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Van:
Verzonden: donderdag 28 september 2017 13:59
Aan:  

Onderwerp: Update Vuelta
Bijlagen: Rapportage Septemberpeiling - Sportevenementen.pdf

Hallo , 
 
Hierbij per mail een korte update over de voortgang van het haalbaarheidsonderzoek. Het is vooral 
‘work-in-progress’, maar goed om jullie te informeren en mochten jullie ideeën of aanvullingen hebben 
dan hoor ik het graag! 
 
 Uitwerking van de routes 
Onze collega  is momenteel druk met het uitwerken van voorstel etappes en routes. De 
verdeling van etappes en routes hangt weer sterk samen met de te verwachten publieke bijdrage van 
de beide gemeentes en provinciën. Over deze verdeling lijkt ambtelijk nu redelijke overeenstemming. 
Op 10 oktober is er een eerste bestuurlijke overleg met de betreffende wethouders en gedeputeerden 
en dan hopen we ook op bestuurlijk niveau rugdekking te krijgen voor deze verdeling van etappes en 
publieke bijdragen. In ons volgende overleg (16 oktober) kan ik dit waarschijnlijk melden. 
 
 Werving private partners 
Ondertussen is op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau de werving van publieke partners gestart, de 
burgemeester en wethouder Jansen hebben hiervoor een briefing ontvangen. Centraal houden we een 
lijst van de voortgang bij waarop alle potentiële partners (Utrecht en Brabant) benoemd zijn en de 
status van de contacten.  

 
 Bijeenkomst Vuelta voor raads- en statenleden 
Voor november zijn we een bijeenkomst voor raad- en statenleden van de vier partners aan het 
voorbereiden. Doel van de bijeenkomst is om de raads- en statenleden te informeren over de 
voortgang van het haalbaarheidsonderzoek en vooral hun ideeën, wensen en vragen op te halen en 
waar mogelijk te verwerken in het onderzoek. De bijeenkomst organiseren we op een maandag (6, 13 
of 27 november) einde middag in Breda. 
 
 Draagvlak 
In september zijn er vragen over grote sportevenementen en specifiek de Vuelta voorgelegd aan het 
bewonerspanel van Utrecht. Ik stuur jullie de resultaten hierbij toe (deze zijn vertrouwelijk en worden 
pas in het haalbaarheidsonderzoek gepubliceerd, dus graag niet verder verspreiden). De resultaten uit 
het bewonerspanel zijn positief en steunen de ambitie. Een dergelijk onderzoek vindt momenteel ook 
plaats in de gemeente Breda. Daarnaast gaat het Mulier Instituut het draagvlak peilen in de provincie 
Utrecht en Brabant. 
 
 Raming economische impact 
Het Mulier Instituut heeft tevens de opdracht gekregen om een raming te maken van de te verwachten 
economische impact van het evenement. Voor deze ramingen worden de gemeente Utrecht en Breda 
als gebieden gekozen.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: vrijdag 12 oktober 2018 10:04
Aan:  

Onderwerp: Afstemmingsoverleg Vuelta komende maandag

Dag collega’s, 
 
Ik stel voor om het afstemmingsoverleg Vuelta van komende maandag te laten vervallen. 
T.o.v. de laatste keer dat we elkaar over de Vuelta gesproken hebben (17 sept) zijn er weinig 
ontwikkelingen. 
 
In goede samenwerking en afstemming werken we met de collega’s van Breda, Den Bosch en de 
provincies N-Brabant en Utrecht aan het realiseren van de beoogde 6,0 miljoen private financiering. 
De vraagt soms helaas meer tijd en geduld dan eerder gehoopt. We zijn echter nog steeds vol 
vertrouwen dat we deze beoogde bijdrage vanuit het bedrijfsleven gaan realiseren. De werving van 
private financiering vraagt momenteel de meeste tijd. Parallel daaraan (vooruitlopend op een positieve 
uitkomst) is er komende week een bijeenkomst met de directies en controllers van de vijf publieke 
partners waarin de governance van het evenement op de agenda staat. 
 
Mochten jullie in de tussentijd vragen hebben dan hoor ik het graag, 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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na de aanvraag bij de commissie Topevenementen kan het ook daadwerkelijk op de 
kalender geplaatst worden. De commissie komt viermaal per jaar bijeen en de aanvraag 
moet 2,5 maand van tevoren ingediend worden. De aanvraag voor de Vuelta wordt in april 
aangeleverd. Eind juni bespreekt en beoordeelt de commissie de aanvraag.  
De provincies Drenthe en Groningen hebben al een aantal jaar de ambitie om het WK 
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Hartelijke groet, 
Martijn 
 
 
 
--  
Met vriendelijke groet, 
Martijn van Hulsteijn 
BMC 
Diemermere 25 
1112 TC Diemen 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
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--  
Met vriendelijke groet, 
Martijn van Hulsteijn 
BMC 
Diemermere 25 
1112 TC Diemen 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
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The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person 
to whom it has been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it 
may not be made public by virtue of law, regulations or agreement. If someone other than the 
intended recipient should receive or come into possession of this e-mail communication, he/she will 
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not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If you are not the intended recipient, you 
are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, and to destroy the 
original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 

 
  
 
 
 
 
--  
Met vriendelijke groet, 
Martijn van Hulsteijn 
BMC 
Diemermere 25 
1112 TC Diemen 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
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of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
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you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 
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Van: Vragen
Verzonden: donderdag 22 februari 2018 11:15
Aan: !BCS Verzendlijst raadsstukken
Onderwerp: MV 3 20180222 ‘duidelijkheid over inzet hele college bij start Vuelta’.
Bijlagen: MV 3 20180222 duidelijkheid over inzet hele college bij start Vuelta.doc

Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Tijdens het Vragenuur van donderdag 22 februari 2018 zal de heer Van Waveren (CDA) bijgaande mondelinge 
vragen (nr. 3) stellen over ‘duidelijkheid over inzet hele college bij start Vuelta’. 
 
Mondelinge Vragen, verloop vragenuur: 
 
1. De indiener van de vragen (de vragensteller) licht de mondelinge vragen kort toe en stelt de vragen van achter het 
katheder: maximaal twee minuten.  
2. De betrokken portefeuillehouder beantwoordt de vragen van achter het katheder: maximaal drie minuten. 
3. De voorzitter vraagt of er aanvullende vragen zijn vanuit de fracties, anders dan de vragen van de vraagsteller 
(één vraag per fractie). 
4. De vragen worden per aanvullende vraagsteller beantwoord door portefeuillehouder.  
5. De vragensteller krijgt tot slot vanaf zijn plaats de gelegenheid om nog een enkele aanvullende vraag te stellen.  
6. De portefeuillehouder antwoordt.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

Gemeente Utrecht 
Raadsorganen 
Griffie 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadhuis, Korte Minrebroederstraat 2 
Telefoon 030 ‐  mobiel 06    
E‐mail  @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl/gemeenteraad 
Aanwezig dinsdag t/m vrijdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

 



 

 

 

Mondelinge vragen - duidelijkheid over inzet hele college bij start Vuelta 

 

 

1. Heeft het hele college ingestemd met de conclusies in de brief over de Vuelta? Was het college 
compleet tijdens de vergadering daarover? 

2. Welke wethouder is namens het college het meest betrokken geweest bij de totstandkoming van 
het onderzoek en de brief? 

3. Kan het college ons eraan herinneren welke fracties de motie indienden waarmee hals over kop 
opdracht werd gegeven om het haalbaarheidsonderzoek naar de Vuelta te doen? 

4. Heeft wethouder Jansen het Kieskompas en 'mijn stem...' al ingevuld? Zo ja, kwam hij daar 
verrassende dingen tegen? 
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Van: @yahoo.com>
Verzonden: maandag 19 maart 2018 17:04
Aan: Zanen, Jan van
Onderwerp: Manifest voor veilige, toekankelijke én sportieve fietsstad en -regio
Bijlagen: Manifest Wielerplatform Utrecht - Utrecht Fietsstad en -regio veilig, toegankelijk 

én sportief.pdf

Categorieën: Werk

Beste Jan, 
 
Vandaag is er een manifest gestuurd aan de Utrechtse raadsleden, Lot en Paulus, en een tweetal 
gedeputeerden. We hebben als Wielerplatform Utrecht (tot voor kort bekend als Stichting Ronde van 
de Maliebaan) werk gemaakt om drie concrete doelen te formuleren die Utrecht stad én regio nog 
veiliger, toegankelijker en sportiever kunnen maken.  
 
We doen dit graag gezamenlijk met de acht in het platform vertegenwoordigde wielerverenigingen en -
clubs, gemeente en provincie. Wanneer het stof van de verkiezingen is neergedaald gaan we zien hoe 
we dit verder concreet vorm kunnen geven. Een sessie met politieke vertegenwoordiging én 
belanghebbenden kan een mooie start betekenen.  
 
Bovendien blijven we pleiten voor een 'Fietsburgemeester' zoals ik bij de presentatie van mijn boek 
wel eens heb geopperd...!  
 
Goed, als fietser én Utrechter van alle Utrechters moest dit manifest ook vanzelfsprekend op jouw 
bureau komen. Bij deze! 
 
Met vriendelijke groet, 

 



        

  

 

Fietsstad en -regio Utrecht veilig, toegankelijk én sportief 

 
Inleiding 

 

Om de gemeentelijke en provinciale politiek te voeden heeft het Wielerplatform Utrecht 

(WPU, platform van de Utrechtse wielerverenigingen- en clubs) een drietal doelen 

geformuleerd die Fietsstad en -regio Utrecht naar een hoger niveau kunnen brengen: 

Utrecht Fietsstad en -regio 2.0. De doelen sluiten aan op politieke doelstellingen en 

ambities. Samen met hardlopen is wielrennen dé sport die in de openbare ruimte 

bedreven wordt. In de Sportnota 2017-2020 (Utrecht sportief en gezond) staat genoemd 

dat sport in die openbare ruimte moet worden gestimuleerd. Onze doelen geven 

gemeente en provincie de mogelijkheid om hier concrete invulling aan te geven. 

Fietsstad en -regio Utrecht: veilig, toegankelijk én sportief. Het samen realiseren van 

onze doelen draagt bij aan de ambitie van Utrecht zich te profileren als fietsstad en 

fietsregio in Nederland of zelfs als ‘Bicycle Capital of the World’. 

 

Doel Wielerplatform Utrecht: stad en regio Utrecht omvormen van ‘een fietsstad 

en -regio’ naar dé fietsstad en -regio, met meer veiligheid voor álle 

weggebruikers, een toegankelijke stad en regio voor álle types fietsers én een 

breed en gecoördineerd programma voor sportieve fietsers als visitekaartje van 

Utrecht, fietsstad en -regio ‘2.0’.  

 

1. Veilig  

Het WPU ziet stroomlijnen van diverse types fietsers en andere weggebruikers als dé 

manier om verkeer veiliger te maken voor álle weggebruikers. ‘De fietser’ bestaat niet 

meer. Kinderen, ouderen, forensen, scholieren, koeriers, wielrenners, ze hebben allemaal 

fietsen van verschillende omvang en snelheid. Utrecht heeft de drie drukste fietspaden 

binnen haar stadsgrenzen (bron: Fietsersbond). Tot op heden moeten al de verschillende 

types fietsers over die drukke en vaak nog smalle paden. De sportieve fietser is vaak 

aangewezen op de openbare weg, tussen het overige (fiets)verkeer, met regelmatig 

(bijna) ongelukken maar ook steeds meer wederzijdse irritaties tot gevolg. Het aantal 

wielrenners dat op de eerste hulp belandde is in vier jaar tijd verdubbeld (landelijk, bron: 

VeiligheidNL): een serieus te nemen signaal. 

 

Het WPU is voorstander van een infrastructuur die de verschillende stromen meer 

scheidt, bijvoorbeeld door het laten samengaan van wielrenners en snellere e-bikes op 

een aparte strook, met als resultaat een veiliger fietsstad en regio. Regio? Ja, want een 

goede stadsinfrastructuur is nog waardevoller wanneer deze aansluit op een state-of-the-

art netwerk van fiets(snel)wegen om de stad heen! Een dergelijke infrastructuur zorgt 

voor een veilige én gezonde leefomgeving waarmee Utrecht zich ook nog eens extra 

profileert als aantrekkelijk woon- en vestigingsgebied met naar verwachting een 

toenemend aantal fiets-forensen als positief effect. 

2. Toegankelijk 

De meeste sporten worden beoefend in hiervoor speciaal ontwikkelde faciliteiten. Met 

uitzondering van de Nedereindse Berg (wielrennen en mountainbiken) en het 

Noorderpark (BMX-en) zijn er voor al die duizenden sportiever fietsers (vereniging-

gebonden én ongebonden) geen specifieke trainingsfaciliteiten. De Nedereindse Berg 

heeft een overvolle kalender, dus meer/andere trainingsfaciliteiten zijn met het 

toenemende aantal sportieve fietsers een must. Het WPU pleit voor nieuwe 

trainingslocaties én een veilige route hier naartoe. De herontwikkeling van de 



        

  

 

Amersfoortseweg (De Wegh der Weegen) biedt hier kansen. Door hier een route specifiek 

voor sportiever fietsers aan te leggen kan een favoriete trainingslocatie, het 

Zeisterspoor, worden ontsloten. Ook de inrichting van Rijnenburg biedt kansen, 

bijvoorbeeld met de aanleg van een gecombineerde roei- en wielerbaan. 

Vele duizenden sportieve fietsers zoeken iedere week hun weg naar het buitengebied van 

Utrecht: het rivierengebied, het Groene Hart, het plassengebied en natuurlijk de 

Utrechtse Heuvelrug. Door het uitlezen van data (bijvoorbeeld afkomstig van de 

wielerapp Strava) is goed na te gaan welke uitvalswegen het meest populair zijn. 

Bestempel en markeer deze routes als officiële uitvalsroutes of zelfs als 

buitensportaccommodatie voor sportieve fietsers met bijpassende infrastructuur en zet 

zo een grote stap naar toegankelijke, veilige trainingslocaties voor de sportieve fietser. 

3. Sportief 

Het WPU organiseert voor het vierde jaar op rij wielerwedstrijden, wielercafés en de 

toertochten Classico Giro Utrecht en Tour d’Utrecht. Het platform stuurt aan op een 

combinatie van én wedstrijdsport én toerfietsen gecentreerd in één weekend en op één 

locatie (het USP voor de Classico Giro Utrecht en het Wilhelminapark voor de Tour 

d’Utrecht) naast een aantal kleinere evenementen door het jaar heen. Het WPU heeft niet 

de ambitie om méér evenementen te organiseren, maar deze wel steeds beter neer te 

zetten, te laten groeien en voor meerdere doelgroepen aantrekkelijk te maken. In onze 

missie (zie kadertekst hieronder) staat beschreven dat jeugd, (top- en breedte)sporters 

met een beperking en zeker ook cultuur in onze wielerweekends/festivals een plek 

moeten hebben. Dat lukt steeds beter, maar een onmisbare steun in de rug voor onze 

festivals is uitgesproken, structurele ondersteuning vanuit de gemeente en provincie. 

Omgekeerd is het belang voor gemeente en provincie groot: met de evenementen wordt 

gezond, stedelijk leven gepromoot én wordt Utrecht en omgeving (natuur, maar ook 

Utrechtse iconen) getoond aan deelnemers en publiek.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achtergrond 

 

Wielrennen is een groeiende sport in Nederland en in Utrecht (regio) in het bijzonder. Het 

aantal sportieve fietsers groeide landelijk van 815.000 in 2014 naar 849.000 in 2016 

(NTFU-Wielersportmonitor). De acht wielerverenigingen en wielerclubs die in het 

Wielerplatform Utrecht vertegenwoordigd zijn tellen circa 2.500 leden. Het topje van de 

ijsberg, want in en om Utrecht zijn circa 76.000 mensen (was circa 65.000 in 2014) 

actief als sportieve fietser (NTFU-Wielersportmonitor). Het ledenaantal van de Utrechtse 

verenigingen laat gemiddeld gezien ook een stijgende lijn zien; zo groeide de nieuwste 

Missie Wielerplatform Utrecht 
 
Wielrennen en toerfietsen toegankelijk maken én houden voor een breed, verenigingsoverstijgend 
publiek. 
 
Door een juiste balans in aanbod van zowel wedstrijden als toertochten voorziet de stichting in twee 
behoeftes, namelijk die van ‘echte’ wielrenners (jeugd, sporters met een beperking, studenten en 
amateurs) en liefhebbers (toerfietsers). De stichting Wielerplatform Utrecht is de paraplu waaronder 

tal van evenementen wordt georganiseerd en gecoördineerd. De evenementen verbinden 
nadrukkelijk sport en cultuur en dienen bij voorkeur ook een maatschappelijk doel. Hierdoor wordt 
georganiseerd wielrennen en toerfietsen zichtbaarder én toegankelijker in en om Utrecht en is de 
voortgang van de verschillende evenementen gewaarborgd.  

 

 



        

  

 

vereniging in Utrecht, CS030, sinds de oprichting vijf jaar geleden in één beweging door 

naar 500 leden. Door de toertochten Tour d’Utrecht en Classico Giro Utrecht die het WPU 

in beheer heeft, elk met enkele duizenden deelnemers, weet het WPU naast de bij 

verenigingen en clubs aangesloten fietsers ook een deel van de ongebonden sportieve 

fietsers te bereiken. 

 

In een stad en regio waar gezond stedelijk leven (healty urban living) voorop staat is het 

gebruik van de fiets hét middel om te komen tot een gezondere bevolking, meer sociale 

cohesie en een gezondere leefomgeving. De politieke focus ligt vaak op het 

utiliteitsgebruik: woon-werkverkeer, kinderen halen en brengen, schoolbezoek. De 

sportieve fietser is in Utrecht en omgeving echter een belangrijke speler geworden. De 

stelling van het WPU is dan ook: zorg voor goede voorzieningen en voorwaarden voor de 

sportieve fietser. Deze grote groep fietsers is hét visitekaartje van de stad en regio. 

Regel het voor hen en samen met hén op een juiste wijze, en iedereen, ook de 

utiliteitsfietser, heeft hier baat bij. 

 

Met de Giro d’Italia etappe-finish in 2010, De Grand Départ van de Tour de France in 

2015 en wellicht een Gran Salida van de Vuelta a España in 2020 laat Utrecht op 

mondiaal niveau zien dat het meetelt op wielervlak. Het WPU is er van overtuigd dat ook 

(juist!) in de tussenliggende jaren de eigen bewoners de faciliteiten en evenementen 

verdienen die laten zien dat Utrecht echt die fietsstad is. Op die manier wordt topsport 

daadwerkelijk gebruikt om de breedtesport duurzaam te versterken. 

 

De acht wielerverenigingen- en clubs die bij het Wielerplatform Utrecht zijn aangesloten 

zijn: CS030, CTC Fietsen, Fietsclub Ledig Erf, Rijwieltoerclub De Domstad, USWV De 

Domrenner, Wieler Toerclub Tuindorp Stoempers, UWTC De Volharding en 

Wielervereniging Het Stadion. Het WPU werkt nauw samen met de Vereniging Sport 

Utrecht (VSU).       

                  

               

 

Contact 

Wielerplatform Utrecht – www.wielerplatformutrecht.nl 

Laurens Hitman (voorzitter) 

Veronique Rap (secretaris) 

voorzitter@wielerplatformutrecht.nl 

secretaris@wielerplatformutrecht.nl 

030  /  
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Van:
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 17:10
Aan: Zanen, Jan van
CC:
Onderwerp: RE: Vragen mbt Vuelta

Dag Jan,  
 
Vanmiddag contact gehad met de Spaanse ambassade. De ambassadeur heeft je brief ontvangen, 
maar een ontmoeting op korte termijn lijkt helaas niet mogelijk. Hij zit tot half juni in het buitenland 
en daarnaast neemt de huidige ambassadeur vóór de zomer afscheid. Zijn opvolger komt vermoedelijk 
in augustus/september. De kans is groot dat de huidige ambassadeur de ontmoeting en het bijpraten 
over de Vuelta overlaat aan zijn opvolger.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Bestuurs- en Concernstaf 

  Kabinet 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ 

  Telefoon 030 -  Mobiel 06 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 17 mei 2018 8:31 
Aan:  
Onderwerp: RE: Vragen mbt Vuelta 
 
Goedemorgen, 
 
Is er vanuit jullie nog een update over de ontmoeting met de Spaanse ambassadeur? 
Ik begrijp namelijk dat er vanuit Brabant ook plannen zijn om de Spaanse ambassadeur (ihkv de 
Vuelta ambitie) uit te nodigen voor de Champions Trophy in Breda. 
Lijkt me goed om dat af te stemmen. Ik hoor het graag, 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:  
Verzonden: woensdag 11 april 2018 16:07 
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CC:  
Onderwerp: RE: Vragen mbt Vuelta 
 
Beste  
 
Met betrekking tot punt 1 in jouw e-mail zullen wij het kabinet van de burgemeester vragen contact te 
leggen met de Spaanse ambassadeur; @  willen jullie dit verzorgen? Dank. 
 
Punt 2, NL sportraad pakken wij op. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Bestuurs- en Concernstaf 

  Bestuursondersteuning 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 

  Telefoon 030 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 

  Aanwezig maandag t/m donderdag 
 

 

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen 
Laat uw stem horen.  

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: donderdag 15 maart 2018 13:24 
Aan: Secretariaatburgemeester;  
Onderwerp: Vragen mbt Vuelta 
 
Beste mensen, 
 
Met betrekking tot de Vuelta ambitie wil ik graag de volgende vragen bij jullie neerleggen: 
 In het overleg met de burgemeester stelde de burgemeester voor om alvast de Spaanse 

ambassadeur uit te nodigen in Utrecht om kennis te maken, de plannen voor de Vuelta start te 
delen en mogelijke samenwerking rond het evenement te verkennen. Willen jullie dit verzoek 
neerleggen bij de Spaanse ambassadeur? Hebben jullie daar zelf contactgegevens van/kunnen 
jullie dat uitzoeken? 

 Onlangs heeft de burgemeester vanuit zijn rol van vz VNG  (NL Sportraad 
ontvangen). In de marge van het overleg heeft de bgm Van Praag uitgenodigd om de Sportraad 
apart nog een keer te informeren over onze plannen voor de Vuelta. Ik had dinsdag overleg met 
collega’s van de Sportraad, zij vertelde dat er nu vergaderdata voor de Sportraad gepland zijn. De 
suggestie is om één van deze overleggen op het Stadskantoor plaats te laten vinden en tijdens dat 
overleg de Vuelta te agenderen. Hebben jullie naar aanleiding van de afspraak van de bgm met 

  al contact gehad met de NL Sportraad? Zoniet willen jullie dan hierover contact 
opnemen met: @nlsportraad.nl  

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
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Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen 
Laat uw stem horen.  

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van: Martijn van Hulsteijn @bmc.nl>
Verzonden: dinsdag 19 juni 2018 17:44
Aan: Zanen, Jan van
CC: ; Tom, Toke; Secretariaatburgemeester
Onderwerp: concept presentatie commissie Evenementen
Bijlagen: presentatie commissie evenementen Vuelta.pptx; Aanvraag commissie 

Evenementen.pdf

Dag Jan, 
 
bijgaand (alvast) de concept presentatie voor de commissie Evenementen van as vrijdag. We zien elkaar 
morgen bij Kasteel De Haar. Dan neem ik de presentatie ook even met je door.  
 
Belangrijke aandachtspunten hierbij alvast: 
- de aanvraag (zie bijlage) is gelezen door de leden van de commissie evenementen. Op verzoek van het 
secretariaat van de commissie zoomen we vooral kort in op de aspecten die in de presentatie staan: de 
waarde van de Vuelta voor de BV Nederland, de krachtige propositie met publieke en private funding, 
maatschappelijke en economische effecten, wat we gedaan hebben met de externe toets door de USBO en 
een korte schets van de governance en de organisatie.  
- het presentatiedeel is 15 minuten. Verder zullen het de resterende 45 minuten vooral vragen zijn vanuit de 
commissieleden aan ons. Ik weet nog niet welke vragen ze gaan stellen, maar ik kan je morgen wel even 
door de mogelijke vragen heen leiden.  
- morgen kunnen we ook een verdeling maken. In principe wil ik de presentatie uiteraard wel doen, maar ik 
denk dat een opening door jou goed zal vallen. Daarvoor krijg je nog een aantal bullets van me.  
 
Tot morgen! 
 
groeten,  
 
 
--  
Met vriendelijke groet, 
Martijn van Hulsteijn 
BMC 
Spacelab 4 
3824 MR Amersfoort 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 

    
     

m    

 
 
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has 
been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue 
of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If 
you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 
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Van: Martijn van Hulsteijn @bmc.nl>
Verzonden: dinsdag 17 juli 2018 13:51
Aan: Zanen, Jan van; Verschuure, Klaas; Depla, P.F.G. (Paul); Quaars, D.J. (Daan); 

@s-hertogenbosch.nl; Tom, Toke;  

CC:
Onderwerp: programma en praktische informatie werkbezoek Vuelta

Beste allen,  
 
24 tot en met 26 augustus vindt een werkbezoek plaats aan de start van de Vuelta 2018. Uiterlijk 21 
augustus wordt het programma rondgestuurd, inclusief praktische informatie. Omdat de vakanties 
aanbreken, is het goed om dit alvast door te geven.  
 
Verder is het voor de agenda's relevant dat er gevlogen wordt vanaf Rotterdam Airport. De heenvlucht is om 
16.30 uur (aankomst Malaga 19.20), de terugvlucht is 19.35 uur (aankomst Rotterdam 22.25 uur).  
 
@ : willen jullie deze informatie delen met de secretariaten van de burgemeesters en 
wethouders?  
 
Hartelijke groet, 
 
Martijn 
 
 
--  
Met vriendelijke groet, 
Martijn van Hulsteijn 
BMC 
Spacelab 4 
3824 MR Amersfoort 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 

 
   

m   

 
 
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has 
been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue 
of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If 
you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 
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033 496 52 00 

    
     

m    

 

    
     

m    

    
     

m    

 

     

 
 
De informatie verzonden met dit e‐mail bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien de 
lezer van dit bericht niet de geadresseerde is, wordt u er hierbij op gewezen dat openbaarmaking, 
vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden niet is toegestaan. 
Indien u deze e‐mail abusievelijk hebt ontvangen, brengt u dan de afzender op de hoogte waarbij u 
gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.  





MEMO		
	
Aan	 	 :	Stuurgroep	Haalbaarheidsonderzoek	Vuelta	
Van	 	 :	Ambtelijke	projectgroep	Haalbaarheidsonderzoek	Vuelta	
Betreft		 :	Bevindingen memo	n.a.v.	bezoek	BPU	aan	Parcourspresentatie	Vuelta	2018	
Datum		 :	18 1 2018	
	
	
Inleiding:	
Vertegenwoordigers	 	van	het	BPU	zijn	
afgelopen	weekend,	op	uitnodiging	van	de	Vuelta	directie,	aanwezig	geweest	bij	de	
presentatie	van	het	parcours	van	de	Vuelta	2018.	Tijdens	hun	aanwezigheid	hebben	de	BPU
vertegenwoordigers	op	verschillende	momenten	gesproken	met	de	Vuelta	directie	in	de	
personen	van	Javier	Guillén	en	Charles	Ojalvo.	De	uitkomsten	en	bevindingen	deelt	het	BPU,	
met	het	oog	op	het	aankomende	werkbezoek	van	de	Vuelta	directie,	via	de	memo	die	als	
bijlage	is	meegestuurd.	In	deze	memo	worden	kort	de	belangrijkste	punten	uit	de	
bevindingen	van	het	BPU	opgesomd.	Vervolgens	wordt	op	hoofdlijnen	de	voorgestelde	
reactie	vanuit	de	stuurgroep	op	de	bevindingen	weergegeven.	
	
Belangrijkste	bevindingen	BPU:		
§ Vanuit	de	Vuelta	directie	leeft	de	wens	om	op	korte	termijn	tot	definitieve	

besluitvorming	(‘go no	go’)	te	komen	over	de	mogelijke	start	van	de	Vuelta	2020	in	
Utrecht	en	Brabant	(was	overigens	al	bekend);	

§ Er	worden	diverse	inhoudelijke	adviezen	voor	het	programma	van	het	werkbezoek	van	
22	en	23	januari	gegeven;	

§ De	Vuelta	directie	verwacht	op	22	en	23	januari	gesprekken	met	de	verantwoordelijke	en	
gemandateerde	vertegenwoordigers	vanuit	de	publieke	partners;	

	
Voorstel	reactie	vanuit	stuurgroep	op	bevindingen	BPU:	
§ De	stuurgroep	Haalbaarheidsonderzoek	Vuelta	dankt	het	BPU	voor	het	bezoeken	van	de	

parcourspresentatie	Vuelta	2020	en	het	daarmee	warm	houden	van	de	contacten	met	
de	Vuelta	directie;	

§ De	stuurgroep	dankt	het	BPU	daarnaast	voor	het	delen	van	de	bevindingen	en	heeft	
kennisgenomen	van	de	adviezen	die	het	BPU	geformuleerd	heeft.	De	stuurgroep	is	
positief	over	het	feit	dat	veel	van	de	adviezen	al	waren	verwerkt	in	de	voorbereidingen	
van	het	werkbezoek	van	22	en	23	januari	en	ziet	het	werkbezoek	daarom	met	veel	
vertrouwen	tegemoet;	

§ De	gewenste	termijn	van	besluitvorming	vanuit	de	Vuelta	directie	is	bekend	bij	de	
stuurgroep.	De	stuurgroep	en	daarmee	de	vier	publieke	partners	doorlopen	momenteel	
hun	proces	van	bestuurlijke	besluitvorming.	Daarnaast	is	er	veel	energie	geïnvesteerd	in	
het	werven	van	private	funding	en	het	uitvoeren	van	de	haalbaarheidsstudie.	Daarmee	is	
de	stuurgroep	van	mening	dat	er	flinke	progressie	geboekt	is.	Dit	zullen	we	tijdens	het	
werkbezoek	uitgebreid	toelichten	en	daarmee	nogmaals	onze	serieuze	intenties	kenbaar	
maken.	Waarbij	we	tevens	als	stuurgroep	zullen	aangeven	dat	we	als	publieke	partners	
veel	waarde	hechten	aan	het	zorgvuldig	nemen	van	de	juiste	stappen	en	dat	het	
evenement	en	daarmee	de	Vuelta	directie	daar	ook	bij	gebaat	is.	



§ 	
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Van:
Verzonden: maandag 22 januari 2018 19:56
Aan: Jansen, Paulus
CC: Martijn van Hulsteijn;  Tom, Toke
Onderwerp: RE: Speech punten ontbijt Vuelta directie in het Engels 
Bijlagen: Briefing ontbijt met Vuelta directie 23 jan tekst Paulus Engels.docx

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Hallo Paulus, 
 
Ik heb de tekst gecheckt en aangepast, zie bijlage. 
Ik heb nogmaals met Martijn overlegd, het ontbijt morgen leent zich naar ons idee niet voor een 
powerpoint. 
We stellen we voor om het filmpje te tonen dat gemaakt is van het activatieprogramma van de 
Tourstart. (https://www.youtube.com/watch?v=0wTqc4GTlxg ) 
In de gesprekken vandaag met de directie is gebleken dat zij op zoek zijn naar de verhalen (sport, 
cultuur, historie) om het wielrennen heen die kleur geven aan het evenement en een argument zijn 
voor de Vuelta directie om in NL te starten. We denken dat dit filmpje daar mooi een beeld van geeft 
van wat er met de Tour gedaan is en wat we natuurlijk met de Vuelta opnieuw gaan proberen. Ik heb 
met  afgesproken dat hij zorgt dat het filmpje morgen klaar staat. Ik heb het 
meegenomen in je speech, als eerste punt. 
 
Succes morgen,  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon  Mobiel:   

  E-mai @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van: Jansen, Paulus  
Verzonden: maandag 22 januari 2018 12:44 
Aan:  
CC: Martijn van Hulsteijn; SecretariaatJansen; Tom, Toke 
Onderwerp: Re: Speech punten ontbijt Vuelta directie in het Engels  
 
Dag  
 
Omdat ik je telefonisch niet kan bereiken en nu een aantal staven in moet nog even per mail mijn 
opmerkingen: 
- neem in het procesverhaal ook de historie mee, vanaf vorig jaar maart; dat onderbouwt dat we al heel veel 
gedaan hebben en dat het helemaal niet onlogisch is dat het definitieve bid pas rond de zomer gedaan kan 
worden 
- is er geen powerpoint nodig om het verhaal te ondersteunen?  
- laat nog even goed kijken naar het Engels, dat heeft nu nog een hoge steenkoolfactor. 
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Groeten, Paulus 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 22 jan. 2018 om 09:46 heeft @utrecht.nl> het volgende geschreven: 

Hallo Paulus, in de bijlage vind je de briefing voor t ontbijt van morgen. Ik heb de punten 
daarbij voor je naar t Engels vertaald. Mocht je nog vragen hebben dan hoor ik het graag. 
Succes morgenochtend bij het ontbijt, ik moet mezelf helaas afmelden ivm ontbreken van 
opvang voor mn kinderen. Gr   
 
 
Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

 
Van: @gmail.com> 
Verzonden: 22 jan. 2018 09:25 
Aan: " @utrecht.nl> 
Onderwerp: geen onderwerp 

 
 

 m         
  

 

Virusvrij. www.avg.com  

 



Briefing ontbijt met Vuelta directie (dinsdag 23 jan 8:00-9:00 u, Hotel Karel V) 
   
Aan  : Burgemeester Van Zanen, wethouder Jansen 
Van   
Bijlage: : programma en inhoudelijke voorbereiding werkbezoek 
 
 
Inleiding: 
Op maandag 22 en dinsdag 23 januari is de directie van de Vuelta op bezoek in Utrecht en 
Brabant. Zij verblijven in Grand Hotel Karel V in Utrecht. Daarbij ligt op maandag de focus op 
Brabant en zijn de vertegenwoordigers van de Vuelta op dinsdag te gast in Utrecht. Namens 
de Vuelta directie zijn Javier Guillén (general director) en Charles Ojalvo (general 
coördinator) de vertegenwoordigers. Het totale programma van het werkbezoek is als 
bijlage toegevoegd (en al verstuurd bij stukken voor de stuurgroep Vuelta 2020, met de 
portefeuillehouders van de 4 publieke partners). Deze briefing heeft betrekking op het 
contactmoment tussen bestuurders van Utrecht (gemeente en provincie) en de directie van 
de Vuelta tijdens het ontbijt op de dinsdagochtend.  
 
Locatie, tijdstip en aanwezigen 
De locatie is het restaurant van Grand Hotel Karel V. Het werkontbijt is van 8.00 – 9.00 uur.  
 
Aanwezig tijdens het ontbijt zijn:  

- Javier Guillén, directeur Vuelta 
- Charles Ojalvo, algemeen coordinator 
- Jan van Zanen, burgemeester gemeente Utrecht 
- Paulus Jansen, wethouder gemeente Utrecht 
- Pim van den Berg, gedeputeerde provincie Utrecht 
- Toke Tom, themadirecteur gemeente Utrecht 
-  
-  
- Martijn van Hulsteijn, projectleider Vuelta 2020 

 
Doel van de ontmoeting: 
Het doel van de ontbijtsessie is om de bestuurlijke contacten met de Vuelta directie te 
onderhouden. Burgemeester Van Zanen heeft de beide heren al ontmoet tijdens de start 
van de Tour 2017 in Düsseldorf. Voor wethouder Jansen en gedeputeerde Van den Berg is 
het de eerste gelegenheid om de beide heren te ontmoeten. De ontbijtsessie heeft een 
informeel karakter en is vooral bedoeld om de Vuelta directie een zeer warm welkom (met 
alle ‘egards’) in Utrecht te geven en met de bestuurlijke vertegenwoordiging nogmaals 
uitdrukking te geven aan de serieuze intentie om de start van de Vuelta 2020 in Utrecht (en 
Brabant) te organiseren.  Tijdens het verdere programma op maandag en dinsdag zijn er een 
tweetal momenten waarop inhoudelijke gesprekken/onderhandelingen (over: fee, routes, 
marketingrechten, activatie en logistiek) plaatsvinden. Voor het bespreken van deze 
onderwerpen is deze ontbijtsessie in principe niet bedoeld. De ontbijtsessie biedt wel de 
gelegenheid om de directie bij te praten over het proces van bestuurlijke besluitvorming 
waar de gemeente en provincie Utrecht zich in bevinden.  
 



Programma 8:00-9:00 u:  
Welkomstwoord door burgemeester Van Zanen (zie speechpunten hieronder) 
Terugkoppeling over dag 1 van het werkbezoek door projectleider Martijn van Hulsteijn 
Stand van zaken bestuurlijke besluitvorming provincie Utrecht door gedeputeerde Van den 
Berg. Stand van zaken bestuurlijke besluitvorming gemeente Utrecht door wethouder 
Jansen 
(Bovenstaande allemaal in korte en vlotte toespraken om voldoende tijd over te houden voor 
informele gesprekken tijdens het verdere ontbijt)  
 
Speechpunten burgemeester: 
 Warm welkom aan de heren Guillén en Ojalvo In Utrecht 
 Goed om elkaar na de kennismaking in Düsseldorf afgelopen juli te mogen ontvangen in 

Utrecht. 
 Mede namens wethouder Jansen en gedeputeerde Van Den Berg uitspreken dat we 

hopen dat het een succesvol werkbezoek is, wat hopelijk leidt tot een prachtige start van 
uw Vuelta in ons Utrecht 

 De afgelopen maanden hebben we met onze Brabantse vrienden hard gewerkt aan de 
plannen voor 2020, de resultaten van dit werk delen we met u in deze twee dagen 

 Wethouder Jansen en ikzelf hebben de afgelopen periode veel tijd en energie 
geïnvesteerd in de financiering van het evenement. Dat geldt zowel voor de publieke als 
private financiering 

 Al onze partners hebben, net als wijzelf de ambitie om er met u een onvergetelijk, warm 
en gastvrij feest te maken van de start van de Vuelta 2020, zoals we in Utrecht in 2015 al 
ervaren hebben tijdens de Grand Départ van de Tour de France 2015.  

 In dat feest gaan we natuurlijk ook de historische banden tussen Utrecht, Brabant en 
Spanje een prachtige plek geven.  

 Onlangs nog presenteerde u het parcours voor de editie van 2018, het Nederlandse team 
Sunweb hoopt met Wilco Kelderman (4e in 2017) opnieuw op een hoge klassering. Mooi 
is dat Wilco Kelderman nog steeds lid is van de Utrechtse wielervereniging De 
Volharding. 

 Maar ook de prestaties van de andere Nederlandse renners hebben het wielrennen in 
Nederland (wederom) enorm populair gemaakt. We zijn daarom overtuigd van opnieuw 
een enorme belangstelling tijdens een mogelijke start in 2020. 

 Laten we met elkaar er alles aan doen om dat te realiseren.  
 
Stavaza bestuurlijke besluitvorming (wethouder Jansen): 
 In de maand januari bespreken de colleges/gs van de vier publieke partners de 

resultaten van het haalbaarheidsonderzoek. 
 De resultaten zijn positief en worden gedeeld met de raden/ps, met een positief advies. 
 Daarmee lijkt de publieke funding van het evenement er te komen, het voorjaar 

gebruiken we nog om de benodigde aanvullende financiering te realiseren. 
 Daarmee verwachten we in de komende maanden uitsluitsel af te kunnen geven over 

‘go/no go’ voor 2020 
 We houden u via ons ambtelijke projectteam de komende maanden nauwgezet op de 

hoogte van onze vorderingen. Dat betekent ook dat we na het werkbezoek van maandag 
en dinsdag de intentie hebben om op korte termijn verdere gesprekken op te starten om 
de start verder door te spreken.  



NB. Goed om te melden dat er op 21 maart gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden en dat 
het onzeker is of Paulus Jansen aanblijft als wethouder 
 
In het engels: 
 Also on my behalf, as Alderman for Sports, a very warm welcome you to Utrecht. Before 

I will share with you the progress we made since our visit of the 2017 start of La Vuelta in 
Nimes, I would like to show you a short movie on the side events program which was 
organized by Utrecht in the run-up to the Grand Départ of 2015 Tour de France.  

 The month of January will be used by the public partners, both the municipality and 
province of Utrecht, to discuss the results of study we have committed on the feasibility 
of the 2020 start of La Vuelta in Utrecht. Within this study, which we started last april, 
we worked the various routes and venues, we did research on the local support for the 
event, we developed a basic marketing strategy and we invested time in raising funding 
for the event.  

 The governments of the four public partners are positive on the outcomes of the study. 
We will share these results with the councils of both the city and province accompanied 
by  a positive advice on the ambition for 2020 Vuelta start. 

 We are confident that we can allocate the required public funding for the event. We will 
use the coming months to raise the required additional funding, which we believe is 
necessary to stage a worldclass Vuelta start in 2020. 

 With these efforts on our side we are assured that we will be able to reach a final ‘go or 
no go’ decision with you in the next few months. 

 The representatives of our Vuelta project team (through project leader Martijn van 
Hulsteijn) will keep you informed on our progress the coming months. We suggest that 
we will commence with further discussions on the 2020 start shortly after this visit. 

 A last remark before we enjoy our breakfast, coming march 21st there will be local 
elections and as a result of that it is uncertain if I will continue as Alderman for Sports. 
We will also keep you informed on that. 

 Enjoy your breakfast and I hope you have a pleasant and successful visit today in Utrecht. 
 
Gesprekspartners: 
 

Javier Guillén 
General Director Unipublic (organisator Vuelta) 
General Director Vuelta a Espana 

Charles Ojalvo 
General Coördinator Vuelta a Espana 
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Van: Martijn van Hulsteijn @bmc.nl>
Verzonden: donderdag 8 februari 2018 22:01
Aan: ; Jansen, Paulus; SecretariaatJansen
CC: Tom, Toke; 
Onderwerp: Re: VERTROUWELIJK: agenda en stukken stuurgroep 9 februari 2018  - 13:00-14:00 

u

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Voltooid

Dag Paulus, 
 
In navolging op de annotatie van   

‐ Ik ben vandaag (op verzoek van Noord‐Brabant) bij Henri Swinkels geweest (met twee beleidsambtenaren) om 
over de private financiering en het binnenhalen daarvan te praten. De urgentie wordt inmiddels ook door 
Henri gevoeld. De CdK heeft toegezegd zich ook in te zetten. Met Henri hebben we het proces in Utrecht 
doorgelopen (proces rond de Tour in 2015 en het huidige proces en jouw acties en die van de burgemeester 
daarin). Daarnaast concrete afspraken gemaakt hoe Brabant zich gaat richten op de private funding. Henri 
zal dat morgen vast ook toelichten, maar:  

o De longlist wordt uitgebreid met een aantal andere bedrijven 

o Contactpersonen zijn of worden aangevuld 

o CdK en Henri gaan bellen naar de CEO’s (er is al belruimte in de agenda van Henri gereserveerd) 

o Opvolging van de belafspraken op dezelfde manier als Utrecht: BrabantSport en waar mogelijk ik 
zullen de vervolggesprekken doen.  

o Henri wil ook Den Bosch activeren omdat een aantal bedrijven vooral ook een relatie van Den Bosch is 
 

o Verder wordt met Breda nog gekeken welke bedrijven op de lijst van Breda beter door Brabant 
kunnen worden benaderd (voorbeeld van BrabantWater werd genoemd, omdat Brabant daar ook 
nog aandeelhouder in is).  

o Kortom: dit lijkt de goede kant op te gaan. Vanwege de vakantie lukt het Henri en de CdK niet om 
woensdag 14 feb aan te schuiven, maar ik heb inmiddels fiducie dat met bovenstaande stappen er 
nu ook actie vanuit Brabant wordt ondernomen en de urgentie goed gevoeld wordt. Voorstel is dus 
om het gesprek wel gewoon door te laten gaan, maar dan alleen met Utrecht, prov Utrecht en 
Breda.  

‐ Stemverhoudingen nav aanschuiven Den Bosch: lijkt me zoals  aangeeft inderdaad goed om daar bij de 
governance van de uitvoering iets over op te nemen.   

 Het mooiste is om alles zoveel mogelijk organisch te doen, zoals het nu ook ging (4 
partijen, gezamenlijkheid; dat wordt dan 5 partijen, gezamenlijkheid), maar voor knelpunten zal wel iets 
opgenomen moeten worden.  

 
Groet, 
 
Martijn 
 

Van: " "  
Datum: donderdag 8 februari 2018 14:04 
Aan: "Jansen, Paulus" , SecretariaatJansen  
CC: "Tom, Toke" ,  " , Martijn van Hulsteijn  
Onderwerp: FW: VERTROUWELIJK: agenda en stukken stuurgroep 9 februari 2018 ‐ 13:00‐14:00 u 
 







AGENDA 
Genodigd:  Pim van den Berg (gedeputeerde provincie Utrecht), Henri Swinkels 

(gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Paul de Beer (wethouder 
gemeente Breda), Paulus Jansen (wethouder gemeente Utrecht) 
Arno Ruis (provincie Utrecht), 

 
Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), Martijn van Hulsteijn 

(projectleider) 
C.c. :   (provincie Noord-Brabant),  

(provincie Noord-Brabant) 
 
Betreft :  bestuurlijk overleg Vuelta 2020 
Datum :  9 februari 2018 
 
1. Opening en mededelingen 
Wellicht goed om nog te melden waarom het college van Utrecht (recente ervaringen met 
de Raad op andere dossiers) dinsdag uiteindelijk besloten heeft om toch aan te dringen op 
het delen van een openbare versie van het haalbaarheidsonderzoek. 

a. Gemeente Den Bosch is inmiddels betrokken als beoogde startplaats voor de 
zaterdagetappe. Aan de stuurgroep wordt gevraagd om akkoord te gaan met een 
uitbreiding van de stuurgroep en projectgroep met een bestuurlijke en ambtelijke 
vertegenwoordiger van de gemeente Den Bosch. 

Opmerking: Advies is om akkoord te gaan met deze uitbreiding. Later wel goed vastleggen in 
governance dat (stem)verhoudingen Utrecht-Brabant in balans blijven 
 
2. Verslag 8 december 

 
3. Financiering (bijlage 1) 

a. Stand van zaken publieke financiering 
b. Private financiering 
c. Aanvraag subsidie ministerie van VWS 

Opmerkingen: Nogmaals aandringen op de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het 
werven van de beoogde private partners. In die zin zijn de komende cruciaal en is het van 
belang dat alle betrokken bestuurders zich hiervoor inspannen. Om ervaringen vanuit 
Utrecht te delen is het initiatief genomen om op 14 februari een bijeenkomst te beleggen. 
Het is wenselijk dat van elk van de publieke partners bestuurlijke vertegenwoordiging 
aanwezig is. (Tot nu toe hebben provincie Utrecht en gemeente Breda toegezegd). 

 
4. Memo onderhandeling Vuelta directie (bijlage 2) 

a. Punten van onderhandeling 
b. Beoogd resultaat 
c. Onderhandelingsteam 

Opmerkingen: Akkoord met inhoud van de notitie en het toevoegen van Toke Tom aan het 
onderhandelingsteam.  

 
 



5. Afstemming afspraken met parcoursgemeenten (bijlage 3) 
Opmerkingen: Akkoord met de inhoud van de notitie. Wellicht nog goed om te benadrukken 
dat de publieke partners met elkaar afspreken dat de bijdragen van parcoursgemeenten 
tegoed komen aan de totale projectbegroting en dat de gesprekken geleid worden door het 
projectteam (Martijn van Hulsteijn ). 

 
6. Planning vervolgstappen haalbaarheidsonderzoek (bijlage 4) 
Opmerkingen: planning lijkt reeël, het is van belang om de voortgang van de onderdelen te 
blijven monitoren en te rapporten aan de stuurgroep. 
 
7. Rondvraag 
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Van:
Verzonden: donderdag 12 juli 2018 9:01
Aan:
CC:
Onderwerp: Bijeenkomst Vuelta

Morning  ben vandaag niet bij bijeenkomst vuelta-collega’s. Je mag overigens wel melden dat ik 
weer aan de slag ga op zelfde plek. Heb mijn afscheid met contactpersonen gedeeld.  We moeten 
binnenkort bijpraten hoe we de woordvoering en deelname aan overleggen gaan regelelen samen. Had 
gister nog contact met martijn, paar punten voor meetings straks -    
 

 
 

 
 
 

 
   

 
 

  
 
En de bekendmaking is: als de private funding rond is. De andere partners  zijn vooral met het 
moment van bekendmaking  bezig, maar vergeten dat echt eerst die funding rond moet zijn. Begreep 
ik van martijn. Ik verwacht pas in september bekend te kunnen maken, mits die funding ook echt rond 
is dan.  
 

 
 

 
Onze eigen boodschap is nu: we zijn druk bezig, publiek hebben we de funding, privaat zijn we mee op 
weg. Enthousiasme, maar eerst totaal realiseren. We komen bij u terug als we de dekking rond 
hebben en de gesprekken met Vuelta hebben afgerond. 
Saai maar helder.  
 
Groet!  
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Van:
Verzonden: donderdag 23 augustus 2018 17:33
Aan: 'Martijn van Hulsteijn'
CC:
Onderwerp: mee naar Malaga
Bijlagen: 230818-Q and A - Vuelta.docx; 230818-Bezoek aan de start van de Ronde van 

Spanje 2018.docx

Ha die Martijn, 
 
Bijgaand nog twee ‘losse’ documenten voor  en  voor in de tas/koffer naar Malaga. Kun jij nog 
eens meelezen?  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Communicatiebureau 

  Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 

  Telefoon 030 -  / 06 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



Bezoek aan de start van de Ronde van Spanje 2018 (La Vuelta) in Málaga  
- Samen met wethouder Economische Zaken Klaas Verschuure 
- Op uitnodiging van de directie van La Vuelta  
- De delegatie zal bestaan uit een bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordiging van de vijf publieke 
partners (Provincies Utrecht en Brabant, Breda, Den Bosch en Utrecht).  
- Uiteraard is ook het Business Peloton Utrecht (BPU) aanwezig. We hebben aparte programma’s, 
maar ontmoeten elkaar natuurlijk wel.  
- Tijdens het bezoek voeren we nadere gesprekken met de Vuelta directie over de mogelijke start van 
het evenement in 2020 in Utrecht en Brabant.  
- Daarnaast gebruiken wij het bezoek om verdere kennis op te doen van het evenement en nadere 
contacten te leggen binnen de Vuelta organisatie. 
- Ook is er op verschillende momenten contact met vertegenwoordigers van provincie (en mogelijk 
gemeente) Malaga. 
 
Voor de bestuurders is het werkbezoek vooral bedoeld als kennismakingsmoment met de directie 
van de Vuelta, het ervaren van de sfeer bij dit wielerevenement en het opdoen van ideeën voor een 
mogelijke editie in Nederland. Ambtelijk zal er aandacht zijn voor diverse aspecten van de start van 
de wielerronde zoals; techniek, mobiliteit, bereikbaarheid, veiligheid, crowd management, exposure 
en aankleding en side events en activatie. Van het werkbezoek zal een verslag gemaakt worden. 
 
Boodschap: “We (provincies Brabant en Utrecht, gemeenten Utrecht, Breda en ’s-Hertogenbosch) 
zijn ver met de voorbereiding om de Vuelta in 2020 in Nederland te ontvangen. Zoals bekend zijn we 
druk bezig om de publiek-private financiering te realiseren en zijn we momenteel vooral bezig het 
bedrijfsleven te committeren. Daarnaast zijn we in Spanje om ons enthousiasme voor de Vuelta te 
tonen aan de directie, de relatie met hen te versterken en met hen te overleggen over de eventuele 
organisatie. Verder nemen we kennis van het evenement: de impact op Malaga, hoe het evenement 
gepositioneerd wordt, hoe het georganiseerd wordt en ideeën op te doen voor de eventuele 
organisatie in Nederland.” 
 
Algemeen Vamos! Vamos! Venga! Venga! (Gaan! Kom op!) 
De Vuelta a España van 2018 start op 25 augustus met een individuele tijdrit in Málaga en finisht 
ruim drie weken later in Madrid. 
De derde grote ronde van het jaar begint – in tegenstelling tot vorig seizoen – gewoon weer op eigen 
bodem.  
Dit jaar de 73e editie van de Spaanse ronde – start met een individuele tijdrit van 8 kilometer in 
Málaga.  
Tweede etappe start in Marbella 

Giro d’Italia is loodzwaar, de Tour de France is hectisch, Vuelta is een spektakel.  
De Ronde van Spanje werd voor het eerst verreden in 1935 en is sinds 1955 ieder jaar georganiseerd. 
In 1979 won Joop Zoetemelk 
Winnaar vorig jaar: Chris Froome 
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Van:
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 15:59
Aan: Martijn van Hulsteijn'; 
CC:  

Onderwerp: RE: Overleg woordvoerders Vuelta - donderdag 12 juli 11:00-12:30 u - Jaarbeurs 
Meet-up (Beatrixgebouw)

Bijlagen: Vuelta.pdf

Hallo allemaal, 
 
Gistermiddag heeft burgemeester Van Zanen vanuit Malaga gesproken met de Telegraaf (zie bijlage), 
het AD en RTV Utrecht (zie onderstaande links) over de ervaringen van de Vuelta start. Vanmorgen 
had hij een interview met BNR. Berichtgeving was so far, so good. Tot om 1300 uur het breaking news 
via pushbericht kwam van AD (Sport). Via het AD/UN kwam ik in contact met de chef sport, die was 
zeer stellig over zijn bron (aantal AD-sportverslaggevers volgen de Vuelta ter plaatsen) en was 
absoluut niet geneigd het artikel ter wijzigen. Zijn stelling: Startplaats Vuelta 2020 is een feit alleen de 
provincies en gemeenten zoeken nog een leuk moment om dat bekend te maken. Mijn lijn was –  
KLOPT NIET, het is pas definitief als er een contract is getekend, er is NIETS getekend, hoe kun je 
spreken van een feit als de partij zelf zegt dat het geen feit is… 
We zijn nog in gesprek met de ASO, financiën nog niet rond.  
Enfin, uiteindelijk is er (wel snel) iets toegevoegd over ‘plooien gladstrijken’.  
Ik heb in de gesprekken met andere media zelfde lijn gebruikt.  
Aantal regio katernen nam het snel over:  
• http://nieuwsnl.org/  
• www.omroepbrabant.nl 
• www.wielrennen.nieuwsbreak.nl 
• www.headlines24.nl  
• www.ed.nl  
• www.gelderlander.nl  
• www.bd.nl  
• www.bndestem.nl 
• www.tubantia.nl 
• www.pzc.nl 
• www.limburger.nl 
• www.destentor.nl 
 
Feit dat nieuwsbericht van ‘sportredactie; komt (geen naam van verslaggever) en dat er over 
verschillende bronnen wordt gesproken, maakt de stelligheid van de sportchef minder stellig volgens 
mij.  
AD werkt nu aan een verhaal over wat er nog moet gebeuren voor er een definitief contract is. 
Daarover zullen wij ook worden bevraagd. Wordt vervolgd dus.  
 
 
https://www.ad.nl/utrecht/van-zanen-in-spanje-vuelta-start-is-voor-utrecht-bijna-binnen~a65acd35/ 
https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1813443/ 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Interne Bedrijven 

  Communicatiebureau 

  Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1 

  Telefoon 030 -  06 -   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
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Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 

Van:   
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 14:49 
Aan: 'Martijn van Hulsteijn';  
CC:  

Onderwerp: RE: Overleg woordvoerders Vuelta - donderdag 12 juli 11:00-12:30 u - Jaarbeurs Meet-up 
(Beatrixgebouw) 
 
Ik heb de mobiele nummers verzameld en zal een appgroep maken 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel:   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 
Van: Martijn van Hulsteijn @bmc.nl]  
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 14:48 
Aan:  
CC:  

 
Onderwerp: Re: Overleg woordvoerders Vuelta - donderdag 12 juli 11:00-12:30 u - Jaarbeurs Meet-up 
(Beatrixgebouw) 
 
Beste allen,  
 
Nav het werkbezoek aan de Vuelta dit weekend, waren er reguliere interview verzoeken om te vertellen hoe 
het gegaan was. Met AD/UN, Rtv Utrecht, Telegraaf en BNR. Die zijn conform de woordvoeringslijn 
doorgelopen. AD heeft vervolgens vanochtend gemeld dat het rond was. Ze beroepen zich op een bron in 
Spanje. Dat is niet de Vuelta directie: die zitten op dezelfde lijn als wij.  
 
Daar waren we allemaal door verrast. Het klopt feitelijk niet. Er is geen contract en de financiering is nog 
niet rond. Ook moeten we de laatste punten met de directie nog bespreken. AD wil het echter niet 
terugnemen. BN de stem is ook AD. Breda heeft nog niet met hun gesproken.  
 
We moeten dus vooral vasthouden aan onze eigen lijn en proberen dat het niet overgenomen wordt door 
andere media.  
 
Wellicht goed om met de woordvoerders even een appgroep te maken.  

 Kun jij dat doen? 
 
Gr Martijn.  
 
Op ma 27 aug. 2018 om 14:35 schreef  
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Dag allen, 

 

Bericht is inmiddels iets aangepast. Vanuit de gemeente Utrecht heeft  
 contact met AD gehad. 

 

https://www.ad.nl/vuelta/ronde-van-spanje-in-2020-van-start-in-utrecht~a290cdb8/  

 

 

En ik dacht de terugkoppeling al verzonden te hebben, maar zag net dat het bericht nog in mn 
concepten staat. Ik zal deze zo alsnog versturen. 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030-  Mobiel: 06   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

 

Van: @brabantsport.nl]  
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 13:57 
Aan: @s-hertogenbosch.nl'; @breda.nl'; @provincie-
utrecht.nl'; @brabant.nl'; @brabant.nl' 
CC:  'Martijn van Hulsteijn' 
Onderwerp: RE: Overleg woordvoerders Vuelta - donderdag 12 juli 11:00-12:30 u - Jaarbeurs Meet-up 
(Beatrixgebouw) 

 

Hoi allen, 

 

Fijne vakantie gehad? 
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Het overleg vindt plaats van 11:00-12:30 u in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs Meet-up), Jaarbeursplein 
6a. In stel voor dat we elkaar ontmoeten in de centrale hal op de begane grond tegenover de 
receptie. 

De volgende punten staan morgen op de agenda: 

 Kennismaking 

 Rol en inzet van de betreffende bestuurders 

 Gang van zaken rond mogelijke bekendmaking, persconferentie 

 

Ik heb van een aantal personen af/aanmeldingen, mocht je nog niet gereageerd hebben dan het 
verzoek om dit alsnog te doen zodat we weten welke personen er morgen bij zijn. 

 

Met vriendelijke groet,  

 
Gemeente Utrecht
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon  Mobiel:   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 

 

 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 

 

 
  

 
  

 

Voor e-mail gebruik van de Gemeente Breda zie: https://www.breda.nl/proclaimer 

 
   

m   

P B

 

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073  | Fax 073  
contact | Twitter: @brabant | www.brabant.nl 



8

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017. 

Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd2017  

--  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn van Hulsteijn 
 
BMC 
Spacelab 4 
3824 MR Amersfoort 
 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
 

    
     

m    

 
 
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has 
been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue 
of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If 
you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 



1

Van: Verschuure, Klaas
Verzonden: maandag 27 augustus 2018 18:22
Aan: Zanen, Jan van; 
CC: Martijn van Hulsteijn; 
Onderwerp: RE: vragen AD/UN over de Vuelta

Prima, 
Bij geld graag nog cash en kind toevoegen. Bijdrage kan ook in diensten 
 
 
Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: Zanen, Jan van  @utrecht.nl> 
Datum: maandag 27 aug. 2018 6:09 PM 
Aan:  @utrecht.nl> 
Kopie: Verschuure, Klaas  @utrecht.nl>, Martijn van Hulsteijn  @bmc.nl>, 

 
Onderwerp: Re: vragen AD/UN over de Vuelta 

 
Akkoord (maar Klaas beslist), hgr jan 
 
Op 27 aug. 2018 om 18:00 heeft  @utrecht.nl> het volgende geschreven: 

Hallo Jan, Klaas, Martijn,  
AD/UN maakt een vervolgartikel op breaking news (zelfs een pushbericht) van vandaag van de 
sportredactie van AD (Vuelta definitief naar Utrecht in 2020). De krant is intern nog bezig hoe de 
berichtgeving vandaag zo is gelopen (regio katern AD/UN schrijft A, landelijke krant schrijft B).   

 heeft een aantal vragen, onderstaand de concept antwoorden van Eugene en mij. 
Akkoord? Verhaal is voor morgen.  
Hoe zit het met het geld? Hoeveel is er binnen van de 6 mio (private bedrag klopt Martijn?)? 
We zijn er nog niet, we hebben nog geen 6 miljoen (of meer) bij elkaar. Er wordt vanuit de 5 
publieke partners hard aan gewerkt het geld bij elkaar te krijgen. We hebben inmiddels een 
substantieel deel binnen.  
Hoe definitief is het parcours? 
Eind januari is een delegatie van de Vuelta hier (Utrecht en Brabant) geweest om naar een parcours 
te kijken dat wij voor ogen hadden. Dat was toen nog niet helemaal klaar. De 5 publieke partijen en 
de Vuelta hebben allerlei punten verder uitgewerkt, aangepast en die zijn in juni weer besproken. 
Een vervolgafspraak hierover staat gepland, na het eind van de Vuelta, die over een kleine drie 
weken eindigt. 
Hoe zit de projectorganisatie in elkaar?  
We zijn begonnen met een haalbaarheidsonderzoek – vanuit alle publieke partners is er minimaal 
een medewerker ingezet, allemaal medewerkers vanuit de afdelingen Sport. Naast de Vuelta 
hebben zij ook andere taken/werkzaamheden. Deze medewerkers komen geregeld bij elkaar, het 
parcours is nu bijvoorbeeld onderdeel van gesprek.  
Daarnaast komen de bestuurders regelmatig bij elkaar (stuurgroep). Zij spreken elkaar bijvoorbeeld 
over de financiën, maar ook over de voorwaarden/ onderdelen van het uiteindelijke contract.  
Er is een coördinator aangesteld die voor alle publieke partners werkt.  
In deze voorbereidende fase is er geen Vuelta projectorganisatie, die komt er als een definitief 
contract is getekend.  
Verder wil ik een algemene opmerking meegeven. In het artikel van de AD sportredactie staat: 
‘Eerder werd al bekend dat de provincies Utrecht en Noord‐Brabant en de gemeenten hun fiat 
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hadden gegeven aan de organisatie.‘ Dit is formeel onjuist. Er is fiat gegeven voor de financiering 
van de Vuelta die bestaat uit een publiek en privaat deel.  
NB Akkoord als ik bovenstaande ter info (na jullie akkoord/opmerkingen) ter info stuur naar collega 
woordvoerders?  

Met vriendelijke groet,  
 

 
Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Communicatiebureau 
Postadres Postbus 16200 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1 
Telefoon 030 ‐    
E‐mai @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
 
 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e‐mail print 

 



Kort verslag evaluatie Vuelta-reis overheden 

Zaterdag 25 & Zondag 26 augustus 

Ervaringen & indrukken 

• Evenement is sympathiek, kleiner dan de Tour de France maar daarom ook meer aanraakbaar. 
Geen dikke nek cultuur, maar relaxed, Vuelta directie oplossingsgericht en oprecht. Event gericht 
op de passie voor wielrennen. Geen enkele discussie of het evenement haalbaar is, gaat ons als 
Nederland prima lukken 

• Side events kunnen wij in Nederland meer van maken dan ze in Spanje doen. Vuelta directie zeer 
trots op betrekken kids. Onze vraag is ook: hoe betrekken we diegenen die niet per se wielerfans 
zijn? 

• Tijdrit Malaga veel publiek. Citydressing was heel beperkt. Zichtbaar was oa betonblokken 
(veiligheidsmaatregel) rond fanzone. Geen fanpleinen gezien 

• Start etappe Marbella: was niet op (verwachte) iconische plek. Na vertrek werd village depart 
razendsnel afgebroken en was er weinig meer te merken van event. Dat moeten we in NL beter 
doen, anders is het rendement voor de steden wel erg laag 

• Opvallend (en hinderlijk) veel laagvliegende (politie) helikopters in de lucht 
• Crowd management soms niet op orde; flessenhalzen, geen voetgangersbruggen 
• Duurzaamheid event valt nog winst te behalen. Wij kunnen de meest ecologisch vriendelijke start 

v/e grote ronde neerzetten. Denk ook aan gebruik waterflessen, generatoren. Dat kan anders 
• Sponsoring: Vuelta sponsors (Carrefour, Cofidis etc) volop zichtbaar, lokale sponsors niet of 

nauwelijks (eigen couleur local sponsors Malaga) 
• Wel veel aanknopingspunten gezien voor onze eigen werving van NL sponsors: mee in 

reclamekaravaan, exploiteren dranghekken, stand in village depart, tv-exposure, cliënt treatment 
etc. Belangrijk om deze opties concreet te omschrijven en meenemen naar commerciële deals 

• Het motief waarom stad/provincie dit evenement doen, is wezenlijk anders in Spanje vs 
Nederland. Nadruk Spanje ligt primair op toerisme promotie (in dit geval Malaga als cultuurstad, 
spreiding over het jaar en promotie binnenland naast kuststeden) en op tv beelden. Nederland 
organiseert het evenement primair voor bewoners en bezoekers, tbv sportstimulering, activatie 
doelgroepen en vrijetijdseconomie. Daarmee is beleving en aankleding bij ons belangrijk.  

Woordvoering (dit punt is inmiddels enigszins door de tijd ingehaald) 

• Inhoudelijke boodschap blijft overeind cf draaiboek: we hebben gelobbyd, ziet er zeer kansrijk 
uit, maar e.e.a. is nog niet rond. Vol aan de slag, en nog dit jaar uitsluitsel  

• Er zijn verzoeken van RTV Utrecht, AD/UN, BNR. Later ook nog Telegraaf. Martijn belt eerst, 
daarna vandaag (zo 26/8) telefonisch contact journalist met Jan van Zanen.  

• Terugkoppeling resultaat belangrijk. Kans groot dat na UN ook BN/DeStem en BD zich melden.  

Private partijen & vervolgafspraken  

• De 5 overheden gaan komende 4 weken vol aan de slag om bedrijven te bellen  
• Elk resultaat s.v.p. direct doorgeven aan Martijn. Hij koppelt 1x per week de actuele stand van 

zaken terug. 
• Vooral nu 1e week bellen & dit ook inplannen. Voor 1 september de meest prioritaire bedrijven 

gebeld hebben  
• Stand van zaken nu is:  

• Ambitie = € 6 miljoen  



   
   
   

• Verzoek aan bestuurders: leg afhandeling lead bij Martijn, die organiseert opvolging in 
projectteam. Geef aan als je ondersteuning wenst bij bellen, belscript etc.  

• Projectteam zorgt voor concrete top 5 tegenprestaties  
• Lijst Martijn tijdens overleg uitgereikt, besproken en per bedrijf een verantwoordelijke benoemd 

(zie lijst) 
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Van: Martijn van Hulsteijn @bmc.nl>
Verzonden: donderdag 27 september 2018 21:35
Aan:
CC:
Onderwerp: Re: memootje
Bijlagen: image002.png; Bijlage 3 Memo communicatie Vuelta 2020.pdf

Ha  
 
dank! Heb een paar kleine aanvullingen gedaan (vooral ook rond het persmoment dat later gepland wordt). 
Zie bijlage.  
 
Lukt het jullie om de komende twee / drie weken conceptbrieven te maken voor raden/staten (korte 
mededeling volgens mij) en de andere stakeholders? Daarnaast kunnen we (lopende alle inspanningen voor 
de private financiering uiteraard) wellicht met z'n vieren (klein comite: jij,   en ik) even zitten 
om na te denken over een concept programmavoorstel voor de persconferentie. Zullen we dat inplannen?  
 
groeten, Martijn 
 
Op do 27 sep. 2018 om 12:01 schreef @utrecht.nl>: 

Ha,  

Is dit wat? Zie bijgaande memo. Heb bewust de voorstellen die we hebben vwb mediaplan niet te 
gedetailleerd beschreven. Belangrijkste is volgens mij overeenstemming te hebben over het moment van 
bekendmaking (wachten tot alles binnen is). 

  

  
M 06  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Marketing- en Communicatienetwerk 
Stadsplateau 1 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
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--  
Met vriendelijke groet, 
Martijn van Hulsteijn 
BMC 
Spacelab 4 
3824 MR Amersfoort 
M +  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 

 
   

m   

 
 
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has 
been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue 
of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If 
you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2018 11:54
Aan: Verschuure, Klaas; SecretariaatVerschuure
CC: 'Martijn van Hulsteijn'; Tom, Toke; 
Onderwerp: FW: agenda en stukken stuurgroep
Bijlagen: AGENDA stuurgroep Vuelta 20181029.pdf; Bijlage 1 Verslag BO Vuelta 2020 

181002.pdf; Voorbereiding AGENDA BO Vuelta 29okt2018.docx

Hallo Klaas, 
 
In de bijlage de voorbereiding op het BO Vuelta van ma 29 okt. 
Nog niet alle stukken waren gereed voor verzending (zie mail van Martijn). In de bijlage de 
voorbereiding tot dusver, overige adviezen volgen maandagochtend. 
 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06   
utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 
Van: Martijn van Hulsteijn @bmc.nl]  
Verzonden: maandag 22 oktober 2018 16:37 
Aan:  
CC:  Tom, Toke;  
Onderwerp: agenda en stukken stuurgroep 
 
Ha allen, 
 
agenda en stukken stuurgroep (29 oktober) worden deze week gemaakt. Bijgaand alvast de agenda. Deze 
week wordt in ieder geval een memo over de governance (nog) opgesteld, nav het overleg van afgelopen 
donderdag. Dat memo wil ik eerst nog even langs de aanwezigen van het overleg van donderdag 18 oktober 
sturen (verificatie). Ik hoop dat ik dat memo morgen rond kan sturen en vervolgens woensdag de reacties 
binnen heb.  
 
Daarnaast nu bezig met een memo over het mogelijke (risicodragende) partnership van  Dat stuur ik 
zoals afgesproken eerst even langs  en Toke.  
 
Kortom: Ik hoop dat ik de stukken woensdagavond allemaal heb. Ik wil uiterlijk donderdagochtend agenda 
en stukken naar de stuurgroep mailen (in het kader van eventuele anno's voor het overleg).  
 
groeten, Martijn 
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--  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Martijn van Hulsteijn 
 
BMC 
Spacelab 4 
3824 MR Amersfoort 
 
M +31  

@bmc.nl 
www.bmc.nl 
 

    
     

m    

 
 
The information contained in this e-mail communication is solely intended for the person/legal person to whom it has 
been sent, and as it may contain information of a personal or confidential nature, it may not be made public by virtue 
of law, regulations or agreement. If someone other than the intended recipient should receive or come into 
possession of this e-mail communication, he/she will not be entitled to read, disseminate, disclose or duplicate it. If 
you are not the intended recipient, you are requested to inform the sender of this e-mail message of this immediately, 
and to destroy the original e-mail communication. Neither Randstad Holding nv nor its subsidiaries accept any liability 
for incorrect and incomplete transmission or delayed receipt of this e-mail. 



AGENDA 
 
Genodigd:  Pim van den Berg (gedeputeerde provincie Utrecht), Henri Swinkels 

(gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (wethouder 
gemeente Breda), Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht), Huib van 
Olden (wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch),  
(provincie Noord-Brabant),  (gemeente Utrecht),  

 (gemeente Breda),  (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
 (provincie Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en 

voorzitter), Martijn van Hulsteijn (projectleider) 
 

C.c.:    (provincie Noord-Brabant),  
(BrabantSport),  (gemeente ‘s-Hertogenbosch) 

 
Betreft:  bestuurlijk overleg Vuelta 2020 
Datum:  29 oktober 2018 
Locatie:  Provinciehuis Utrecht 
Tijdstip:  18.30 – 19.30 uur 
 

1) Opening en mededelingen 
 

2) Verslag 2 oktober 2018 (bijlage 1) 
a. Besluit: verslag vaststellen 
Verslag is akkoord 
 

3) Financiering 
a. Stand van zaken private financiering (bijlage 2 en mondelinge toelichting met 

de concrete stand van zaken van de partnerships: gecommitteerde bedrijven, 
bedragen, openstaande potentials en leads) 

b. Besluit: vaststellen van de actuele stand van zaken private financiering en 
besluiten over vervolgacties (bestuurlijke acties) 
Advies: bepalen wat de voortgang van de gewenste financiering (6,0 mln) is 
t.o.v. eerdere overleggen en updates per mail. Is het de verwachting dat de 
beoogde 6,0 mln tussen nu en half december gerealiseerd kan worden en wat 
is daarvoor nodig? Zoniet; 
>Kan er gewacht worden met bekendmaking (en toewijziging vanuit Vuelta 
directie) tot eerste kwartaal 2019? 
>Is er een scenario denkbaar waarbij we met een kleinere private bijdrage 
(minder dan 6,0 mln) bekend gaan maken? Wat wordt dan onze boodschap? 
(Begroting bijgesteld op huidige dekking, inspanning om alsnog 6,0 mln te 
realiseren blijft, we starten al wel met de voorbereidingen middels een 
projectorganisatie) 

   
4) Stichting 

a. Voorstel overeenkomst van opdracht (bijlage 3) en voorstel statuten (bijlage 
4) 

b. Voorstel bestuursleden stichting (bijlage 5) 



c. Besluit: vaststellen van de overeenkomst van opdracht en uit laten werken 
door Holla en EY; vaststellen van kandidaat-bestuursleden en bestuurlijk laten 
benaderen; stichting oprichten 
Advies: in principe akkoord gaan met voorgesteld besluit. Advies is wel om de 
overeenkomst van opdracht en statuten van de stichting te laten beoordelen 
door onze collega’s van juridsche zaken. 
 

5) Governance 
a. Advies governance n.a.v. overleg met directieleden publieke partners (bijlage 

6) 
b. Besluit: akkoord gaan met het advies 

Advies: advies volgt nog.  
 

6) Overige aspecten 
a. Contact met directie van de Vuelta (mondelinge toelichting) 
b. Besluit: instemmen met het voorstel werving bestuursleden 

Advies: akkoord gaan met voorgesteld besluit 
 

7) Rondvraag 



AGENDA 
 
Genodigd:  Pim van den Berg (gedeputeerde provincie Utrecht), Henri Swinkels 

(gedeputeerde provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (wethouder 
gemeente Breda), Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht), Huib van 
Olden (wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch),  
(provincie Noord-Brabant),  (gemeente Utrecht),  

 (gemeente Breda),  (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
 (provincie Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en 
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C.c.:    (provincie Noord-Brabant),  
(BrabantSport), gemeente ‘s-Hertogenbosch) 

 
Betreft:  bestuurlijk overleg Vuelta 2020 
Datum:  29 oktober 2018 
Locatie:  Provinciehuis Utrecht 
Tijdstip:  18.30 – 19.30 uur 
 

1) Opening en mededelingen 
 

2) Verslag 2 oktober 2018 (bijlage 1) 
a. Besluit: verslag vaststellen 
Verslag is akkoord 
 

3) Financiering 
a. Stand van zaken private financiering (bijlage 2 en mondelinge toelichting met 

de concrete stand van zaken van de partnerships: gecommitteerde bedrijven, 
bedragen, openstaande potentials en leads) 

b. Besluit: vaststellen van de actuele stand van zaken private financiering en 
besluiten over vervolgacties (bestuurlijke acties) 
Advies: bepalen wat de voortgang van de gewenste financiering (6,0 mln) is 
t.o.v. eerdere overleggen en updates per mail. Is het de verwachting dat de 
beoogde 6,0 mln tussen nu en half december gerealiseerd kan worden en wat 
is daarvoor nodig? Zoniet; 
>Kan er gewacht worden met bekendmaking (en toewijziging vanuit Vuelta 
directie) tot eerste kwartaal 2019? 
>Is er een scenario denkbaar waarbij we met een kleinere private bijdrage 
(minder dan 6,0 mln) bekend gaan maken? Wat wordt dan onze boodschap? 
(Begroting bijgesteld op huidige dekking, inspanning om alsnog 6,0 mln te 
realiseren blijft, we starten al wel met de voorbereidingen middels een 
projectorganisatie) 

  
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
4) Stichting 

a. Voorstel overeenkomst van opdracht (bijlage 3) en voorstel statuten (bijlage 
4) 

b. Voorstel bestuursleden stichting (bijlage 5) 
c. Besluit: vaststellen van de overeenkomst van opdracht en uit laten werken 

door Holla en EY; vaststellen van kandidaat-bestuursleden en bestuurlijk laten 
benaderen; stichting oprichten 
Advies: in principe akkoord gaan met voorgesteld besluit. Advies is wel om de 
overeenkomst van opdracht en statuten van de stichting te laten beoordelen 
door onze collega’s van juridsche zaken. 
 

5) Governance 
a. Advies governance n.a.v. overleg met directieleden publieke partners (bijlage 

6) 
b. Besluit: akkoord gaan met het advies 

Advies: memo is de juiste weergave van hetgeen besproken is in het 
directeurenoverleg van 18 oktober. Advies is om het voorstel te laten 
vaststellen in het directeurenoverleg en vervolgens ter besluitvorming voor te 
leggen aan de stuurgroep. 
 

6) Overige aspecten 
a. Contact met directie van de Vuelta (mondelinge toelichting) 
b. Besluit: instemmen met het voorstel werving bestuursleden 

Advies: akkoord gaan met voorgesteld besluit 
 

7) Rondvraag 
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Van:
Verzonden: maandag 3 december 2018 16:27
Aan: Verschuure, Klaas; 
Onderwerp: RE: Anno B&W NIEUWE VERSIE

Excuses, hierbij een nieuwe versie!  wil graag nog iets aanpassen in de brief hoogbouwkavel. 
Hier moet je morgen mandaat voor vragen. 
 
 
 
Hoi Klaas, 
 
Morgen staan voor jou de volgende punten op het college: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Voor bij de aanvraag dienstreis Vuelta: 
-De realisatie van het evenement geschied per 1 januari 2019 op basis van een totaal begroting van € 
14,0 miljoen. Al eerder reserveerde de vijf publieke partners € 6,4 miljoen (waaronder € 2,1 namens 
gemeente Utrecht). Door private partners en vanuit aanvullende commerciële opbrengsten is inmiddels 
€ 5,1 miljoen aan private dekking gerealiseerd. Hiermee is ruimschoots voldaan aan de minimale 40% 
private financiering die in het haalbaarheidsonderzoek van februari 2018 als ondergrens is benoemd. 
Tot aan de realisatie van het evenement in augustus 2020 worden inspanningen geleverd om 
aanvullende private bijdragen te realiseren en de begroting aan te vullen tot het gewenste niveau van 
€ 14,9 miljoen. 
-Volgende week zit er een raadsbrief in het college. 
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En verder: 
 

 
 

 
Groet,  
 
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Van:
Verzonden: dinsdag 11 december 2018 18:31
Aan: Verschuure, Klaas; Zanen, Jan van
CC: Secretariaatburgemeester; SecretariaatVerschuure;  

 Hulsteijn, Martijn van
Onderwerp: Programma bezoek directie 
Bijlagen: Document2.docx

Dag Jan, Klaas, 
Bijgaand een kort programmaatje voor het bezoek van de Vuelta-directie. Burgemeester begeleidt het 
gezelschap naar Cervantes (wandelend). Klaas schuift dan ook aan bij Cervantes. Na de 
persconferentie heb ik een tafel voor jullie gereserveerd bij De Rechtbank. 
Mochten jullie nog vragen hebben, verneem ik dat graag. 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 030 -   
M 06 -  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Bestuurs- en Concernstaf 
Kabinet 
Stadsplateau 1 
Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 

   

 

 



Bekendmaking La Gran Salida 
woensdag 12 december 2018 

Instituto Cervantes,  
Domplein 3 

 
 

Programma 
09.40 uur Aankomst Javier Guillén en Charles Ojalvo op Schiphol,  
  Het gezelschap reist per trein naar Utrecht 
 
10.00 uur Opbouw exporuimte/persconferentie  
  Aankleding persconferentie ‘exporuimte’ 
 Diverse afbeeldingen Vuelta of sfeerimpressies van de Tour aan de wand  
 Vlaggen Nederland en Spanje (aanwezig bij Cervantes) 
 Spaanse vlag uit boven hoofdingang  
 
11.00 uur Aankomst Utrecht Centraal 
  Martijn van Hulsteijn vangt de heren op Utrecht Centraal en begeleidt ze naar het  
  Stadskantoor. Kopje koffie op de kamer van de burgemeester 

Aanwezig: burgemeester en Martijn van Hulsteijn 
Klaas Verschuure schuift pas aan om 12.45 uur bij Cervantes 
 

12.15 uur Burgemeester, Javier Guillén, wethouder Klaas Verschuure wandelen naar 
Instituto Cervantes, Domplein 3.  
Route via Hoog Catharijne, Mariaplaats, Zadelstraat, onder de Dom. 

 
12.45 uur Ontvangst door mevrouw Pilar Tena, directeur Instituto Cervantes 
  Kopje koffie op de kamer van directeur 
 
13.00 uur Ontvangst journalisten door  
 
13.15 uur Aanvang persconferentie 
  Opstelling bepalen. 
 
13.45 uur Mogelijk interviews met directie Vuelta en Utrecht 

Leslokaal op de 1e etage is beschikbaar.  
 
Stadsbeiaardier speelt een klein klassiek Spaans muziekstukje op het Carillon.  
 

14.00 uur Informele afsluiting (lunch) bestuurders en directie bij restaurant De Rechtbank 
  Aanwezig: burgemeester, wethouder Klaas Verschuure, Martijn van Hulsteijn.  
   
16.00 uur Terugreis naar Schiphol. Martijn begeleidt ze naar Utrecht Centraal 
 
18.40 uur Terugvlucht Amsterdam – Madrid 
 
Cadeausuggestie: 
Domtorenkaars en boekje Time to Momo (reisgids Utrecht) 
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  Marketing- en Communicatienetwerk 

  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: woensdag 12 december 2018 9:35 
Aan:  
Onderwerp: Fwd: quote Jan 
 
Kun jij ‘m nog een beetje verfraaien?  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  @utrecht.nl> 
Datum: 11 december 2018 om 20:30:55 CET 
Aan: " @utrecht.nl> 
Onderwerp: quote Jan 

“Het is een feest la Salida official in 2020 te mogen organiseren. Een feest door en voor 
onze inwoners. Utrecht is met deze start de enige stad ter wereld die de drie grote 
wielerrondes mag verwelkomen. De Giro d’Italia in 2010, de Tour de France in 2015 en 
nu La Vuelta in 2020.” 
 

Met vriendelijke groet,  
  

  
M 06  

@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Interne Bedrijven 
Marketing- en Communicatienetwerk 
Stadsplateau 1 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
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Van:
Verzonden: woensdag 11 juli 2018 15:32
Aan: @s-hertogenbosch.nl'; @breda.nl'; 

@provincie-utrecht.nl'; @brabantsport.nl'; 
@brabant.nl'; ; 

@brabant.nl'
CC: ; 'Martijn van Hulsteijn'
Onderwerp: Overleg woordvoerders Vuelta - donderdag 12 juli 11:00-12:30 u - Jaarbeurs Meet-

up (Beatrixgebouw)

Beste mensen, 
 
Morgen ontmoeten we elkaar i.v.m. de gezamenlijke Vuelta ambitie en de woordvoering rond dit 
mogelijke evenement. 
Het overleg vindt plaats van 11:00-12:30 u in het Beatrixgebouw (Jaarbeurs Meet-up), Jaarbeursplein 
6a. In stel voor dat we elkaar ontmoeten in de centrale hal op de begane grond tegenover de receptie. 
De volgende punten staan morgen op de agenda: 
 Kennismaking 
 Rol en inzet van de betreffende bestuurders 
 Gang van zaken rond mogelijke bekendmaking, persconferentie 
 
Ik heb van een aantal personen af/aanmeldingen, mocht je nog niet gereageerd hebben dan het 
verzoek om dit alsnog te doen zodat we weten welke personen er morgen bij zijn. 
 
Met vriendelijke groet,  

, 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel:   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: woensdag 12 september 2018 12:57
Aan: 'Martijn van Hulsteijn';  

provincie-utrecht.nl
CC: @s-hertogenbosch.nl'
Onderwerp: Woordvoerdersoverleg Vuelta do 13 sept 10:00-11:30 u

Dag allen, 
 
Na overleg met een aantal van jullie is besloten het overleg van morgen door te laten gaan. Vanuit 
Breda ) en Den Bosch ( ) zijn er afmeldingen. 
De anderen zijn aanwezig. Morgen bespreken we de onderstaande punten: 
 
 Stand van zaken Vuelta ambitie 
 Mogelijke tijdlijn van bekendmaking 
 Vervolgstappen en acties (bij eventueel positief besluit). 

o Persbericht en communicatielijn 
o Invulling en voorbereiding persbijeenkomst 

 
Het overleg vindt plaats in ruimte V33, 6e etage van Stadskantoor Utrecht (Stadsplateau 1). 
 
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postbus 16200 

  3500 CE Utrecht 
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Van:
Verzonden: zondag 24 september 2017 11:13
Aan: Jansen, Paulus
CC:
Onderwerp: Vuelta en USP Marathon
Bijlagen: Rapportage Septemberpeiling - Sportevenementen.pdf

Hallo Paulus, 
 
Vanwege prive omstandigheden kan ik morgenochtend niet bij de STAF zijn. 
Vandaar dat ik je nu per mail een stand van zaken geef over de Vuelta en USP marathon. 
Mocht je aanvullende vragen hebben dan zal ik na de STAF oppakken en beantwoorden. 
 
1. Vuelta 

a. Gemeente Breda heeft aangeboden om het social event voor staten en raadsleden te 
organiseren. Waarbij we het evenement in de eerste helft van november willen laten 
plaatsvinden. Plan is om een inhoudelijk deel te combineren met een fietstocht (wellicht in 
verschillende afstanden). Het inhoudelijk deel zal bestaan uit een stand van zaken van het 
haalbaarheidsonderzoek (onderwerpen; thema van het evenement, financiering, parcours, 
draagvlak, governance). Daarnaast zijn we natuurlijk benieuwd naar de idee en vragen van 
staten en raadsleden, zodat we dat ook waar mogelijk mee kunnen nemen in het 
onderzoek. Komende woensdag is er weer ambtelijk overleg en dan verwacht ik een 
concretere invulling, die zal ik dan ook per mail met je delen. 

b. In de bijlage ook het concept rapport van het bewonerspanel omtrent sportevenementen en 
de Vuelta. De eerste resultaten zijn positief. Ik overleg nog met Toke en Martijn of we deze 
resultaten al los online publiceren of dat we het meenemen in het uiteindelijke 
haalbaarheidsonderzoek. @Allen, deze versie graag nog niet verder verspreiden. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: woensdag 6 september 2017 9:40
Aan: Zanen, Jan van; Jansen, Paulus
CC: 'Martijn van Hulsteijn'; Tom, Toke;
Onderwerp: Agenda bestuurlijk overleg Vuelta - vrijdag 8 sept - 15:15 tot 15:45 u
Bijlagen: Memo begroting concept.docx; Memo financiering (eerste concept).docx; 

Besluitvorming Vuelta 2020.xls; AGENDA bestuurlijk overleg Vuelta 08092017.docx

Beste Jan en Paulus, 
 
Bij deze ontvangen jullie de agenda en stukken voor het overleg over de voortgang Vuelta van 
komende vrijdagmiddag. 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



AGENDA  
Bestuurlijk overleg Haalbaarheidsonderzoek Vuelta 

 
Datum en tijd: Vrijdag 8 september, 15:15 – 15:45 u 
Locatie:  Kamer burgemeester 
Aanwezig:  Burgemeester Van Zanen, Wethouder Jansen, Toke Tom en  

 
 
1. 15:15-15:17 u Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
 
2. 15:17-15:20 u Terugkoppeling bezoek start Vuelta (ter informatie)  

a. Ontmoeting met directie Vuelta is in goede sfeer verlopen. Tijdens ontmoeting heeft overdracht 
plaatsgevonden van BPU (als verkenners) naar de vier publieke partners als verdere 
gesprekspartners waarbij Martijn van Hulsteijn als eerste contactpersoon voor Vuelta directie is 
benoemd. 

b. De Vuelta directie drong aan op besluitvorming en bekendmaking in het komende najaar. Dit 
komt voort uit het feit dat zij een lange voorbereidingstijd voorzien ook op basis van hun 
ervaringen met Nimes. Vanuit de publieke partners is aangegeven dat we tot het einde van het 
jaar de tijd nodig hebben om plannen uit te werken en de haalbaarheid  te onderzoeken en dat 
we aansturen op een politiek besluit in het eerste kwartaal 2018, voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 

c. Met de directie van de Vuelta is afgesproken dat we ze uitnodigen voor een bezoek aan Utrecht 
en Breda in het komende najaar. Er wordt gedacht aan een 2/3 daags bezoek aan beide 
gemeentes waarin onderwerpen als bestuurlijke kennismaking, routes, thematiek, 
contractafspraken op de agenda komen.  

d. Tijdens de ontmoeting met de Vuelta directie bleek dat de inzet van het BPU de afgelopen jaren 
heeft geleid tot een warm contact met de Vuelta directie. Er is daarmee een basis van 
vertrouwen gecreëerd op de publieke partners kunnen voortbouwen. 

 

 
 

 
3. 15:20-15:30 u Bestuurlijke besluitvorming, zie bijlage (vaststelling planning) 

a. Het haalbaarheidsonderzoek wordt eind 2017 afgerond. Met de directie van de Vuelta is 
afgesproken dat wij streven naar besluitvorming voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. 
Om dat te kunnen halen zijn, op basis van het vergaderschema van de Raad, de meegezonden 
scenario’s opgesteld. Waarbij scenario’s B en C de meest realistische zijn. Scenario A gaat er 
vanuit dat het haalbaarheidsonderzoek als A-stuk behandeld wordt en dat lijkt gezien de 
verhouding in College en Raad rond dit onderwerp uitgesloten. Voorstel is daarom om in eerste 
instantie uit te gaan van scenario B, waarbij scenario C kan dienen als uitweg mocht er vertraging 
ontstaan. Waarbij geldt dat er na 8 maart geen Raad meer gepland staat voor de verkiezingen 
van 18 maart.  

b. Gezien de verdeeldheid in Raad (en College) moeten we er rekening mee houden dat enkele 
fracties het besluit over de Vuelta over willen laten aan een nieuwe Raad waarmee de gestelde 
planning niet gehaald wordt. In reactie hierop moet er dus argumentatie voorbereid worden dit 
te kunnen weerleggen. Argumenten zijn: 

i. 2020 is het gewenste jaar voor de start van de Vuelta (ritme 2010 Giro, 2015 Tour – 
maar ook de programmering in een sportzomer met EK Voetbal en Olympische spelen 
heeft onze voorkeur). Wanneer het besluit wordt uitgesteld zal ook het gewenste jaar 
van 2020 uit beeld verdwijnen. 

ii. De raad heeft middels een motie gevraagd om voor eind 2017 een 
haalbaarheidsonderzoek te doen en de raad daar zo snel mogelijk over te informeren. 
Die wens wordt met deze planning gevolgd.  

iii. Zijn hiervoor nog aanvullende argumenten te noemen? 



 
 

4. 15:30-15:40 u Begroting en financiering, zie bijlagen (ter bespreking) 
a. Memo begroting (eerste concept) 

i. Begroting in ontwikkeling 
ii. Uitwerking in drie scenario’s 

b. Memo financiering  
i. Proces en planning Private financiering 

ii. Ondernemersfonds 
iii. Publieke financiering 

 
5. 15:40-15:45 u Overige punten (ter bespreking) 

a. Voorbereiding bijeenkomst voor raads- en statenleden over Vuelta (gepland voor begin 
november) 

i. Naar aanleiding van de bestuurlijke bijeenkomst tijdens openingswedstrijd van WEURO 
heeft wethouder Jansen voorgesteld om bijeenkomst (social event) van raads- en 
statenleden te organiseren. Doel is daarbij om in een ontspannen sfeer (in thema van 
fietsen) raads – en statenleden te informeren over de status van het 
haalbaarheidsonderzoek en daarnaast om bij hen wensen en vragen op te halen die voor 
hen van belang zijn bij de komende besluitvorming. De bijeenkomst wordt door 
gemeente Breda en Utrecht voorbereid en staat gepland voor begin november. 

b. Inventarisatie agendapunten bestuurlijke bijeenkomst Vuelta (10 oktober) 
i. Begroting en financiering o.b.v. verschillende ambitie niveau’s en routes 

ii. Scenario’s routes, etappes 
iii. Politieke besluitvorming per publieke partner i.r.t. afspraak Vuelta directie 

c. Volgend overleg: 12 oktober van 9:30-10:00 u 
 
 
  

 



Besluit Vuelta Scenario A Scenario B Scenario C

MT's/Directieraad wk 49: 4-8 dec wk 50: 11-16 dec wk 51: 18-22 dec
STAF Sport, EZ, BGM wk 50: 11-16 dec wk 51: 18-22 dec wk 2: 8-12 jan

College 9-jan 9-jan 23-jan
RIB  11-jan

RIB M&S 18-jan 15-feb
Cie M&S 25-jan 25-jan 22-feb
A-Raad 1-feb

B - Raad 8-feb
Raad A + B 8-mrt

Gemeenteraadsverkiezingen 21-mrt 21-mrt 21-mrt
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Van:
Verzonden: vrijdag 6 oktober 2017 15:51
Aan: Zanen, Jan van; Jansen, Paulus
CC: SecretariaatJansen; Secretariaatburgemeester;  

Tom, Toke; 'Martijn van Hulsteijn'
Onderwerp: Agenda bestuurlijk overleg Vuelta - donderdag 12 oktober 9:15-9:45 u
Bijlagen: AGENDA bestuurlijk overleg Vuelta 12102017.docx; bijlage 1 memo routes en 

venues Vuelta 2020.pdf; bijlage 2 memo begroting en financiering Vuelta 2020.pdf

Beste Jan en Paulus, 
 
Hierbij stuur ik jullie de agenda en bijlagen voor het bestuurlijke overleg Vuelta van donderdag 12 
oktober 9:15-9:45 u.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



AGENDA  
Bestuurlijk overleg Haalbaarheidsonderzoek Vuelta 

 
Datum en tijd: Donderdag 12 oktober, 9:15 – 9:45 u 
Locatie:  Kamer burgemeester 
Aanwezig:  Burgemeester Van Zanen, Wethouder Jansen, Toke Tom, Martijn van Hulsteijn en  

 
 

 
1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen  
 
2. Terugkoppeling uit bestuurlijk overleg Vuelta van dinsdag 10 oktober 

a. Afgelopen dinsdag 10 oktober is het eerste formele bestuurlijke overleg geweest tussen de 
bestuurlijk verantwoordelijken van de gemeentes Breda en Utrecht en provincies Brabant en 
Utrecht. Tijdens het overleg volgt een korte terugkoppeling met de belangrijkste besluiten en 
vervolgstappen o.a. op het vlak van de financiële bijdragen en besluitvorming van de andere 
publieke partners. 
 

b. Bij deze agenda zijn twee documenten meegestuurd die dinsdag 10 oktober zijn behandeld. Het 
betreft de memo routes en venues en de memo begroting en financiering. De memo’s zijn 
meegestuurd als aanvullende informatie voor burgemeester Van Zanen.  

 
3. Stand van zaken werving private partners 

a. Naar aanleiding van het vorige bestuurlijke overleg van 8 september is er een briefing (inclusief 
overzicht van potentiële partners) opgesteld en toegestuurd. Tijdens het overleg bespreken we 
graag stand van zaken van de werving van private partners; 

i. Welke partijen zijn tot dusver gesproken en met welk resultaat 
ii. Gewenste ondersteuning en aanvulling vanuit de ambtelijke projectgroep. 

 
4. Rondvraag en sluiting 
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Van:
Verzonden: maandag 30 oktober 2017 12:17
Aan: Jansen, Paulus; Zanen, Jan van
CC: Tom, Toke; Hulsteijn, Martijn van
Onderwerp: Voortgangsoverleg Vuelta dindag 31 oktober 16:30-17:00 u

Beste Jan en Paulus, 
 
Morgen (16:30-17:00) staat het voortgangsoverleg Vuelta gepland. We gebruiken het half uur graag 
om de stand van zaken op het werven van de private partners met jullie door te nemen. We horen 
graag welke (eventuele) partners jullie gesproken hebben en welke vervolgstappen gewenst zijn.  
 
NB. Ik ben zelf (vanwege een verhuizing) niet bij het overleg aanwezig.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: donderdag 23 november 2017 14:01
Aan: Jansen, Paulus
CC: ; Tom, Toke; 'Martijn van Hulsteijn'; SecretariaatJansen
Onderwerp: Agenda overleg Voortgang Vuelta
Bijlagen: VOORBEREIDING HOOFDLIJNENBERAAD.docx; Re: Wielergala

Hallo Paulus,  
 
Hierbij de agenda en stukken voor het overleg dat voor morgen 14:15-14:45 u gepland staat. 
Voor het overleg van morgen is Martijn helaas verhinderd. 
 

1. Voorbereiding hoofdlijnenberaad  
Voor 12 dec staat het haalbaarheidsonderzoek Vuelta op de agenda van het HLB. Ter 
voorbereiding op dat HLB heb ik in afstemming met Martijn het meegezonden stuk opgesteld. 
Dat geeft inzicht in de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek tot dusver (er worden nog 
een aantal zaken aangevuld. Onder punt 8 en 9 staan de conclusie, het voorgestelde besluit en 
vervolgstappen beschreven. Graag bespreken we morgen het stuk, zodat dat vervolgens 
omgezet kan worden naar een presentatie voor het HLB. 
 

2. 
 

  
 

3. Verdeling bijdragen gemeente en provincie Utrecht 
In de terugkoppeling in het college van het bestuurlijk overleg Vuelta van maandag 13 
november geef je aan dat er tussen gemeente en provincie Utrecht een verdeling van 50/50 is 
afgesproken.  

 
 

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



VOORBEREIDING HOOFDLIJNENBERAAD - VUELTA 12 DECEMBER 
 

 
Aanleiding 
Op 12 december staat het haalbaarheidsonderzoek Vuelta op de agenda van het hoofdlijnenberaad. 
Doel van het beraad is om het College inzicht te geven in de contouren van de resultaten van het 
haalbaarheidsonderzoek naar de Vuelta en de besluitvorming in het College over de vervolgstappen 
voor te bereiden. Na het HLB zal het haalbaarheidsonderzoek voor de eerste Collegevergadering van 
2018 ter besluitvorming geagendeerd worden. 
 
Opbouw presentatie. 
De behandeling van het haalbaarheidsonderzoek op het HLB gebeurt in de vorm van een presentatie 
waarbij op de hoofdonderwerpen van het onderzoek de belangrijkste resultaten gepresenteerd 
worden. Tot slot worden de besluitvorming en vervolgstappen voorgelegd. Voor de presentatie op 12 
december wordt de volgende inhoud voorgesteld: 
 
1. Proces haalbaarheidsonderzoek 

 Initiatief van lokaal bedrijven netwerk 
 Haalbaarheidsonderzoek in samenwerking met vier publieke partners 
 Periode mei t/m december gebruikt voor uitvoeren onderzoek en verkennen 

samenwerking tussen de betrokken publieke partners 
 Haalbaarheidsonderzoek bestaat zowel uit het uitwerken van een concept projectplan als 

het extern laten toetsen van de haalbaarheid van het plan   
 

2. Begroting 
 Er wordt een begroting in drie scenario’s gepresenteerd; 12( minimale), 13,5 (realistische) 

en 15 miljoen (ambitieuze scenario) 
 Voor nu wordt toegewerkt naar het realistische scenario van een begroting van 13,5 

miljoen voor het totale evenement in Utrecht en Brabant. Wanneer de dekking toeneemt 
komt ook het ambitieuze scenario (15 mio) binnen bereik. 

 In de begroting zijn de kosten voor het Parcours, de projectorganisatie, de fee en kosten 
voor tegenprestaties aan partners de vaste kosten. Variabele kosten bestaan grotendeels 
uit de marketing en activatie (side events) van het evenement. Dat betekent dat wanneer 
de dekking (van realistisch naar ambitieus) toeneemt de impact (economisch en 
maatschappelijk) en beleving van het evenement toenemen. 
  

3. Dekking 
 Voor de dekking van het evenement wordt gestreefd naar een 50/50 verdeling tussen 

publieke en private financiering. Hierbij wordt een 60/40 publiek/private verdeling als 
voorwaardelijke ondergrens aangehouden. 

 Uitgaande van het realistische scenario betekent dat minimaal 8,1 mio publiek en 5,4 mio 
private dekking 

 Tussen de publieke partners is een verdeling afgesproken van 2/3 voor rekening van 
gemeente en provincie Utrecht (5,4 mio) en 1/3 voor gemeente Breda en provincie Utrecht 
(2,7 mio). Deze verdeling is grotendeels gebaseerd op de verdeling van de routes en 
etappe plaatsen.  

 Gemeente Utrecht heeft als inzet richting provincie kenbaar gemaakt dat binnen Utrecht 
de verdeling 50/50 zou moeten zijn, wat voor de gemeente Utrecht een beoogde bijdrage 
van 2,7 mio betekent. Overigens is hiervoor bij de voorjaarsnota 2017 al een reservering 
van 1,3 mio gemaakt. 



 Naast de publieke partners zijn er de afgelopen maanden volop gesprekken gevoerd met 
private partners, het algemene beeld hierbij is positief. De ervaring met de Tourstart van 
2015 heeft bij veel private partners (in elk geval in het Utrechtse) een positieve houding 
bewerkstelligd. 

 Van de beoogde 5,4 mio is tot nu toe 1,5 mio aan toezeggingen opgehaald. Daarnaast 
hebben eerste gesprekken met andere bedrijven een 1,5 mio aan potentiele bijdragen 
opgeleverd. NB. TERUGKOPPELING BGM VERWERKEN. Daarnaast lopen er inmiddels ook 
vanuit Brabant verschillende lijnen naar het daar aanwezige bedrijfsleven, de resultaten 
daarvan zijn nog niet in deze cijfers meegenomen. 

 In de dekking is nog geen bijdrage vanuit de rijksoverheid (min VWS) opgenomen. Het 
recente regeerakkoord maakt een bijdrage vanuit VWS wel kansrijker. Er wordt een 
aanvraag bij VWS voorbereid van 1,5 mio.;   
 

4. Parcours 
 In proces is veel aandacht besteed aan het uitwerken van concept routes en daarmee ook 

de etappeplaatsen. Dit heeft ook geleid tot de eerder genoemde verdeling van de publieke 
bijdragen. 

 De routes en etappe zijn nadrukkelijk nog concept en moeten nader uitgewerkt worden 
met betrokken doorkomstgemeentes, provincies en betrokken instanties (politie, RWS en 
luchtverkeersleiding. Overigens zijn deze instanties wel alleen betrokken in het proces tot 
dusver. 

  
 

  
  

  
 Voor de ploegenpresentatie op donderdagavond worden een drietal scenario’s uitgewerkt: 

i. Op en rond Vredenburg (voorkeur) 
ii. Berlijnplein, tunneldak A2 
iii. Jaarbeursplein 

 Voor de ploegentijdrit worden verschillende routes in de stad uitgewerkt, daarbij worden 
de volgende elementen meegenomen: 

i. Start en finish bij Jaarbeurs, lengte tussen 25 en 30 km 
ii. Route door binnenstad Utrecht 
iii. Onderscheidende route t.o.v. parcours tijdrit Tourstart 2015 
iv. Universiteitskwartier en/of Uithof in route opnemen 
v. Overvecht en Leidsche Rijn (naast andere wijken) opnemen  

  
5. Draagvlak 

 Onder de bewoners van gemeente en provincie Utrecht als mede gemeente Breda en 
provincie Brabant is de mening over het werven en ontvangen van grote 
sportevenementen gepeild en specifiek de steun voor de Vuelta; 

 Bij alle vier de publieke partners was er ruimte steun en een meerderheid staat achter de 
ambitie om de Vuelta te ontvangen. De verschillen tussen de mening van de bewoners 
tussen de vier partners was klein. 

 In de stad Utrecht ondersteunt 55% van de bewoners het plan om de start van de Vuelta in 
Utrecht te organiseren. Daartegen is 19% tegen de plannen voor de Vuelta 

 Naast het draagvlak is tevens de te verwachte economische impact voor de gemeentes 
Utrecht en Breda gemeten NB.RESULTATEN NOG TOEVOEGEN 
 



6. Concept 
 Voor de marketing en activatie (side events) van het evenement is uitgesproken dat het 

evenement een eigen gezicht moet krijgen dat onderscheidend moet zijn van Tourstart 
2015. 

 Door de publieke partners zijn de thema’s ‘gezond stedelijk leven’ en ‘duurzame 
mobiliteit’ als belangrijkste onderwerpen die tot uitdrukking moeten komen in de 
marketingstrategie van het evenement. Deze thema’s zullen uitwerking krijgen in een 
activatieprogramma met activiteiten en evenementen op gebied van sport, cultuur en 
kennis. 

 Het geheel zal nog uitgewerkt worden in een centraal en aansprekend thema dat ook de 
verbinding legt naar de Vuelta (en daarmee Spanje). 
 

7. Governance 
 NB. ADVIES VANUIT UU 
 Tot nu toe is er een positieve en constructieve samenwerking op ambtelijk en bestuurlijk 

niveau waarin het hiervoor weergegeven resultaat bereikt is. Dit blijkt onder andere uit de 
verdeling van etappes en middelen die bij alle vier de partijen op grote steun kan rekenen. 

 Deze ervaring biedt voldoende vertrouwen voor een eventuele toekomstige samenwerking 
bij de organisatie van een daadwerkelijke start van de Vuelta. 

 De samenwerking zal dan wel georganiseerd en geformaliseerd worden volgens het 
hiervoor weergegeven advies. 

 Daarnaast is het van belang dat de vier publieke partners onderling afspraken maken over 
de inzet van eigen personeel en diensten voor het project. 
 

8. Conclusie 
 Het overall beeld dat de hiervoor genoemde resultaten van het haalbaarheidsonderzoek 

oplevert is dat het de start van de Vuelta 2020 in Utrecht en Brabant een kansrijk project 
is. 

 Er is voldoende draagvlak onder bewoners, bedrijven en maatschappelijke partners. Ook 
de samenwerking tussen de vier publieke partners is positief en schept een gunstig 
klimaat voor de realisatie van een succesvol evenement. 

 De kosten voor het evenement zijn in drie scenario’s inzichtelijk gemaakt en de 
ervaringen van de Tourstart 2015 zijn in de opbouw van de verwerkt. Voor de dekking van 
het evenement zijn door zowel publieke en private partners de eerste substantiële 
bijdragen toegezegd. 
    

9. Besluitvorming en vervolgstappen 
Het HLB zal gebruikt worden om de mening van de collegeleden de bij uitkomsten te peilen en 
vervolgens draagvlak te vinden voor de vervolgstappen. Het voorstel is om het onderstaande 
besluit voor te leggen: 
 Het college van B&W heeft kennis genomen van de resultaten van het 

haalbaarheidsonderzoek naar de start van de Vuelta 2020. Het college beoordeelt het 
project op basis van het onderzoek als (zeer) kansrijk voor de stad Utrecht. Het college 
neemt zich voor een om een definitief besluit over de ambitie in mei 2018 te nemen. De 
tussen liggende periode gebruikt college voor de volgende stappen; 

o Werven en vastleggen van private partners tot de beoogde hoogte van 5,4 miljoen; 
o Verdere besluitvorming over de bijdrage van publieke partners, het college neemt 

de nog resterende 1,4 mio voor de gemeente Utrecht mee in de besluitvorming 
van de voorjaarsnota 2018; 

o Voorbereiden en indienen van de subsidie aanvraag bij het ministerie van VWS; 



 Het college informeert de raad (in navolging van de motie 2017/13) per brief over de 
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek en de voorgenomen vervolgstappen. 
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Van:
Verzonden: dinsdag 12 december 2017 8:48
Aan: Jansen, Paulus; SecretariaatJansen
CC: 'Martijn van Hulsteijn'; Tom, Toke; 
Onderwerp: Overleg Voortgang Vuelta - woe 13 dec 10:30-11:00 u

Hallo Paulus, 
 
Morgen staat van half elf tot 11 uur een voortgangsoverleg Vuelta gepland.  
Ik stel voor om het half uur voor de volgende twee punten te gebruiken: 
 
 Terugblik behandeling haalbaarheidsonderzoek Vuelta in HLB van 12 december 

o Wat zijn de conclusies en welke vervolgstappen nemen we? 
 

 Stand van zaken werving private partners Utrecht 
o Wat is de ‘opbrengst’ tot nu toe? 
o Welke partners moeten nog benaderd worden? 
o Wat is de stand van zaken van de opvolging? 
@Martijn, kun jij hier morgen inzage in geven? 

 
Mocht je aanvullende punten hebben dan hoor ik het graag, 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: dinsdag 30 januari 2018 12:10
Aan: Zanen, Jan van; Jansen, Paulus
CC: ; Martijn van Hulsteijn; Tom, Toke
Onderwerp: Agenda voortgangsoverleg Vuelta - woe 31 jan - 13:00-13:45 u

Beste Jan en Paulus, 
Morgen tijdens het voortgangsoverleg Vuelta bespreken we graag de onderstaande punten met jullie: 

1. Korte terugblik op werkbezoek Vuelta directie van 22/23 jan 
a. Strategie voor onderhandeling over fee.

 
 

2. Stand van zaken private funding 
a. Voorbereiding bijeenkomst 14 febr met publieke partners. Voor deze bijeenkomst 

hebben Breda en provincie Utrecht inmiddels aangegeven bestuurlijk met twee 
vertegenwoordigers aanwezig te willen zijn. Voor Brabant is dat nog onduidelijk, maar 
hier wordt ambtelijk druk op gezet. Ter plekke bespreken wat het beoogde resultaat is 
en welke voorbereiding gewenst is voor deze bijeenkomst. 

3. Vervolg bestuurlijke besluitvorming 
a. Op dinsdag 30 januari is het haalbaarheidsonderzoek behandelt in de colleges van 

Breda, provincie Utrecht en Brabant. Terugkoppeling daarvan volgt ter plekke. 
b. Definitieve raadsbrief wordt voor Utrecht geagendeerd voor college van 6 februari en 

kan op 7 februari gepubliceerd worden. 
c. Woordvoerders van de vier publieke partners zijn met elkaar in contact gebracht en 

stemmen onder coördinatie van Utrecht  de boodschap en Q&A verder 
af. Lijn van de woordvoering is dat dit slecht een tussenbericht is (het ziet er kansrijk 
uit, maar we zijn er nog niet en blijven ons inzetten op het werven van funding), om die 
reden ook geen persbericht maar wel voorbereiden op media en politieke vragen. 

Met vriendelijke groet,  
 

 
Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 
Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 
Telefoon 030-  Mobiel: 06-   
E-mail @utrecht.nl 
Internet www.utrecht.nl 
 
 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: donderdag 22 februari 2018 11:37
Aan: Jansen, Paulus; Zanen, Jan van
CC: ; Tom, Toke; Hulsteijn Martijn van; 
Onderwerp: Agenda voortgang Vuelta - vrijdag 23 februari - 10:30-11:00 - Kamer Paulus

Beste Jan en Paulus, 
 
Morgen tijdens het voortgangsoverleg bespreken we graag de onderstaande punten: 
 
1. Werving private partners: 

a. Ter plekke nemen we de laatste potentials door welke nog vanuit gemeente Utrecht 
benaderd moeten worden 

b. Korte terugblik op bestuurlijke bijeenkomst 14 febr (werving private partners) 
i. Breda en Brabant zijn gestart met het benaderen van hun mogelijke partners 
ii. Vanaf 1 maart volgt een wekelijkse update over de status van de private funding 

 
2. Benadering doorkomstgemeentes: 

a. Op korte termijn wordt een totaallijst van beoogde doorkomstgemeentes opgesteld. Eerste 
contact met doorkomstgemeentes is vanuit bestuurders. Voor Utrecht volgt een 
voorstelverdeling en annotatie voor burgemeester Van Zanen, wethouder Jansen en 
gedeputeerde Van Den Berg voor het eerste contact met de doorkomstgemeenten.  

b. Een aantal doorkomstgemeentes ligt in provincie Gelderland,  

 
3. Vuelta directie: 

a. Technisch rapport is inmiddels ontvangen, concept contract nog niet. 
b. Op basis van het rapport werken we een voorstel uit voor het faciliteren van een 

start/finish/permanance met NL partners om tegemoet te komen aan de twijfels over de 
logistieke operatie Spanje-NL van de Vuelta directie. Dit voorstel wordt meegenomen in he 
geheel van de afspraken met de Vuelta directie inclusief de uiteindelijke hoogte van de fee 

c. Naast het hiervoor genoemde punt worden in de onderhandelingen ook de rechten voor 
hospitality en marketing geconcretiseerd. 
 

4. VWS subsidie en NL Sportraad: 
a. Aanvraag VWS subsidie wordt voorbereid, inclusief de voorafgaande presentatie van de 

plannen voor de commissie evenementen (onafhankelijk adviesorgaan van VWS omtrent de 
subsidie voor topevenementen) 

b.  
 

 
 
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel:   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: vrijdag 9 maart 2018 17:17
Aan: Zanen, Jan van; Jansen, Paulus
CC: 'Martijn van Hulsteijn'; Tom, Toke; 
Onderwerp: Voortgangsoverleg Vuelta maandag 12 maart - 13:00 tot 14:00 uur

Beste Jan en Paulus, 
 
Voor komende maandag 13:00 – 14:00 uur staat er een voortgangsoverleg Vuelta gepland. 
Ik heb vanmiddag overlegd met Martijn. Ons voorstel is om het overleg te laten vervallen. Voorstel is 
om het moment te gebruiken om Jan met Martijn de lijst van contacten van Jan door te laten nemen 
(zoals in het overleg van 23 februari aangegeven). 
 
Begin volgende week leveren we ook de factsheet (tbv werving private partners) aan zoals door Paulus 
gevraagd. Daarnaast wordt momenteel gewerkt aan de voorbereiding van de subsidie aanvraag voor 
VWS, worden er routes nader uitgewerkt ivm benadering parcoursgemeenten en worden zaken 
uitgezocht in voorbereiding op de onderhandeling met de Vuelta directie. Deze punten komen in elk 
geval terug op het bestuurlijke overleg met de publieke partners van 26 maart. 
 
Mocht er wat jullie betreft toch aanleiding zijn om het overleg door te laten gaan dan hoor ik het 
graag,  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

 

Woensdag 21 maart: gemeenteraadsverkiezingen 
Laat uw stem horen.  

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: vrijdag 8 juni 2018 17:21
Aan: Verschuure, Klaas; SecretariaatVerschuure
CC: ; Tom, Toke; 'Martijn van Hulsteijn'
Onderwerp: Vuelta stand van zaken
Bijlagen: Bijlage Rapport Uitwerking haalbaarheid Vuelta 2020.pdf; bijlage 2 

VERTROUWELIJK overzicht partners potentials leads private part....xlsx; Memo 
stand van zaken Vuelta 2020 juni 2018.docx

Beste Klaas, 
 
Welkom bij de Vuelta 2020 ambitie! 
 
In de bijlage vind je de huidige stand van zaken en enkele bijlagen. 
 
Komende woensdag 13 juni 9:45 – 10:45 u vind het volgende bestuurlijke overleg Vuelta plaats op het 
provinciehuis van Den Bosch. 
Je ontvangt van mij nog een voorbereiding op die agenda. Wanneer wenselijk en mogelijk vanuit je 
agenda kunnen we woensdag om 9:30 u in het provinciehuis afspreken om de agenda kort voor te 
bespreken. 
 
Vanuit de Vuelta ambitie heb ik Toke Tom en Martijn van Hulsteijn in de CC gezet. Toke Tom 
(Themadirecteur gemeente Utrecht) is namens de vier publieke partners (gemeenten Breda en 
Utrecht, provincies N-Brabant en Utrecht) gedelegeerd opdrachtgever en voorzitter van het stuurgroep 
overleg. Martijn van Hulsteijn (BMC Advies) is projectleider namens de publieke partners. Martijn was 
tevens projectdirecteur van de Tourstart 2015. Vanuit MO Sport en samenleving ben ik de inhoudelijke 
beleidsadviseur.  
 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
 



Memo: Stand van zaken Vuelta 2020 ambtie (8 juni 2018) 
 
Inleiding/aanleiding 
Na het succes van de Tourstart van 2015 heeft het lokale Utrechtse bedrijfsleven (via het 
Business Peloton Utrecht) het initiatief genomen om te onderzoeken of in 2020 de Ronde 
van Spanje (La Vuelta) in Utrecht zou kunnen starten. Utrecht zou daarmee de eerste 
stad ter wereld worden die alle drie de grote wielerrondes heeft ontvangen (na de Giro 
d’Italia in 2010 en de Tour de France in 2015).  
 
Na eerste positieve gesprekken met de directie van de Vuelta (organisatie in het Spaanse 
Unipublic, dat onderdeel is van de ASO, wat tevens eigenaar is van de Tour de France) 
heeft het BPU steun voor haar plannen gezocht bij een viertal publieke partners: 
 Gemeente Utrecht 
 Provincie Utrecht 
 Gemeente Breda 
 Provincie Brabant 
 
Deze vier partners hebben in het voorjaar van 2017 besloten om in gezamenlijkheid de 
haalbaarheid van het evenement te onderzoeken. Binnen de gemeente Utrecht heeft de 
raad middels motie 2017/13 het college daartoe aangezet. Dit haalbaarheidsonderzoek 
heeft in de tweede helft van 2017 uitwerking gegeven aan de onderstaande punten: 
 Route en venues (inclusief mobiliteit, veiligheid en bereikbaarheid) 
 Concept, thematiek en marketing 
 Draagvlak onder inwoners, maatschappelijke partners en bedrijfsleven 
 Governance en organisatie 
 Begroting en financiering middels publiek en private bijdragen 
De uitwerking van het haalbaarheidsonderzoek is als bijlage bij deze memo 
meegestuurd. De uitkomsten zijn op 21 februari per brief met de raad gedeeld 
(https://ibabsonline.eu/LijstDetails.aspx?site=Utrecht&ListId=41b35454-6329-4f11-
b803-d7e5a6141085&ReportId=547701b1-04af-4e12-b84a-
4cca1b29d943&EntryId=be2c9f02-9cbc-41d0-abfb-264f67c65488&searchtext=)   
 
Totstandkoming en resultaten haalbaarheidsonderzoek 
De vier publieke partners hebben, onder projectleiding van Martijn van Hulsteijn 
(voormalig projectdirecteur van de Tourstart 2015), in gezamenlijkheid uitwerking 
gegeven aan het haalbaarheidsonderzoek. Hiertoe is een ambtelijke projectgroep 
opgestart onder aansturing van een stuurgroep (eerst volgend overleg staat gepland 
voor woensdag 13 juni) met de wethouders en gedeputeerden van de betreffende 
publieke partners. Vanuit de gemeente Utrecht is Toke Tom benoemd als ambtelijk 
opdrachtgever, tevens is Toke Tom voorzitter van de stuurgroep. Burgemeester Jan van 
Zanen is aangewezen als supervising mayor, namens de vier publieke partners is hij 
eerste aanspreekpunt richting de Vuelta directie. Hiervoor is gekozen omdat de Vuelta 
directie bij eventuele toewijzing één contractpartner (gemeente Utrecht) eist. 
 
Naast de inhoudelijk input van de betrokken bestuurders en ambtenaren zijn een aantal 
externe experts ingeschakeld voor het onderzoek. Zo is het draagvlak onder bewoners 
getoetst door het Mulier Instituut en is het rapport en de governance getoetst voor de 
Universiteit Utrecht. Voor het uitwerken van de routes is gebruik gemaakt van de kennis 
van Ron Looy (gemeente Utrecht), die eenzelfde rol had bij de finish van de Giro etappe 
in 2010 en de Tourstart 2015. 
 
Zoals ook in de raadsbrief beschreven is zien de vier publieke partners de start van de 
Vuelta 2020 als een kansrijk project. Het onderzoek toont dat er ruimvoldoende 
draagvlak is onder bewoners en stakeholders. Er is een evenwichtige beoogde verdeling 
tussen publiek en private financiering. De publieke partners hebben op een prettige en 
constructieve manier samengewerkt, wat vertrouwen geeft voor het vervolg. Daarnaast 
hebben zij een evenwichtige verdeling gemaakt van etappes, routes en daaraan 



verbonden publieke bijdragen. Tevens zien de partners voldoende mogelijkheden om met 
dit evenement thema’s als duurzaamheid en gezond stedelijk leven uit te dragen en het 
evenement te gebruiken voor de exposure van steden en regio’s. 
 
De beoogde begroting bedraagt € 14,9 miljoen. Hiervan dragen de publieke partners € 
6,4 miljoen. Tussen de Utrechtse en Brabantse partners is een verdeling van 2:1 
afgesproken. Gemeente en provincie dragen daarmee gezamenlijk € 4,2 miljoen, waarbij 
zij beiden de helft bijdragen. Voor gemeente Utrecht betekent dat een beoogde bijdrage 
van € 2,1 miljoen ( € 1,3 miljoen was reeds gereserveerd bij VJN ’17, € 0,8 miljoen is nu 
opgenomen in college akkoord) De publieke partners streven naar een 50:50 verdeling 
van publiek- private financiering, met 60:40 als ondergrens. Dit betekent een beoogde 
private bijdrage van € 6,0 miljoen. De resterende € 2,5 miljoen moet gedekt worden 
middels een subsidieaanvraag bij ministerie van VWS en overige commerciële 
opbrengsten. 
 
Voor het evenement  (13 t/m 16 augustus) is de volgende verdeling van etappes 
overeengekomen: 
 Donderdag 13 aug 2020  Ploegenpresentatie (Utrecht) 
 Vrijdag 14 aug    Ploegentijdrit (Utrecht) 
 Zaterdag 15 aug    Etappe Den Bosch- Utrecht 
 Zondag 16 aug   Etappe Breda-Breda 
 
Vervolgfase haalbaarheidsonderzoek 
In de raadsbrief is aangegeven dat de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek  
kansrijk zijn. Daarnaast is aangegeven dat een aantal punten in de eerste helft van 2018 
nadere uitwerking vraagt. Het gaat hierbij om: 
 Werven van aanvullende private partners 
 Besluitvorming publieke partners 
 Onderhandelingen met Vuelta directie 
 Benaderen van parcoursgemeenten 
 Aanvragen van subsidie bij ministerie van VWS 
In het onderstaande is kort per punt aangegeven wat de huidige stand van zaken is. 
 
Werven van aanvullende private partners 
Burgemeester Van Zanen en wethouders Jansen zijn in het najaar van 2017 gestart met 
het werven van private partners. Hierbij zijn de eerder betrokken bedrijven bij de 
Tourstart benaderd maar ook veel nieuwe partners uit het netwerk van de beide 
bestuurders. Onder de benaderde bedrijven was en is veel animo om ‘in cash’ of ‘in kind’ 
bij te dragen aan de Vuelta start. Een overzicht van partners is als bijlage meegestuurd. 

 
 

  
 
Besluitvorming publieke partners 
Voor provincie Brabant en gemeente Breda geldt dat zij hun bijdrage aan de Vuelta start 
leveren vanuit bestaand beleid en begroting. Er volgt dus geen besluitvorming in Raad of 
PS. Vanuit Brabant is sinds het voorjaar van 2018 de gemeente Den Bosch nadrukkelijk 
in beeld als vijf publieke partner.  

 

 
 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  
  

 
  

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Parcoursgemeenten 
Inmiddels is een aantal van de parcoursgemeenten gesproken. Vooral binnen de 
provincie Utrecht zijn de meeste gemeenten bezocht. Reacties zijn positief en bereidheid 
om mee te werken is groot. Voor provincie Brabant en Gelderland (etappe Den Bosch-
Utrecht) volgen deze gesprekken op korte termijn. Insteek hierbij is overigens niet om 
een financiële bijdrage op te halen. Gemeenten wordt gevraagd om eventuele obstakels 
op parcours te verwijderen, inzet te leveren op gebied van parcoursbeveiliging en 
medewerking op het organiseren van side events en activeren van bewoners en 
stakeholders. 
 
Subsidieaanvraag VWS 
Er wordt momenteel een subsidie aanvraag bij het ministerie van VWS voorbereid. De 
beoogde subsidie bedraagt € 2,5 miljoen. € 2,0 miljoen voor het hoofdevenement en € 
0,5 miljoen voor side events. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet het 
evenement eerst op de landelijke topevenementenkalender geplaatst worden, de toets 
hiervoor wordt gedaan door de Commissie Evenementen, op 22 juni is de behandeling 
van de Vuelta bij deze commissie. Vanuit de publieke partners zijn hierbij in elk geval 
burgemeester Van Zanen en projectleider Martijn van Hulsteijn aanwezig. Wanneer het 
evenement op de genoemde kalender geplaatst wordt is de volgende stap het 
daadwerkelijk toewijzen van het evenement aan Utrecht en Brabant. Als deze beiden 
stappen genomen zijn kan vanuit de nog op te richting uitvoeringsstichting (oprichting 
vindt parallel plaats) de subsidieaanvraag formeel worden ingediend. 
 
Besluitvorming, bekendmaking, projectstart  



Zoals hiervoor beschreven lopen er momenteel parallel aan elkaar verschillende 
processen gericht op een positieve besluitvorming en toewijzing van het evenement. 
Wanneer in de maand juni de onderhandelingen met de Vuelta directie leiden tot een 
principe overeenkomst dan zijn de besluitvorming binnen de provincie Utrecht en de 
uiteindelijke stand van private financiering de kritieke punten om tot finale 
besluitvorming te komen.  

 
 

 
 

 
Contactpersonen 
  
Stuurgroep 
Gemeente Breda, wethouder Daan Quaars (VVD) 
Provincie Utrecht, gedeputeerde Pim van den Berg (D66) 
Provincie Noord-Brabant, gedeputeerde Henri Swinkels (SP) 
 
Ambtelijk opdrachtgever en voorzitter stuurgroep 
Toke Tom, gemeente Utrecht 
 
Projectleider haalbaarheidsonderzoek 
Martijn van Hulsteijn, BMC Advies 
 
Ambtelijke projectgroep 
Gemeente Breda,  
Provincie Utrecht,  
Provincie N-Brabant,  
Gemeente Utrecht,  
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Van:
Verzonden: vrijdag 29 juni 2018 8:57
Aan: Zanen, Jan van; Verschuure, Klaas
CC: SecretariaatVerschuure; Secretariaatburgemeester;  

 'Martijn van Hulsteijn'; ; Tom, Toke
Onderwerp: AGENDA Overleg stand van zaken Vuelta - vrijdag 29 juni 12:30-13:00 u
Bijlagen: 20180629 - Concept Raadsbrief Stand van zaken Vuelta 2020.docx

Beste Jan en Klaas, 
 
Tijdens het geplande overleg van vanmiddag (12:30-13:00 u) willen we graag de onderstaande 
punten met jullie bespreken. 
 

1. Stand van zaken private funding 
a. Terugkoppeling van captains diner in Brabant van afgelopen maandag 
b. Voortgang werving vanuit gemeente Breda 
c. Stand van zaken van Utrechtse private partners en mogelijke nieuwe leads 
d. Omvang totale private funding 

 
2. Raadsbrief status Vuelta ambitie. 

a. In februari hebben we de Raad toegezegd hen voor de zomer nader te informeren over 
de verdere uitwerking van de Vuelta ambitie op de onderstaande onderwerpen: 
 Omvang en prognose van de bijdragen van private partners 
 Besluitvorming van de betrokken publieke partners 
 Uitkomsten van de gesprekken met de Vuelta directie 
 Betrokkenheid van de beoogde parcoursgemeenten 
Middels de meegezonden brief willen we de Raad op 4 juli informeren op de genoemde 
punten. 

b. Om te komen tot een positief besluit over de Vuelta start 2020 is het zaak om de 
komende maanden de beoogde private financiering te realiseren en de toewijzing van de 
Vuelta directie te ontvangen. Voorstel is om, wanneer beiden punten bereikt zijn, de 
raad te per brief hierover te informeren en direct daarna (binnen een half uur) het via 
een persbericht de Vuelta start 2020 in Utrecht en Brabant bekend te maken.  

 
Met vriendelijke groet,  

 
 

  Gemeente Utrecht 

  Maatschappelijke Ontwikkeling 

  Sport en Samenleving 

  Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht 

  Bezoekadres Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht 

  Telefoon 030-  Mobiel: 06-   

  E-mail @utrecht.nl 

  Internet www.utrecht.nl 
 

 
Denk aan het milieu voordat u deze e-mail print 
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Van:
Verzonden: maandag 29 oktober 2018 11:55
Aan:
CC: 'Martijn van Hulsteijn'
Onderwerp: RE: Concept agenda combistaf lobby
Bijlagen: Memo combistaf Lobby en Acquisitie 01112018.docx

Hallo  
Bij deze de memo over stand van zaken Vuelta. 
De memo is (vanwege de vertrouwelijkheid) op hoofdlijnen. De burgemeester en wethouder 
Verschuure hebben separaat de laatste stand van zaken (met concrete cijfers en namen) ontvangen.  
Met vriendelijke groet,  

  
  

T 06-   
@utrecht.nl 

www.utrecht.nl 

Gemeente Utrecht 
Maatschappelijke Ontwikkeling 
Sport en Samenleving 
Postbus 16200 
3500 CE Utrecht 
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