Provincie vindt 2 miljoen voor Vuelta erg veel
UTRECHT
JAN DANKBAAR

Provinciale Staten van Utrecht
komen niet zomaar over de brug
met 2 miljoen euro voor het
binnenhalen van de Spaanse
wielerronde (Vuelta) in 2020.
Gedeputeerde Pim van den Berg
kon gisteren praten als Brugman,
maar de Statencommissie bleef
onvermurwbaar: het blijft erg veel
geld voor een evenement, waarvan
onzeker is hoeveel het gaat
opbrengen.
Volgens de gedeputeerde is het
driedaagse wielerfeest een unieke
samenwerking tussen de twee
provincies Utrecht en NoordBrabant en de steden Utrecht en
Breda.
Daar hadden de commissieleden
geen boodschap aan. Ze vallen
vooral over de verdeling van de
kosten tussen de provincie en de
stad Utrecht en de bijdrage die uit
Noord-Brabant moet komen.
De provincie en gemeente staan
volgens de eerste plannen garant
voor twee derde van de benodigde
6,2 miljoen euro. Waarbij de
provincie en de stad Utrecht elk 2
miljoen euro gaan bijdragen.

En zo vlogen gedeputeerde Van
den Berg de kritische
kanttekeningen om de oren. "Wij
vliegen het als provincie ook niet
aan als topsport", probeerde de
gedeputeerde nog. "Het is een
manier om de regio als topregio op
de kaart te zetten. We benutten het
evenement, we doen er niet aan
mee. Het wordt drie dagen feest
met een aankomst, een
ploegenpresentatie en een tijdrit. Ik
denk dat we er een heel mooi feest
mee binnenhalen."
Impact
Cor Jansen van het Business
Peloton Utrecht (BPU) hoorde de
kritiek nuchter aan. "Het verbaast
me eerlijk gezegd niet. Dit is
politiek. Ja, het is een grote
bijdrage. Maar de regionale en
lokale impact zijn echt enorm. Ze
zullen het in Amerongen,
Amersfoort, Rhenen en Zeist echt
niet begrijpen, als de provincie dit
niet steunt. Het zou bovendien erg
pijnlijk zijn voor de provincie
Utrecht. Met de voorgestane
publiek-private financiering is de
Vuelta 2020 net als de Tour in 2015
de unieke witte raaf in Nederland
op dit gebied."
In Brabant is al groen licht gegeven
voor financiële steun van het
evenement.

Voor de VVD was het reden om
zich af te vragen of de stad Utrecht
niet wat meer zou kunnen
bijdragen, omdat die de meeste
opbrengsten kan verwachten uit het
wielerevenement
De SGP vraagt zich af aan welke
duurzaamheidsdoelen het
evenement voldoet. Bertrick van
den Dikkenberg: "Het is kolder. Na
drie dagen fietsen stappen ze op
het vliegtuig naar Spanje."
Ook de ChristenUnie ziet de
bijdrage niet zitten, alleen al omdat
topsport geen kerntaak is van de
provincie. Nelly de Haan: "Deze
organisatie kan prima voor zichzelf
zorgen."
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