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D66

1

Opwaarderingsverzoek: De planning voor de Vuelta begint
weer op stoom te komen. Hopelijk komt ook de laatste
200K vanuit private partners rond. Met oog op de Vuelta
als drager voor het economisch profiel van de regio
missen we als D66 in deze rapportage nog heldere lijnen
die vanuit dat oogpunt worden geschetst. Dat hoeft wat
ons betreft ook niet meteen uit de Vuelta organisatie zelf
te komen, dus zijn we benieuwd hoe de provincie
zorgdraagt of heeft geborgd dat we voldoende kansen
benutten die dit evenement biedt voor versterking/
verbinding / uitstraling op ons regionale economische
profiel.

Wij beantwoorden deze vraag in de commissie.

GroenLinks

2

Vragen: GroenLinks is verheugd te lezen dat de opgezette
organisatievorm voor La Vuelta Holanda 2020 met
meerdere publieke en private partijen op meerdere
niveaus als ‘nieuwe standaard bij de organisatie van
soortgelijke wieler- of sportevenementen’ (p.7) wordt
gezien. We hebben de volgende twee vragen:
- GroenLinks ziet La Vuelta Holanda 2022 graag als
een feestje voor de hele regio. Hoe denkt GS
samen met de publieke en private partners
vervolg te geven aan aanbeveling 2 op pagina 9:
‘Betrek hier ook de doorkomstgemeenten bij’?

De doorkomstgemeenten zijn belangrijke partners als het gaat om
invulling te geven aan niet alleen de ambitie om de Vuelta een feest te
laten zijn voor de hele regio maar ook aan de maatschappelijke
aktivatie.
Op 15 september j.l. is er vanuit provincie Utrecht een start gemaakt
met een bestuurlijke bijeenkomst met de doorkomstgemeenten. De
opkomst van burgemeester en wethouders was hoog. Net zoals het
enthousiasme om dit met elkaar op te pakken. Ambtelijk is hieraan
reeds, met de doorkomstgemeenten, een vervolg aangegeven.
Gezamenlijk wordt verkend hoe provincie Utrecht en de
doorkomstgemeenten elkaar kunnen versterken bij het invullen van
maatschappelijke kansen en het leggen van verbindingen met lokale
ondernemers en private partijen.
De komende periode werken de gemeenten dit uit in concrete
projecten en initiatieven.
Daarnaast zal provincie Utrecht ook steeds de verbinding leggen met
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de projecten en initiatieven die vanuit het aktivatieprogramma worden
geïnitieerd. Deze vinden immers ook plaats in de regio.
3

-

Een andere aanbeveling uit de lessons learned is
aanbeveling 6 op p.10: ‘De ervaringen zijn echter
ook goed toe te passen bij andere domeinoverstijgende samenwerkingen aangaande
maatschappelijke opgaven…’. Om welke
ervaringen gaat het en welke andere opgaven en
domein-overstijgende samenwerkingen worden
er bedoeld?

Een samenwerking met vijf publieke partners die een internationaal
sportevenement met maatschappelijke doelstellingen organiseren, is
bijzonder.
Er is inmiddels veel ervaring opgedaan hoe dit bijvoorbeeld juridisch,
aanbestedingstechnisch en financieel te regelen.
Bij provincie Utrecht zelf worden er vanuit het team Vuelta diverse
verbanden gelegd tussen de verschillende domeinen zoals mobilteit en
recreatie en/of cultuur en erfgoed. Dat dient te leiden tot concrete
projecten. Voor nu richten we ons op de Vuelta en de
maatschappelijke doelstellingen die de provincie Utrecht nastreeft.
Maar we verwachten dat daarmee een basis wordt gelegd waardoor
men elkaar bij toekomstige vraagstukken sneller en integraler vindt.
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