'Pijler valt weg als Utrecht start van wielerronde niet steunt'

Vuelta-debat provincie met argusogen gevolgd
UTRECHT
BERNIE VAN UNEN

De provincie Noord-Brabant en de
gemeenten Utrecht, Breda en Den
Bosch volgen met argusogen het
debat maandag in Provinciale
Staten van Utrecht over het
binnenhalen van de Vuelta in 2020.
Allemaal zegden ze inmiddels
miljoenenbijdragen toe, maar in het
Utrechtse provinciehuis overheerst
twijfel.

Jansen van het BPU is in Spanje
en heeft er contact met de
organisatie van de Ronde van
Spanje.
Jansen: ,,Als Utrecht niets wil
geven leidt dat tot problemen met
Utrecht. De stad wil alleen
meedoen als Utrecht ook meedoet.
Dan schakelen we over naar plan
B. Daar zeg ik nu niets over. Ik
maak me geen zorgen. Dat zou ik
pas doen als we iets hebben
nagelaten te doen. En volgens mij
is dat niet zo.''

Breda zet vraagtekens bij de start
van de Vuelta in Nederland in het
geval van een negatief besluit van
de provincie Utrecht. Als de steun
van 2,1 miljoen euro van de
provincie wegvalt, moeten de
overige partijen snel om de tafel
gaan zitten om te zien wat de route
zal worden.
Sportwethouder Paul de Beer: ,,We
deden dit als vijf overheidsorganen
samen. Als de provincie Utrecht
geen subsidie wil geven, valt één
van de pijlers weg. Dan moeten we
snel met elkaar gaan praten''.
Karen Pleunis, woordvoerder van
de provincie Noord-Brabant, kijkt
met spanning uit naar het besluit
van Utrecht. ,,Natuurlijk, want we
willen het allemaal zo graag. We
vinden het als provincie een goed
plan, maar we hebben er wel
voorwaarden aan verbonden. Er
moet nog een bak privaat geld bij.
Zorgen hebben we niet. We
wachten rustig af. Dit is politiek.''
Budget
Het totale budget van de start van
de Spaanse wielerronde wordt
begroot op 14,9 miljoen euro.
Naast de 6,4 miljoen die overheden
in Brabant en Utrecht bijdragen,
zou 6 miljoen euro door private
partijen moeten worden
opgebracht. In Utrecht is onder
meer het Business Peloton Utrecht
(BPU) daar al druk mee bezig. Cor
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