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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art.47 RvO aan het College van GS,
gesteld door mevrouw Noordenbos
namens de SP, betreffende de
cofinanciering van de Europese Spelen
door de provincie Utrecht d.d.
(02-05-2015)

4 mei2015

geen

Toelichtinq
Uit berichtgeving op RTV Utrecht blijkt dat de provincie Utrecht positief staat tot het doen van een financiële
bijdrage aan mogelijk in Nederland te houden Europese Spelen in 2019. De SP fractie heeft daarover de
volgende vragen.

1. Kent het college het bericht op RTV Utrecht?

Antwoord:
Ja

ln de nu lopende meerjarenbegroting, noch in het recent gepresenteerde coalitieakkoord is sprake van de
intentie om bij te dragen aan grote sportevenementen als de Europese Spelen. Aangezien sport al tijden niet
meer tot de provinciale kemtaken wordt gerekend en er ook geen enkel budget is gereserveerd voor sport, lijkt
het de SP dat een eventuele bijdrage uit andere onderdelen van de begroting zal moeten komen.

2. Klopt het dat de provincie Utrecht bereid is financieel bij te dragen aan de Europese Spelen?

Antwoord:
Nee. De opmerkingen van het NOC*NSF hadden betrekking op de vijf door hun benaderde provincies.
Utrecht behoorde daar niet toe.
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3. Zo, ja voor welk bedrag en uit welk programma is het college van plan deze middelen te betalen?

Antwoord:
De provincie Utrecht is noch door het NOC*NSF noch door de gemeente Utrecht benaderd met een
vezoek om een mogelijke bijdrage aan de Europese Spelen. Onduidelijk is of een dergelijk vezoek
gaat plaatsvinden. Daarom is deze vraag op dit moment niet te beantwoorden.

Minister Schippers wil uiterlijk eind juni een beslissing nemen over de kandidatuur. Dan moet er wel zekerheid
zijn over de financiering, zo meldt de NOS op 1 mei.

4. ls het college voomemens een Statenvoorstel voor een eventuele bijdrage aan PS voor te leggen
voordat een akkoord wordt gegeven aan de organiserende partijen voor een bijdrage?

Antwoord:
Dat is aftranklijk van de aard en de omvang van een eventueel vezoek.

5. Zo ja, wanneer kan PS zo'n voorstel tegemoet zien en zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zolang er geen vezoek ligt, is deze vraag niet te beantwoorden.

Het college van de stad Utrecht heeft deze week uitgesproken vooralsnog niets te zien in een bijdrage aan de
Europese Spelen, omdat deze qua hoogte in geen verhouding staat tot de in Utrecht geplande

sportevenementen.

6. Kent het college van GS deze stellingname van de gemeente Utrecht?

Anlwoord:
Ja

7. Zou het college van GS nog altijd positief oordelen over een eventuele provinciale bijdrage als de
gemeente Utrecht definitief afhaakt?

Antwoord:
Nogmaals er ligt nog geen verzoek. ln het algemeen geldt dat bij het wel of niet ondersteunen van
gebeurtenissen de provincie Utrecht altijd haar eigen afiregingen maakt.

8. Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Zie antwoord vraagT

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter
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UTRECHT - Utrecht wil vooralsnog geen gaststad zijn als de Europese
SpeÞn in 2019 in Nederland worden gehouden. Ook Rotterdam bedanKe
al voor het evenement. De sportbonden besloten dinsdagavond op
Paperdal dat Nederland zich officieel kandidaat stelt voor het
multisporttoernooi.

Directeur Gerard Dielessen van sportkoepel NOC"NSF bevestigde de
opstelling van Utrecht tijdens de aþemene vergadering. "Het klopt dat er
op dit moment geen politieke meederteid is voor de Europese Spelen in
Utrecht en Rotterdam, maar let betreft geen keihard 'nee'. Beide
gemeentebesturen hot-den de deurwel open', aldw Dieþssen. Het hangt
voþens hem af van de hoogte van de kosten en het sportaanbod.

MILJOENEN
Utrecht zou in het voorstel van de sportkoepel 5,5 miljoen euro moeten
betalen, in Rotterdam gaat let om I miljoen. ln totaal zijn de kosten voor
de Europese Spelen op 125 miljoen euro begroot.

Financiële steun vanuit overheden en private sector ís onmisbaar om de
Europese SpeÞn te kunren organiseren. Van regen grote steden en vijf
provincies wordt een gezamenlijke bijdrage van 58 miljoen euro verwacht,
van het rijk 27 miljoen en uit sponsoring, kaartverkoop en ty-rechten moet
40 miljoen komen. "De ande¡e steden en ook alþ provincies zijn positief.
lMj willen er allês aan doen om het evenement zo aantrekkelijk te maken,
dat Rotterdam en Utrecht later toch irstappen."

RUK
Zekerñeid over"de rijksbijdrage is er ook nog niet, zei Dieþssen.
"Komende donderdag is er een belangrijk overÞg met minister Edith
Schippers. Ðan zal er een finaal standpunt moet komen over de financiëþ
billrage van het rijk."

De Europese Spelen worden in juni voor de eerste keer gehouden in
Azerbeidzjan. Nederland is de enige kandídaat voor de tweede editie in
2019 en hoort op 16 mei of het evenement wordt toegewezen.
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