Provincie: 2,1 miljoen is veel

Twijfel over komst van de Vuelta
UTRECHT

hamerstuk, maar er volgt nog een
debat 11 juni.''

BERNIE VAN UNEN

De start van de Ronde van Spanje
in Utrecht is nog lang niet zeker. De
provincie Utrecht twijfelt over de
financiële steun van 2,1 miljoen
euro. Veel partijen vinden dat veel
geld. Op 11 juni neemt de provincie
het besluit over de steun voor de
'Vuelta'.
Gedeputeerde Pim van den Berg
van de provincie Utrecht zal nog
flink moeten lobbyen om de start
van de Vuelta in Utrecht in de
provincie over de streep te trekken.
Op 11 juni valt het besluit over een
financiële bijdrage, maar meerdere
partijen in de Staten zijn daar nog
erg kritisch over.
GroenLinks wilde van Van den
Berg weten hoe hij het
wielerevenement gaat koppelen
aan promotie van het fietsen in de
provincie. ,,De Vuelta zou kunnen
dienen om bijvoorbeeld
snelfietsroutes versneld aan te
leggen'', zegt Huib van Essen van
GroenLinks. ,,Dat is de ambitie van
de provincie. Laat het niet alleen
een feestje zijn. Laat bedrijven die
de Vuelta financieel ondersteunen
meedenken hoe ze hun werkgevers
op de fiets naar het bedrijf krijgen.
Daar hebben we oproep voor
gedaan. Het is nu nog niet concreet
genoeg.''

De provincie Utrecht is de laatste
partij die nog moet beslissen over
financiële steun aan de start van de
Ronde van Spanje in Utrecht. De
gemeente wil alleen geld
beschikbaar stellen als ook de
provincie voor een zelfde bedrag
de Vuelta steunt. Als beide partijen
achter de Vuelta staan, betekent
dat een toelage van 4,2 miljoen
euro.
In totaal kosten de vier dagen
Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant
14,9 miljoen euro. Zes miljoen moet
van het bedrijfsleven komen. ,,Het
Utrechtse deel daarvan is
toegezegd'', zegt Jansen. ,,Ik weet
niet hoe het in Noord-Brabant ligt.''
De ploegenpresentatie van de
Vuelta is op donderdag 20
augustus in Utrecht. De
ploegentijdrit is daar op
vrijdagavond 21 augustus.
De eerste etappe op zaterdag 22
augustus gaat van Breda naar
Utrecht. ,,Het peloton komt bij
Rhenen de provincie in en rijdt dan
nog 100 kilometer binnen onze
provincie'', aldus Jansen. ,,Veel
gemeenten zijn enthousiast.
Burgemeesters trekken me aan
mijn jasje. De Ronde van Spanje
komt toch wel door mijn gemeente,
vragen ze dan.''

Van Essen twijfelt nog. ,,Het is een
mooi evenement. Dat we straks
mogelijk drie keer de start van de
bekendste wielerronden in Utrecht
hebben gehad, geeft een grote
uitstraling. Dat beseffen we heel
goed. Maar we schrokken wel
enorm van dat bedrag van ruim 2
miljoen euro.''
Cor Jansen, voorzitter van het
Business Peloton Utrecht, is
voorzichtig positief gestemd. Hij
ziet wat politieke beweging in de
goede richting. ,,Ik zou zeggen van
rood naar oranje. Dit wordt geen
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