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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Besluit van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met een additionele bijdrage
van € 108.000 aan de Stichting La Vuelta Holanda onder voorbehoud van
positieve besluitvorming van de andere vier publieke partners.
Aanleiding
Het college van Gedeputeerde Staten heeft op 28 april 2020 ingestemd met het
besluit van de stuurgroep van de Stichting La Vuelta Holanda om de Vuelta-start
in Nederland voor 2020 te annuleren en de haalbaarheid van verplaatsen naar
2022 verder uit te werken. Op 29 april 2020 zijn uw Staten hierover
geïnformeerd.
De stuurgroep van La Vuelta Holanda heeft vervolgens onderzocht of een
Vuelta-start in 2022 wel haalbaar is, en deze optie af te wegen tegen algehele
afgelasting van het evenement.
In de periode van april 2020 tot heden is gedetailleerd naar de verwachte
kosten gekeken en nader geïnventariseerd bij de bestaande private partners in
hoeverre zij ook voor 2022 partner willen blijven van La Vuelta Holanda en
onder welke condities. De mogelijkheden zijn verkend en er is vertrouwen om
aanvullende dekking vanuit nieuwe partners te realiseren en mogelijk een extra
subsidie van het Ministerie van VWS.
Deze verkenning heeft inzichtelijk gemaakt dat om het evenement op het
genoemde ambitieniveau te organiseren er een aanvullende investering
noodzakelijk is van in totaal € 2,1 miljoen. Deze extra investering komt voort uit
de langere inzet van de projectorganisatie en verschillende kosten die opnieuw
gemaakt moeten worden.
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Bevoegdheid
Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het verlenen van een additionele bijdrage
van € 108.000 aan de Stichting La Vuelta Holanda
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Kernboodschap
Het organiseren en verplaatsen van de start van de Vuelta naar 2022 met
hetzelfde ambitieniveau betekent voor de projectorganisatie een aanvullende
investering van € 2.1 miljoen. De vijf betrokken publieke partners wordt
gevraagd om in totaal € 750.000 bij te dragen. Elk van de partners volgt
hiervoor zijn/haar eigen besluitvormingsproces. Op basis van de opgestelde
verdeelsleutel bij de oprichting van de Stichting La Vuelta Holanda komt een
bedrag van € 108.000 voor rekening van de provincie Noord Brabant.
Consequenties
Met onze bijdrage maken wij het mogelijk dat in 2022 alsnog de Vuelta in
Brabant en Utrecht kan starten en onze eerder gemaakte investeringen alsnog
kunnen renderen. Bij het definitief niet doorgaan van het evenement worden de
verwachte economische en sociaal maatschappelijke effecten niet gehaald.
De provincie Noord-Brabant is een van de vijf publieke partners van de
projectorganisatie La Vuelta Holanda. Met onze bijdrage continueren wij de
samenwerking met deze partners.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Nadat besluitvorming door alle publieke partners is doorlopen (verwachting oktober/november) zal
hierover verder worden gecommuniceerd.
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Vervolg
Zodra besluitvorming bij de andere partners is afgerond zullen wij uw Staten
hierover dit najaar informeren.
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Bijlagen
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. (Ina) Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer A. Doedens, (06) 55 68 65 01,
adoedens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer R.A. Schouwenaar, (06) 18 30 30 69,
rschouwenaar@brabant.nl.
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