Lobbyist Cor Jansen is blij met steun van de provincie voor Vueltastart in
Utrecht

'Dit is een enorme opsteker; we kunnen nu gaan
onderhandelen'
Het lijkt me een aardig rendement.''
Hoe is het nieuws in Brabant
gevallen?
,,Heel positief en ook opgelucht. In
Breda leefde er toch wat angst voor
het besluit van de provincie. Wat
als de provincie geen steun wilde
verlenen en de gemeente Utrecht
dan ook haar steun had
ingetrokken? Die was gekoppeld
aan de steun van de provincie. In
Breda willen ze het zo graag.''
Wat zijn nu de kansen voor
Utrecht?

Cor Jansen: ,,Ik werd alleen boos dat
een goed rapport over de opbrengst
van de Tour, 25 miljoen euro, zo van
tafel werd geveegd.''
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Cor Jansen is opgelucht. De
Utrechter, voorzitter van het
Business Peloton Utrecht en
werkzaam voor de Universiteit
Utrecht, toont zich content dat de
provincie met geld over de brug
komt om de start van de Vuelta
naar Utrecht te halen. ,,Die start is
met deze financiële steun echt
dichterbij gekomen'', aldus de
lobbyist.
Blij dus met het groene licht van de
provincie.
,,Ja, natuurlijk. Het is een enorme
opsteker. Ik werd alleen boos dat
een goed rapport over de
opbrengst van de Tour, 25 miljoen
euro, zo van tafel werd geveegd. Er
is een vertaling gemaakt naar de
opbrengst van de Vuelta: ongeveer
13, 14 miljoen euro. De gemeente
en provincie betalen 4,2 miljoen.
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,,Nu kunnen we zakelijk gaan
onderhandelen. Ik weet wel dat als
de directie van de Vuelta gaat
onderhandelen, we er dichtbij zijn.
Anders doen ze dat niet. Maar
misschien komt er nog een konijn
uit de hoge hoed. Zoals in
Rotterdam in 2010 bij de Tour. Wij
waren heel ver, maar toch kreeg
Rotterdam de start. Daar was ik
echt ziek van. Ik ben uit chagrijn
niet in Rotterdam geweest. Oh, wat
was ik boos op burgemeester Ivo
Opstelten.''
Wat ga je de komende twee
maanden concreet doen?
,,Voor de goede orde, ik zal geen
handtekening zetten onder het
contract met de Spanjaarden. Dat
doet het organisatiecomité. Ik zal
verdergaan met het creëren van
draagvlak. Met het Utrechts
Fietsnetwerk willen we meer
bedrijven en instellingen aan ons
binden. Ook gaan we culturele en
maatschappelijke organisaties
benaderen.''

we bij de start van de Tour in
Yorkshire geweest. Daar hebben
we goed rondgekeken. Daar komen
de Tourpleinen vandaan, de vele
schermen. We willen sportclubs
laten meedoen, scholen. We willen
snel na het besluit van de directie
beginnen. Ik weet niet wanneer dat
is. Het zou zomaar kunnen dat de
directie tijdens de komende Vuelta
in augustus, september een
beslissing neemt. De organisatie
kost de Spanjaarden twee jaar tijd.''
Hoe ziet het parcours van de
ploegentijdrit eruit, door welke
Utrechtse plaatsen rijden de
wielrenners in 2020?
,,Ik heb wensgedachten over het
parcours voor de ploegentijdrit.
Door oost en west van de stad met
een lengte van 24 tot 28 kilometer.
De Vueltatop was onder de indruk
van de enorme mensenmassa en
de muur van geluid bij de
Tourtijdrit. Het parcours van de
ploegentijdrit is langer. Dus of het
weer zo druk zal zijn, weet ik niet.
De toeschouwers staan meer
verspreid. De ronde komt bij
Rhenen de provincie binnen. Het
peloton rijdt ongeveer honderd
kilometer door de provincie en
eindigt in Utrecht. We hebben al zo
veel verzoeken gehad. Amersfoort,
De Bilt, Woudenberg, Zeist, Doorn,
Soest, Bunnik, die willen allemaal
graag een doorkomst.''

Is er een 100 dagenprogramma
met allerlei activiteiten, zoals dat er
bij de Tour was?
,,Dat is wel de bedoeling. Het is
geen drie dagen feest. In 2014 zijn
woensdag 13 juni 2018
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