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Geachte dames en heren, 

 

Essentie / samenvatting: 

Afgelopen zomer was het zo ver, La Vuelta Holanda 2022 heeft plaats gevonden in Nederland. Zowel het 100 

dagen activatieprogramma als de wedstrijddagen, het was een groot succes en een feest in de regio's en de 

parcoursgemeenten.    

Hierbij ontvangt u de eindrapportages waarin u (in het verlengde van de kwartaalrapportages) geïnformeerd wordt 

over de resultaten die we gezamenlijk met de partners (publiek en privaat), alle maatschappelijke ondernemers en 

culturele instellingen hebben behaald. De eindrapportage is inclusief de eindevaluatie welke in opdracht van de 

publieke partners is uitgevoerd en de financiële verantwoording.   

 

Inleiding: 

 

In december 2019 heeft Provincie Utrecht het besluit genomen middelen (2.1 miljoen euro) ter beschikking te 

stellen en deel te nemen als publieke partner in La Vuelta Holanda, welke in 2020 in Nederland gereden zou gaan 

worden. Dit samen met de gemeenten Utrecht, Breda en 's-Hertogenbosch en provincie Noord-Brabant.  

De coronapandemie heeft een forse impact gehad op La Vuelta Holanda. Vanwege de geldende maatregelen 

hebben de partners gezamenlijk het besluit genomen de start terug te geven aan de Spaanse organisatie.   

Publieke en private partners hebben begin 2021 de handen in een geslagen en de benodigde financiële middelen 

voor een doorstart in 2022 (met behoud van alle ambities) weten te realiseren. Uw staten hebben ingestemd met 

een aanvullende bijdrage van de provincie van 250.000 euro. Welke na een stevig debat in uw Staten uit het Covid-

fonds konden worden aangewend. De provinciale bijdrage is daarmee in totaal 2,35 mln. euro. 

 

Vanaf dat moment is de voorbereiding voor de maatschappelijke activatie en de wedstrijd weer op stoom gebracht.  

Dit resulteerde op 12 mei 2022 met de kick-off van het activatieprogramma en in augustus de wedstrijd als sluitstuk 

met drie Nederlandse etappes. Op 19, 20 en 21 augustus met allereerst de ploegentijdrit door de stad Utrecht, op 

zaterdag 20 augustus de etappe 's-Hertogenbosch – Utrecht waarvan het grootste deel door de provincie Utrecht 
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en finish op het Utrecht Science Park. De derde etappe Breda-Breda met een grote ronde door de provincie Noord-

Brabant.  

 

Met deze brief wil Gedeputeerde Staten u informeren over het eindresultaat van La Vuelta Holanda. Om een zo 

goed mogelijk eindresultaat te behalen heeft de provincie Utrecht gewerkt via een 3-tal sporen. Provincie als 

publieke partner in de projectorganisatie La Vuelta Holanda  (spoor 1), provincie als aanjager van koppelkansen bij 

provinciale programma en bij de parcoursgemeenten (spoor 2) en provincie als werkgever (spoor 3).  

In bijlage 1 wordt u geïnformeerd over de resultaten van de sporen 2 en 3. In bijlage 2 t/m 5 vindt u de 

eindverslaglegging (inclusief financiën) van de projectorganisatie, die door de publieke partners is opgericht om La 

Vuelta Holanda uit te voeren (spoor 1).    

  

Binnen provincie Utrecht was er geen unanieme steun bij de Staten over deelname aan een groots 

wielerevenement en twijfels of dit bij de rol van provincie Utrecht paste. Gedeputeerde Staten gaan in deze brief 

dieper in op wat een dergelijk evenement nu heeft opgeleverd voor onze regio en voor provincie Utrecht. Waarbij 

de thema's duurzaamheid, de economische spin -off, de verbinding stad en regio en de bestuurlijke netwerken door 

u zijn aangemerkt als belangrijke pijlers. Dit naast de andere ambities zoals het versterken van gezond stedelijk 

leven.  

 

Allereerst is het goed te vermelden dat aan een belangrijke voorwaarden van de Staten is voldaan: La Vuelta 

Holanda is gerealiseerd binnen de beschikbare middelen (zie hiervoor bijlage 4 en 5). Motie 32 “geen extra risico’s 

bij de Vuelta” uit 2018 is hiermee afgedaan. 

Het project La Vuelta Holanda wordt afgesloten met een positief financieel resultaat van € 300.000 (welke 

overeenkomstig met de subsidieregeling, terugvloeit naar het ministerie van VWS). De accountant heeft een 

goedkeurende verklaring afgegeven. 

Gezien de vele maatschappelijke onzekerheden (Corona-virus, stijgende energielasten, inflatie, Oekraïne en 

stikstofprotesten) waarbinnen het evenement georganiseerd werd is dit een prestatie op zich waarvoor de stichting 

La Vuelta Holanda en de uitvoerende projectorganisatie de complimenten verdienen. De heldere en strikte 

financiële kaders die uw Staten gesteld heeft hebben hier evenzeer aan bijgedragen. Conform de voorwaarden op 

basis waarvan het ministerie van VWS subsidie aan het evenement verleend heeft zal de uiteindelijke subsidie van 

VWS lager vastgesteld worden en de resterende middelen terugvloeien naar het Rijk. 

La Vuelta Holanda heeft op de thema's verbinding van stad en regio en bestuurlijke netwerken een grote 

meerwaarde geleverd. Niet alleen doordat publieke partners (een drietal gemeenten en 2 provincies) nauw 

(bestuurlijk) hebben samengewerkt om een dergelijk evenement te organiseren maar ook in de regio samen met de 

parcoursgemeenten. Hierdoor zijn vele contacten aangehaald en geïntensiveerd. En door samen op trekken in het 

activeren van het maatschappelijke veld, is het enthousiasme aangewakkerd en de verbinding gelegd.  

Een mooi voorbeeld hiervan is de deelname van het politieke peloton aan de toertocht. Waarin bestuurders uit 

eerste en tweede kamer (op uitnodiging van provincie Utrecht en gemeente Utrecht) samen met wethouders en 

gedeputeerden meefietsen met de toertocht die georganiseerd is vanuit het activatieprogramma in de week 

voorafgaand aan La Vuelta.  

 

In de eindevaluatie (bijlage 3) welke is opgesteld in opdracht van de publieke partners, wordt dieper ingegaan op 

de economische spin-off van het evenement. Uit de evaluatie blijkt dat La Vuelta Holanda een grote economische 

spin-off heeft gehad in onder andere de provincie Utrecht. Hoge bezoekersaantallen, bestedingen in horeca en 

overnachtingen hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast hebben er ook diverse bijeenkomsten met het bedrijfsleven 

plaats gevonden. Een mooi voorbeeld hiervan is een business event in paushuize met bedrijven uit de fietsindustrie 

in Utrecht en bedrijven uit de fietsindustrie in Spanje. Dit event is samen met de ROM en provincie Noord-Brabant 

georganiseerd en heeft een basis gelegd voor uitbreiding van het netwerk en kennisuitwisseling.   

 

Duurzaamheid heeft bij de organisatie van La Vuelta een belangrijke plaats ingenomen. Op vele aspecten is hier 

succesvol invulling aan gegeven. Door bijvoorbeeld lokaal in te kopen, door het organiseren van een groene 

karavaan zonder reclame uitingen en door vanuit het activatieprogramma na de wedstrijddagen met vrijwilligers 

langs het parcours plogging te organiseren (plogging is op sportieve wijze zwerfafval opruimen) 
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Een ander voorbeeld is de campagne “ik fiets” welke door provincie Utrecht is gelanceerd. Waarmee een basis is 

gelegd om de kennis over de combinatie van een groot evenement en duurzaamheid verder te ontwikkelen.  

 

De wedstrijd, het 100 dagen activatieprogramma, de verbindingen met de parcoursgemeenten en het 

maatschappelijk veld, netwerken met en de inspanningen van het bedrijfsleven, duidelijk is voor Gedeputeerde 

Staten dat La Vuelta Holanda haar meerwaarde heeft aangetoond.  

Het is niet alleen een proces met een duidelijk begin en einde en een duidelijke kapstok waaraan de ambities 

gekoppeld konden worden. Maar ook heeft het meerwaarde vanwege het feit dat iedereen mee kon doen op zoveel 

verschillende manieren. Waardoor er niet alleen in onze regio maar ook boven provinciaal exposure is behaald.  

 

Het organiseren van een dergelijk groot evenement als La Vuelta Holanda en het zijn van een publieke (en 

daarmee risicodragende) partner is geen kerntaak voor de provincie Utrecht. Een belangrijke lessons learned voor 

provincie Utrecht is dat het aanjagen en activeren (om daarmee resultaat te behalen) een continue en intensief 

proces is. Dat capaciteit en kunde vraagt. Bij toekomstige vraagstukken moet dit moet goed worden meegenomen 

in de afweging.    

 

Met de publicatie van de rapporten wordt het evenement La Vuelta Holanda afgerond en wordt de stichting La 

Vuelta Holanda volgens de benodigde procedure ontbonden. We sluiten graag af met nogmaals onze dank uit te 

spreken aan alle publieke, private en maatschappelijke partners die bijgedragen hebben aan het evenement. In het 

bijzonder gaat onze dank uit naar de vele vrijwilligers die zich ingezet hebben voor het evenement.  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

 

 

 

 

 

 

Voorzitter, Secretaris, 

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


