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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. 30-09-2011) 

 

 

Toelichting 

 

U stuurde 4 ambtenaren naar Londen in het kader van het Olympisch Plan. Kosten € 4.000,00 

 

In antwoord op onze vragen bleek dat de conclusie van de reis de volgende was: 

 

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. 

 

 

 

Daarover heeft de PVV fractie de volgende vragen: 

 

1. Was u erg verrast door de getrokken conclusies? Zo ja, bent u dan bereid in de toekomst vooraf bij 

de PVV fractie navraag te doen naar te verwachte conclusies van voorgenomen reizen? Zo nee 

waarom niet? 

 

 

 



 

 

 

 

 

Antwoord: 

Namens de provincie Utrecht heeft één persoon deelgenomen aan de ambtelijke studiereis in het 

kader van het Olympisch Plan 2028 naar Londen. 

Het doel van deze reis was  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. Is de tweede conclusie aanleiding om nog meer te gaan reizen voor het Olympisch Plan waarvoor 

het bidbook in 2021 gereed dient te zijn en pas over 5 jaar duidelijk is of er überhaupt een bidbook 

komt? Zo ja waarom? 

 

Antwoord: 

Op het moment dat er in de toekomst aanleiding bestaat om in het kader van het Olympisch Plan 

studiereizen te laten plaatsvinden zullen wij – zoals in alle gevallen - een standpunt innemen in 

hoeverre deelname aan studiereizen op dit terrein gewenst dan wel noodzakelijk zijn. 

 

3. Deelt u de mening van de PVV fractie dat hiermee ondubbelzinnig is aangetoond dat dergelijke 

reisjes volstrekt overbodig zijn en dat deze € 4.000,00 weggegooid geld is gebleken? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Antwoord: 

Deze studiereis heeft voor ons een meerwaarde ten aanzien van deze materie opgeleverd, zoals wij - 

 in eerder correspondentie - aan u hebben bericht. Hierbij gaat het niet alleen om de door u 

genoemde zaken, maar ook om goed aangesloten te zijn en te blijven bij het netwerk Olympisch 

Plan 2028. De hiermee gepaard gaande totaal kosten van deze studiereis van € 962,71 achten wij 

alleszins redelijk. 
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