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Afdeling
Nummer

: KCK/TKA
: 809834D2

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de
heer R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende Olympisch Plan
(d.d. 30-08-2011)
Toelichting
Enige tijd geleden zond u een aantal ambtenaren naar Londen ter voorbereiding op de mogelijke
kandidatuur van Nederland voor de Olympische Spelen in 2028. In 2021 dient een eventueel bidboek gereed
dient te zijn en in 2016 wordt pas besloten of Nederland zich überhaupt kandidaat zal stellen.
De PVV fractie heeft met betrekking hiertoe het navolgende verzoek.
1. Was er een doelstelling (SMART) geformuleerd? Zo ja, hoe luidde die?
Antwoord:

Vanuit het IPO en de VNG worden verschillende bijeenkomsten georganiseerd, waaronder
een studiereis naar Londen.
Het doel van de reis is om het interprovinciaal en intergemeentelijk netwerk te verstevigen,
kennis op te doen en te delen met betrekking tot de organisatie Olympische Spelen in
Londen. Namens de provincie heeft één medewerker aan deze reis deelgenomen.
Samen met de stad worden activiteiten ontwikkeld tot het oprichten van een regionaal
council waarin vooraanstaande bestuurders van regionale stakeholders zitting nemen.
Binnen dit council zal een regionale visie gevormd moeten worden op basis van het
Olympisch Plan 2028. Er zullen o.a. in het kader van de Olympische Hoofdstructuur
verschillende scenario’s voor de ruimtelijke inrichting en economische mogelijkheden
worden verkend.
Van essentieel belang hierbij is dat zowel bij de voorbereiding als bij de mogelijke
organisatie van de Olympische Spelen er sprake moet zijn van een (structurele) spin off
voor de inwoners, het bedrijfsleven en de maatschappelijke instellingen van de Utrechtse
regio.
2. Graag ontvangen wij het verslag van deze reis, ten einde te kunnen beoordelen in hoeverre de
Utrechtse burger hierbij gebaat is geweest.

Antwoord:
Woensdag 22 juni 2011
Er is een bezoek gebracht aan Sport Engeland. In eerste instantie is de hele wijze waarop de
kandidaatstelling en de verkiezing van Londen tot spelstad toegelicht. Tijdens deze bijeenkomst is
daarnaast inzicht gegeven in het grootschalig onderzoek “the Active People Survey”, waarbij de
sportparticipatie voor en na de Olympische Spelen gemeten wordt. Van belang hierbij is de legacy,
dit betekent dat de infrastructuur (bv sportaccommodaties) nadat de Olympische Spelen hebben
plaatsgevonden ten goede moeten komen aan de inwoners van Londen, in het bijzonder van de
Borough of Newham.
Donderdag 23 juni 2011
In de ochtend is een bezoek gebracht aan de Nederlandse Ambassade. Centraal stond het werk van
de ambassade in relatie tot de voorbereiding van Londen 2012 en de (commerciële) mogelijkheden
die de Olympische Spelen voor het gastland en deelnemende landen biedt.
Het middaggedeelte betrof een bezoek aan London Borough of Newham; het deel van Londen (1,2
mio inwoners) waar de Spelen voornamelijk plaatsvinden. Hierbij is ingegaan op de inzet van
evenementen, de infrastructuur en de ruimtelijke invulling alsmede de duurzaamheid en de spin-off.
Aansluitend is een bezoek gebracht aan de Holden Point en The ViewTube. Er is een presentatie
over de ontwikkelingen in de Borough of Newham gegeven. Newham was één van de armste
gebieden in het land (en van Londen). De Spelen hebben een enorme structurele impact op het
gebied.
Vrijdag 24 juni 2011
Een bezoek aan London Borough of Greenwich (schiereiland). Naast het Olympisch Schieten zal
hier ook de Olympische Gym en Basketball in de O2 plaatsvinden.
Duidelijk is naar voren gekomen dat de inzet van de commerciële sector van essentieel belang was
voor de realisatie van de plannen. Tijdens het de Spelen zullen hier ook de (Nederlandse)bezoekers
gehuisvest worden en is hier het Heineken huis gesitueerd.
Conclusie:
1. De infrastructuur moet zó gerealiseerd worden dat nadat de Olympische Spelen hebben
plaatsgevonden deze voorzieningen langdurig door onze inwoners gebruikt kunnen worden.
2. Het is zeer wenselijk nauw aangesloten te zijn bij allerlei bijeenkomsten die gaan over structurele
voorzieningen, zoals wegen, investeringen en geldstromen die gerealiseerd en beschikbaar komen
op weg naar OS 2028.
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