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Via deze memo wil ik U graag informeren over de huidige status en het proces rond
het aantrekken van de Vuelta 2020 naar Brabant en Utrecht.

Kopie aan

Van

In februari heeft het college U geïnformeerd over de uitkomsten van het
haalbaarheidsonderzoek naar de start van de Vuelta 2020 in Utrecht/Brabant.
In de Statenmededeling en het haalbaarheidsrapport is aangegeven dat:
Het college € 950.000,- heeft gereserveerd voor ondersteuning van de
Vuelta wanneer deze aan Utrecht/Brabant wordt toegewezen;
Deze middelen alleen ingezet zullen worden als:
o Private partijen een minimale inbreng leveren van 40% van de
begroting (€14,9 mln.) minus de eventuele VWS-bijdrage. De
intentie is om het evenement 50% publiek – 50% privaat te
financieren;
o Er ook draagvlak is bij de andere publieke partners (gemeente
Utrecht, provincie Utrecht, gemeente Breda en gemeente ’sHertogenbosch).
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De eerste helft van 2018 is gebruikt voor een verdere uitwerking van de
onderstaande punten:
 Werving van bijdragen van private partners
 Besluitvorming van de betrokken publieke partners
 Overleg en onderhandeling met de Vuelta directie (ASO)
 Betrokkenheid van de beoogde parcoursgemeenten
In dit memo geef ik U een stand van zaken op de betreffende onderwerpen en
inzicht in het verdere proces rond de ambitie Vuelta 2020.
Bijdragen private partners
Door de bestuurders van de betrokken publieke partners is de afgelopen driekwart
jaar veel inzet gepleegd op het werven van de beoogde € 6,0 miljoen euro aan
private bijdragen. Door de betreffende bestuurders is een groot aantal bedrijven in
Utrecht en Brabant gevraagd om een bijdrage (in ‘cash’ dan wel ‘in kind’) aan de
realisatie van het evenement. Over het algemeen is de reactie vanuit het
bedrijfsleven hierop positief, vele private partners waarderen het initiatief en zijn
bereid een bijdrage te leveren. De vooruitzichten op het behalen van de beoogde
private bijdrage zijn daarom goed. Nog steeds worden er bedrijven benaderd en

1/3

vinden er vervolggesprekken plaats om bijdragen te concretiseren en vast te leggen.
Inmiddels is en substantieel deel van de beoogde € 6,0 miljoen gerealiseerd. De
komende weken moet duidelijk worden of we het resterende deel van de private
bijdragen weten te realiseren.
Datum

Besluitvorming publieke partners
Omtrent de beoogde € 6,4 miljoen bijdrage vanuit de – inmiddels vijf – publieke
partners verwachten we op korte termijn volledige duidelijkheid.
Gemeente ’s-Hertogenbosch is in de afgelopen maanden als vijfde publieke partner
aangesloten en levert een bijdrage aan het ‘Brabantse’ deel van de publieke
financiering. De provincie Utrecht heeft op 11 juni jl. een eerste besluit genomen
over de voorgestelde aanpak, op 9 juli a.s. wordt bij de behandeling van de
Kadernota besloten over het beschikbaar stellen van de € 2,1 mln. Bij de overige
publieke partners heeft reeds positieve besluitvorming plaatsgevonden.
Met de vijf publieke partners dragen we in gezamenlijkheid de verantwoordelijkheid
voor het resultaat van het evenement.
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Naast de bijdragen van de lokale en regionale overheden is ook de voorbereiding
voor de subsidieaanvraag bij het ministerie van VWS gestart. Hiertoe zijn de
plannen allereerst gepresenteerd aan de landelijke, onafhankelijke Commissie
Evenementen. Deze commissie heeft de plannen positief beoordeeld, waarmee de
Vuelta 2020 geplaatst is op de landelijke topevenementenkalender. De plaatsing op
deze kalender is een voorwaarde voor het kunnen aanvragen van de VWS subsidie.
Overigens kan de subsidie van VWS pas formeel aangevraagd worden als het
evenement door de Vuelta directie is toegewezen. Op het moment van toewijzing
zal de subsidieaanvraag direct ingediend worden.
Gesprekken Vuelta directie
In de verschillende gesprekken met de Vuelta directie is veel voortgang geboekt om
te komen tot een voor haar aantrekkelijk bid en tot voor ons als publieke partners
gunstige voorwaarden voor de realisatie van het evenement. Hierbij is
overeengekomen dat we met elkaar inspanningen leveren om te komen tot een
duurzame start van de Vuelta. Dit komt onder meer tot uiting doordat we proberen
zoveel mogelijk faciliteiten aan te bieden vanuit Nederland om extra
vervoersbewegingen vanuit Spanje te voorkomen. Daarnaast zijn er gunstige
marketingafspraken bedongen waarmee we exposure kunnen realiseren voor de
vele private partners die onze ambitie steunen. We voeren momenteel de laatste
gesprekken over de omvang van de fee en de overige voorwaarden en
contractafspraken. We verwachten hierop overeenstemming te vinden.
Met de voorgaande punten en onze plannen als geheel zijn we ervan overtuigd dat
we een sterk en onderscheidend bid neerleggen bij de Vuelta directie. We hopen in
de komende drie maanden bekend te kunnen maken dat het evenement door de
Vuelta directie aan Utrecht/Brabant is toegewezen.
Betrokkenheid parcoursgemeenten
In de afgelopen en komende maanden informeren we de beoogde
parcoursgemeenten over onze plannen. We vragen de betreffende gemeenten
daarbij om hun steun en medewerking voor onze ambitie. Bij de
doorkomstgemeenten gaat het vooral om participeren in het evenement en eventuele

2/3

voorkomende kosten (verkeersmaatregelen, wegnemen van obstakels, leveren van
verkeersregelaars) binnen de eigen gemeente op te lossen.
Met de meeste Utrechtse doorkomstgemeenten zijn inmiddels gesprekken gevoerd of
zijn de gesprekken gepland. Met de Brabantse doorkomstgemeenten worden deze
gesprekken momenteel gepland. De eerste reacties van de doorkomstgemeenten zijn
vrijwel overal (zeer) positief en de gemeenten tonen zich bereid om te participeren
en mee te werken.
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Vervolgproces
Zoals aangegeven blijven we ons de komende maanden inzetten voor het bereiken
van de beoogde private bijdragen. Daarnaast zijn we in afwachting van uitsluitsel
over de toewijzing van het evenement door de Vuelta directie.
Onze inschatting is dat we hierover binnen nu en drie maanden duidelijkheid
hebben. Zodra we de beoogde private bijdragen gerealiseerd hebben en tevens de
toewijzing van het evenement van de Vuelta directie ontvangen hebben, zullen we U
hierover via een statenmededeling informeren. Daarna zal de bekendmaking aan de
media plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
H.A.J.M. Swinkels
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