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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 een ambtelijke reis naar Londen 
(d.d. 01-06-2011) 
 
Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting

De PVV fractie heeft de navolgende vragen: 
 
1. Wat is het concrete doel van de studiereis en door wie wordt deze georganiseerd? 
 
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 gemeentelijk netwerk te verstevigen, kennis op te doen en 
te delen met betrekking tot de organisatie Olympische Spelen in Londen. 
 



2. Heeft de Provincie nu al plannen of intenties voor de rol die de Provincie Utrecht zou willen gaan 
vervullen in het geval de Olympische Spelen aan Nederland zouden worden toegewezen? Zo ja, welke zijn 
deze? 
 
Antwoord:
De intentie van de provincie Utrecht is aangesloten te zijn het Olympisch Plan 2028. En dat in  nauwe 
samenwerking met de stad Utrecht. Samen met de stad wordt een platform/council opgericht waarin 
vooraanstaande bestuurders van regionale stakeholders zitting nemen.  
Binnen dit platform/council zal een regionale visie gevormd moeten worden op basis van het Olympisch 
Plan 2028. 
In het kader van de Olympische Hoofdstructuur worden m.n. verschillende scenario’s voor de ruimtelijke 
inrichting en economische mogelijkheden verkend. 
 

3. Zijn er kosten voor de Provincie Utrecht verbonden aan deze studiereis die de belastingbetaler dient op te 
hoesten? 
 
Antwoord:
Er zijn kosten verbonden aan deze studiereis. De geschatte reis- en verblijfkosten bedragen maximaal EUR 
1.000 per persoon. 
 
4. Heeft de burger van de Provincie Utrecht enig belang bij deze studiereis terwijl pas over 5 jaar bekend 
wordt of Nederland zich wil kandideren? Zo, ja welk belang is dat? 
 
Antwoord:
Het Olympisch Plan 2028 bevindt zich op nationaal niveau met betrekking tot de eventuele organisatie van 
de Olympische Spelen in een planfase waarin het belangrijk is zichtbaar te zijn. Met betrekking tot de 
provinciale betrokkenheid bij regionale gedachtevorming over invulling van het Olympisch Plan 2028 
worden de grenzen van de kerntaken scherp bewaakt.  
 



5. Hoe verhoudt deze studiereis zich met het coalitieakkoord, waarin staat dat sport geen kerntaak is voor de 
Provincie en dat deze activiteiten zullen worden afgebouwd? 
 
Antwoord:
De betrokkenheid van de provincie zal inhoudelijk gezien met name op enkele geformuleerde    kerntaken, 
nl. de economische, infrastructurele en ruimtelijke aspecten van de Olympische ambitie, betrekking hebben. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 
 


