
GROENLINKS (Ylo¿t

Motie Benut Vuelta voor duurzame mobiliteit, innovatie, kleine kernen, MKB en

stageplekken

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 11 juni 2018, ter bespreking van het
statenvoorstel 'Vuelta 2020 in perspectief,

Constaterende dat:
- De provincies Utrecht en Noord-Brabant, de gemeenten Breda en Utrecht, het Business

Peloton Utrecht en andere partners uit het bedrijfsleven een plan hebben om de start van de

Vuelta 2O2O naar Utrecht en Noord-Brabant te halen;

Overwegende dat:
- Er een forse financiële bijdrage gevraagd wordt aan de provincie Utrecht om de start van de

Vuelta in Utrecht / Noord-Brabant mogelijk te maken;
- Het college van GS op 6 juni een memo hebben gestuurd waarin kansen worden geschetst

om de Vuelta 202O te benutten als versneller van beleid;

Dragen het college op om bij toewijzing van de Vuelta-start aan Utrecht en Noord-Brabant:
- De maatregelen zoals genoemd in de memo 'Vuelta 2020 als versneller van beleid'van 6 juni

voortvarend uit te voeren;
- Hiermee de Vuelta-start te benutten voor het:

o versneld realiseren van de snelfietsroute Amersfoort-Utrecht
o samen met werkgevers (waaronder BPU en U15) stimuleren van het fietsgebruik in

het woon- werkverkeer
o uitvoeren en stimuleren van duurzaam bermbeheer voor wilde bijen en insecten

o etaleren van regionale innovatie en duurzaamheid
o versterken van gemeenschapszin in de kleine kernen en een prominente rol van het

Utrechtse MKB bij de organisatie van de Vuelta;
o creëren van stage- en werkervaringsplaatsen voor het (V)MBO en andere kansen

voor het (V)MBO;

- Gemeenten waar de route zou kunnen passeren en ook werkgevers vroegtijdig te betrekken;
- De Vuelta-start in 2O2O te realiseren als duurzaamste wielerrondestart ooit en de ervaringen

die hierbij worden opgedaan goed te evalueren, vast te leggen en verspreiden zodat andere
grote sportevenementen hiervan kunnen leren en de kansen voor de Utrechtse regio

optimaalworden benut;
- Binnen 3 maanden na toewijzing van de Vuelta-start aan Utrecht een plan van aanpak uit te

werken voor de uitvoering van deze motie (waar nodig samen met betrokken gemeenten en

de U15) en dit voor te leggen aan Provinciale Staten;
- Provincíale Staten vóór de zomer van 2019 en van 2020 te informeren over de uitvoering van

deze motie.

En gaan over tot de orde van dag.
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