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BIJLAGE Nvt ONDERWERP BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN 

vragen PW Vuelta ikv artikel 47 

Geachte heer Derksen, 

U heeft namens de PW een aantal vragen gesteld over de Vuelta en de financiële gevolgen van het uitstellen 
van de start in Nederland. Hierbij ontvangt u de beantwoording van deze vragen. 

Vraag 1 
Hoeveel geld is er inmiddels uitgegeven van de begroting van de Stichting La Vuelta Holanda uitgesplist naar 
de vijf onderdelen in de projectbegroting? 

Antwoord 
De komende periode worden twee scenario's (mogelijke start La Vuelta in 2022 en definitieve afgelasting) nader 
in detail uitgewerkt, inclusief de financiële consequenties. We willen dat zorgvuldig doen. We komen hier de 
komende weken op terug in een gezamenlijke reactie (naar de staten en raden van de provincies Utrecht, 
Noord-Brabant en de gemeenten Breda, 's-Hertogenbosch en Utrecht) waarin onder meer de financiële 
consequenties zijn verwerkt. 

Vraag 2 
Hoeveel geld is er inmiddels daadwerkelijk door de vijf publieke partners overgemaakt aan de stichting La 
Vuelta Holanda? 

Antwoord 
Alle bijdragen van de vijf publieke partners zijn overgemaakt, totaal 6, 4 miljoen euro~ 

Vraag 3 
En hoeveel hebben sponsors inmiddels financieel bijgedragen? 
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Antwoord 
Dit wordt meegenomen bij de uitwerking van de scenario's waar in antwoord 1 over gesproken is. Een groot 
deel van de bijdragen van private partners zijn zogenaamde 'barter bijdragen' (bijdragen in diensten en/of 
producten). Een groot deel hiervan zou in de periode 1 juni - 1 september geëffectueerd worden. Daardoor is 
een deel van de kosten nog niet gemaakt, en zijn de barterbijdragen dus ook nog niet geëffectueerd. Het deel 
dat wel al geëffectueerd is (en wat daarvoor is opgeleverd) wordt meegenomen bij de uitwerking van de 
scenario's. 

Vraag 4 
Wat zijn de financiële en organisatorische gevolgen voor de Stichting La Vuelta Holanda als de start niet 
doorgaat en wat zijn de gevolgen als de start wordt uitgesteld tot 2022? 

Antwoord 
Zoals gesteld onder vraag 1, werken we twee scenario's uit: verplaatsing van de start naar 2022 en afgelasting. 
Bij de uitwerking worden organisatorische mogelijkheden, maatschappelijke impact, beleving en financiële 
consequenties meegenomen. Bij het scenario verplaatsing worden twee varianten uitgewerkt: een variant 
waarbij uitgegaan wordt van het al beschikbaar gestelde budget (en welke maatschappelijke ambities daarmee 
gerealiseerd kunnen worden) en een variant waarbij de bestaande maatschappelijke ambities centraal staan en 
uitgewerkt wordt of en hoeveel extra investeringen nodig zijn om die te realiseren en hoe de dekking van een 
eventuele extra investering gerealiseerd kan worden. 

Vraag 5 
Wat is het financiële risico voor de Provincie Utrecht, als de start niet doorgaat of wordt uitgesteld tot 2022? 

Antwoord 
Als de start niet doorgaat en de start niet wordt verplaatst zullen de gemaakte kosten worden afgerekend en 
verdeeld (volgens de afgesproken verdeelsleutel) over de financiers. Deze eindafrekening is nog niet gemaakt. 
De verwachting is dat de provincie Utrecht slechts een deel van haar investering verrekend zal zien. 

Als de start wordt verschoven naar 2022 dan is het uitgangspunt dat het nog niet bestede publieke geld 
beschikbaar blijft voor de nieuwe start en dat de publieke partijen deelnemen aan deze nieuwe start onder 
dezelfde voorwaarden. 
Bij de uitwerking van het scenario 'start in 2022' worden twee varianten in beeld gebracht. Allereerst wordt 
bekeken welke (maatschappelijke) ambities te realiseren zijn met het nu al beschikbaargestelde budget 
(publieke partners, VWS en private partners) en of de organisatie met dat budget mogelijk is. Daarnaast wordt 
bekeken welk budget noodzakelijk is om de bestaande (maatschappelijke) ambities te realiseren, of en hoe 
hoog een eventuele extra investering is, welk financieringsvoorstel daarbij hoort en welke partijen een rol 
zouden kunnen spelen bij die financiering. 

Vraag 6 
Gelet op de "corona-crisis" en de te verwachten financiële impact daarvan voor de provincie Utrecht, deelt het 
college de mening van de PW dat (nieuwe-) investeringen in de Stichting La Vuelta Holanda moeten worden 
heroverwogen door Provinciale Staten? Zo nee waarom niet? 

Antwoord 
Voor de bestaande investering vanuit de vijf publieke partners en de private partners en de subsidie van het 
ministerie van VWS is het uitgangspunt wederkerigheid: alle partners hebben afgesproken een investering te 
willen doen in de start van La Vuelta. Door onvoorziene omstandigheden lukt dat niet in 2020. 
We gaan een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar een latere start. Daaruit zou kunnen blijken dat zo'n 
latere start mogelijk is, maar dat vanwege het beschikbare budget wel de eerder geformuleerde 
maatschappelijke ambities moeten worden bijgesteld. 
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Of uit het onderzoek kan blijken dat extra budget nodig is om vast te houden aan die maatschappelijke ambities. 
In beide gevallen zullen we daarvoor Provinciale Staten een voorstel voorleggen. Ook de andere publieke 
partners zullen hun raden en staten daarover opnieuw consulteren. 

Hoogachtend, 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 

mr. J.H. Oosters 
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