta 2020. Voor Vuelta 2022 blijft dit ongewijzigd.   

 

Argumentatie 

 

1. Voortzetting van bijdrage (2,1 miljoen) en van de uitgangspunten van het partnerschap als besloten bij 

Vuelta 2020 

Door overmacht - de Coronapandemie - is het evenement in 2020 niet doorgegaan, zoals zoveel evenementen en 

activiteiten moesten worden afgelast. De ambitie van de private en publieke partijen om de start van de Vuelta naar 

Nederland te halen is onverminderd aanwezig. Juist in deze zware economische tijden ziet de provincie Utrecht 

een groot maatschappelijk belang in het evenement. Het biedt perspectief aan de (door COVID- 19) zwaar getroffen 

sectoren zoals horeca, toerisme en cultuur. En het biedt de samenleving de kans om een evenement samen te 

beleven en ervan te genieten. Hier is grote behoefte aan. Door in zetten op Vuelta 2022 wordt ook een vervolg 

gegeven aan de reeds gedane investeringen.  

Een aanvullend belangrijk argument is dat de vijf publieke partners met elkaar deze uitdaging zijn aangegaan en 

dat het van goed partnerschap getuigt dit samen tot een goed einde te brengen. 
 
2.Extra geld toekennen voor de Vuelta 2022 
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De overweging om geen extra geld toe te kennen is verkend. Dit zou betekenen dat provincie Utrecht niet als 

volwaardig partner meedoet aan de Vuelta 2022 en dat ze de noodzaak die het maatschappelijk veld ziet, niet 

genoeg herkent. De maatschappelijke belangen zoals hierboven beschreven zijn groot en daarom wil provincie 

Utrecht haar stimulerende rol als overheid spelen. Daarnaast helpt ondersteuning van de Vuelta 2022 de sterke 

behoefte in de samenleving in te vullen om straks weer samen evenementen te beleven en daarvan te genieten. 
 
Doelen en indicatoren  

De Vuelta in 2022 draagt bij aan de doelstelling gezond stedelijk leven, duurzaamheid en Utrecht fietsprovincie. 

Daarnaast is het een stimulans voor de door corona zwaar getroffen sectoren recreatie en toerisme, horeca en 

cultuur.  

 

Participatie  

In de stuurgroep Vuelta is meerdere keren gesproken over de haalbaarheid van het verschuiven van de Vuelta 

naar 2022. Met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de private partners is gesproken over 

het belang van de Vuelta 2020 en verdere steun. De andere vier publieke partners hebben al een commitment 

uitgesproken over een extra bijdrage. Voor verdere uitwerking van de plannen is het nodig dat ook de provincie 

Utrecht een besluit neemt.   

In de aanloop naar dit voorgelegde besluit heeft op 23 september 2020 jl. een informatiesessie voor statenleden 

plaatsgevonden. Bij deze informatiesessie hebben partners uit het zowel het maatschappelijke veld als de private 

sector het belang van de Vuelta 2022 en deelname van provincie hierin (met extra financiering) onder de aandacht 

gebracht. 

Intussen zijn vanuit het maatschappelijk veld kranteninterviews gegeven en brieven gestuurd, waarin op het 

maatschappelijk belang van het evenement in 2022 wordt gewezen.    

 

Financiële consequenties 

De extra bijdrage van provincie bestaat uit twee componenten. Conform de afgesproken verdeelsleutel draagt de 

provincie Utrecht 250.000 euro extra bij aan de Vuelta-organisatie. De resterende 50.000 euro betreft provinciale 

proceskosten. Hierbij valt te denken aan personeelskosten, extra ondersteuning parcoursgemeenten, stimuleren 

provinciale organisatie en activiteiten en hospitality. 

We stellen voor om het extra benodigde budget van 300.000 euro te onttrekken aan de bestemmingsreserve COVID 

flankerend beleid en toe te voegen aan het beleidsprogramma 8. Economie, beleidsdoel 8.5 De 

bezoekerseconomie is sterk en de toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut. Via de planning- en 

controlcyclus van 2021 zal dit vervolgens administratief worden verwerkt. De betreffende bestemmingsreserve is 

door uw Staten ingesteld bij vaststelling van de Begroting 2021 en kent bij instelling een omvang van € 15 mln.”  

Daarnaast zet provincie Utrecht de samenwerking voort met de uitgangspunten van het partnerschap voor de 

Vuelta 2020 waaronder het genoemde risicoprofiel. 

  

Vervolg 

De uitkomsten van het genomen besluit door Provincie Staten zullen worden medegedeeld aan de stichting en de 

stuurgroep Vuelta. De gevolgen van het besluit zullen worden belegd in de organisatie van de Vuelta waarna 

verdere uitwerking plaatsvindt. Bij een enkele publieke partners (waaronder de gemeente Utrecht) dient de raad 

over deze uitwerking te worden geïnformeerd. Provinciale Staten zal ook over deze uitwerking worden 

geïnformeerd.  

Daarnaast zal PS via kwartaalrapportages op de gebruikelijke wijze worden geïnformeerd over de voorbereidingen 

van het evenement. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
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Voorzitter,      Secretaris, 

mr. J.H. Oosters      mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 

 

Ontwerp-besluit 

 

 

 

Besluit op 27 januari 2021 tot vaststelling van Vuelta 2022 

 

Provinciale Staten van Utrecht; In vergadering bijeen op 27 januari 2021  

 

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 15 december 2020  

met nummer 821C6781 van concernopgave Vuelta  

 

Overwegende dat: 

- Vanwege de coronapandemie de Vuelta-start in 2020 niet in Nederland kon plaatsvinden.  

- De provincie extra wil investeren om perspectief te bieden aan de door corona zwaar getroffen sectoren zoals 

recreatie en toerisme, horeca, cultuur. 

- Provincie hiermee het maatschappelijk leven een impuls wil geven. 

- De extra investering door provincie Utrecht naar verwachting leidt tot maatschappelijke activiteiten in een breed 

veld van gezond stedelijk leven en duurzaamheid.  

- Provincie Utrecht zet zich hiermee verder op de kaart als fietsprovincie.  

- De provincie Utrecht kiest voor betrouwbaar partnerschap naar haar publieke partners en het maatschappelijk 

(private) veld. 

 

Besluiten:  

 

1. De reeds eerder gedane toekenning, in december 2019, van 2,1 mln. euro aan de Stichting La Vuelta 

Holanda gestand te houden en dit bedrag, minus reeds gemaakte kosten, in te zetten voor het evenement 

Vuelta 2022 en daarin als partner te blijven participeren met hetzelfde risicoprofiel. 

 

2. Een extra budget van 300.000 euro vanuit de Reserve COVID flankerend beleid in 2021 ter beschikking te 

stellen in het beleidsprogramma 8. Economie, beleidsdoel 8.5 De bezoekerseconomie is sterk en de 

toeristisch recreatieve structuur wordt beter benut. Dit budget wordt ingezet voor het realiseren van de Vuelta 

2022 om zo het herstel van door corona zwaar getroffen sectoren zoals toerisme, cultuur en horeca te helpen 

bevorderen. En om de provincie als geheel een positieve impuls te geven waarbij wordt ingezet op 

maatschappelijke activiteiten in een breed veld van duurzaamheid en gezond stedelijk leven. Van dit extra 

budget wordt 250.000 euro als bijdrage voor de organisatie van de Vuelta 2022 ter beschikking gesteld en 

wordt 50.000 euro ingezet voor provinciale personeels- en proceskosten. 

 

 

 

 

 

Voorzitter,      Griffier, 
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mr. J.H. Oosters      mr. C.A. Peters  


