
 

  

 
 
 
 
MEMO CONCEPT 
 
 
Aan: Deelnemers reis (intern) 
Van: Martijn van Hulsteijn,  
Datum: 21 augustus 2019 
Betreft: Programma Reis publieke en private partners Madrid 14 – 16 september 2019 
 
 
Aanleiding 
In het weekend van 14 - 16 september finisht La Vuelta 2019 in Madrid. Op dat moment wordt ook de 
overdracht gedaan van de start 2020 naar Utrecht en Brabant. Dit moment voor de publieke partners 
willen we graag markeren. In het kader van de betrokkenheid van en netwerkbijeenkomsten voor de 
private partners, is het idee daarnaast om private partners mee te nemen naar Madrid (1 
vertegenwoordiger per partner, directieniveau).  
 
Samenstelling delegatie 
De delegatie zal bestaan uit een grote groep met vertegenwoordigers van publieke partners en private 
partners. Daarnaast zal ambtelijke ondersteuning (vanuit de projectorganisatie en/of vanuit de 
publieke partners) meegaan met de reis, voor de begeleiding van de bestuurders en als gastheer van 
de private partners. De minister van VWS en de directeur Sport zijn uitgenodigd om ook aan te sluiten, 
maar zij zijn verhinderd.  
 
In totaal reizen circa 45-50 personen naar Spanje. 
Er zullen circa 25 vertegenwoordigers vanuit de private partners meereizen. Daarnaast is het aantal 
vertegenwoordigers vanuit de publieke partners en de projectorganisatie becijferd op 21. 
  
Naam Functie Organisatie 
Bestuurlijk    
Jan van Zanen Burgemeester Gemeente Utrecht 
Klaas Verschuure Wethouder Gemeente Utrecht 
Paul Depla Burgemeester Gemeente Breda 
Daan Quaars Wethouder Gemeente Breda 
Jack Mikkers Burgemeester Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Huib van Olden Wethouder Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Marianne van der Sloot Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant 
Martijn van Hulsteijn Projectdirecteur La Vuelta Holanda 
Toke Tom Directeur Gemeente Utrecht 
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11. Volgende vergadering(en) 
- Maandag 28 oktober, 15.30 u – 17.00 u 
- Dinsdag 19 november, 15.30 u – 17.00 u 
- Donderdag 19 december, 10.00 u – 11.30 u 
 

12. Rondvraag 
 
 





 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: 

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

C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport);  
Afwezig m.k.:  
Betreft:  Directeurenoverleg Vuelta 2020 
Datum:   12 juni 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, V38 
Tijdstip:  14.00 – 16.00 uur  
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

o.a. 
- Bekendmaking datum Vuelta 

 
2. Verslag (bijlage 1) 

Besluit: 
- Vaststellen verslag 8 mei 2019 
 

3. Proces samenwerkingsovereenkomst en oprichting Stichting La Vuelta Holanda (bijlage 2) 
Toelichting huidige stand van zaken en juridische uitdagingen  

 
4. Projectplan en deelprojectplannen (bijlage 3-9) 

Besluit:  
- Projectplan en deelprojectplannen vaststellen 

 
5. COSO Risicomanagementmodel (bijlage 10) 

Toelichting eerste vulling model en vervolgproces 
 

6. Evaluatieonderzoek 
Toelichting hoofdlijnen en uitgangspunten (mondeling) 
 

7. Tweede kwartaalrapportage Vuelta 2020 (bijlage 11) 
Besluit: 

- 2e kwartaalrapportage vaststellen 
  

8. Planning/mijlpalen tot zomervakantie 2019 (bijlage 12) 
 
9. Rondvraag 
 
 











AGENDA 
 
Genodigd:  

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

C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport)  
 
Betreft:  Directeurenoverleg Vuelta 2020 
Datum:  29 maart 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, kamer W41 
Tijdstip: 11.30 – 13.00 uur (inclusief lunch) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

a. Verslag overleg 24 januari 2019 (bijlage 1) 
Besluit: verslag vaststellen 
 

2. Projectplannen en projectkosten 
a. Extra directeurenoverleg en stuurgroep in mei voor bespreking projectplan en 

deelprojectplannen (mondeling) 
b.    Afspraken met betrekking tot interne kosten (bijlage 2) 
Besluiten:  
- Planning realisatie projectplan en deelprojectplannen vaststellen 
- Memo interne kosten vaststellen 

 
3. Projectorganisatie, stichting en samenwerkingsovereenkomst 

a. Samenstelling projectorganisatie (bijlage 3) 
b. Stand van zaken huisvesting projectorganisatie (bijlage 3) 
c. Dossier oprichting Stichting La Vuelta Holanda door gemeente Utrecht (mondeling) 
d. Terugkoppeling kennismakingsgesprek met bestuursleden Stichting 25/3/2019 

(mondeling) 
e. Concept samenwerkingsovereenkomst vijf publieke partners (bijlage 4) 
Besluiten:  
- Kennisnemen van de projectorganisatie 
- Kennisnemen van het dossier rond de oprichting van de stichting 
- Samenwerkingsovereenkomst vaststellen (voor doorgeleiding naar colleges) 
 

4. Financiering 
a. Toekenning VWS subsidie à EUR 2,5 mln. (bijlage 5) 
b. Bedankbrief VWS (bijlage 6) 
c. Actuele stand van zaken private financiering (mondeling) 
Besluit: Bedankbrief VWS vaststellen 

 
5. Eerste kwartaalrapportage (kwartaal 1-2019) 

a. Stand van zaken onderdelen in 1e kwartaalrapportage (bijlage 7) 
Besluit: rapportage vaststellen en bespreken gewenst abstractieniveau voor 
kwartaalrapportage richting staten en raden 

 
6. Goed doel Fonds Gehandicaptensport 

a. Stand van zaken, w.o. terugkoppeling gesprek  (mondeling) 
b. Moment van bekendmaking goede doel (mondeling) 



 
 
7. Agenda stuurgroep  

a. Concept agenda stuurgroep 13 april 2019 (bijlage 8) 
Besluit: agenda vaststellen 

 
8. Rondvraag 



AGENDA	
	
Genodigd:		 	

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

C.c.:		 Michel	Reinders	(BrabantSport),	 	
Betreft:		 directeurenoverleg	Vuelta	2020	
Datum:		 24	januari	2019	
Locatie:		 Stadskantoor	Utrecht,	6e	etage,	kamer	S3	
Tijdstip:		 11.30	–	13.00	uur	(inclusief	lunch)	

 

1. Opening	en	mededelingen	
a. VWS	subsdidie	(mondeling)	
b. Stand	van	zaken	bestuursleden	Stichting	Vuelta2020	(mondeling)	
c. Ambtelijke	ondersteuning	bij	stuurgroep	(mondeling)	

	
2. Projectorganisatie	en	projectplannen	(bijlage	1	planning;	bijlage	2	voorbeeld	projectplan	Tour	de	

France)	
a. Besluit:	planning	vaststellen	

	
3. Financiering	

a. Actuele	stand	van	zaken	private	financiering	(bijlage	3	en	mondelinge	toelichting	met	de	
concrete	stand	van	zaken)	

b. Uitvoerend	partnership		
	
4. Perspresentatie	20	februari	2019		

a. Draaiboek	perspresentatie	(bijlage	4)	
b. Besluit:	memo	inclusief	besluitpunten	vaststellen	

	
5. Keuze	goede	doelen	

a. Memo	goede	doelen	(bijlage	5)	
b. Besluit:	vaststellen	Fonds	Gehandicaptensport	als	goed	doel	bij	de	Vuelta2020	

	
6. Politieke	vragen	PvdD	

a. Memo	concept	beantwoording	(bijlage	6)	
b. Besluit:	kennisnemen	van	de	politieke	vragen	en	besluiten	alle	politieke	vragen	

(partnerbreed)	centraal	te	verzamelen	en	te	verwerken	in	een	Q&A	
	
7. Agenda	stuurgroep	

a. Concept	agenda	stuurgroep	6	februari	2019	(bijlage	7)		
b. Besluit:	agenda	vaststellen	

	
8. Rondvraag	
	
	



MEMO:	Planning	projectorganisatie	en	projectplannen	Vuelta	2020	
	
Aan	 	 :	Stuurgroep	Vuelta	2020	
Van	 	 :	Projectteam	Vuelta	2020	
Datum		 :	21	januari	2019			
	
	
Aanleiding	
In	het	eerste	directeurenoverleg	op	18	oktober	is	de	governance	van	de	Vuelta	2020	
besproken.	Het	stuk	is	daarna	aangescherpt	en	schriftelijk	vastgesteld	en	ter	informatie	
toegestuurd	naar	de	stuurgroep.	Onderdeel	van	het	memo	over	de	governance	was	een	
eerste	outline	van	de	projectorganisatie.		
	
Op	12	december	2018	is	bekendgemaakt	dat	de	Vuelta	in	2020	start	in	Utrecht	en	Brabant.		
Daarmee	is	er	daadwerkelijk	een	evenement.	Om	het	evenement	adequaat	te	organiseren,	
wordt	de	projectorganisatie	opgebouwd	en	worden	projectplannen	opgesteld.			
	
Projectorganisatie	
Het	model	voor	de	projectorganisatie	is	schematisch	weergegeven	in	een	organigram	
(gepresenteerd	in	het	memo	governance).	Bij	de	uitwerking	van	de	projectorganisatie	moet	
rekening	gehouden	worden	met	de	private	financiering	van	het	evenement	(partnerships	
met	private	partners	in	de	vorm	van	dienstverlening	en	producten).	Bij	de	projectorganisatie	
onderscheiden	we	de	volgende	rollen	en	functies.	Waar	bekend,	zijn	de	namen	van	de	
betrokken	medewerkers	of	private	partners	al	weergegeven.		
	
Projectdirecteur:	Martijn	van	Hulsteijn	(BMC)	
Manager	Techniek,	Veiligheid,	Mobiliteit:	 	
Projectleiders	Techniek,	Veiligheid,	Mobiliteit:	 	

	
Manager	Marketing:	 	
Capaciteit	Marketing:	 	
Manager	Communicatie	en	Woordvoering:	 	
Capaciteit	Communicatie:	 	
Liaison	Marketingcommunicatie:	 	
Manager	Activatieprogramma:	vacature	
Coördinatoren	activatieprogramma:	vacature	
Projectsecretaris:	vacature	
Stafdiensten:	

 Backoffice:	 	
 Backoffice:	vacature	
 Juridische	zaken:	 	
 Fiscale	zaken:	 	
 HRM/Vrijwilligersmanagement:	 	
 Financiën:	vacature	

Control:	 	
	
	



Vervolgproces	
Met	de	twee	sportmarketingbureaus	 	wordt	de	komende	
weken	de	taakverdeling	(marketing,	communicatie)	verder	vormgegeven.	Daarnaast	worden	
gesprekken	gevoerd	over	de	resterende	vacatures.	Daarbij	hebben	zich	al	een	aantal	
kandidaten	gemeld.	In	het	liaisonsoverleg	wordt	verder	afgestemd	of	er	vanuit	de	publieke	
partners	meerdere	kandidaten	zijn.	Ook	wordt	met	uitvoerende	partners	 	en	

	gekeken	of	er	delen	van	de	uitvoering	bij	een	van	beide	partners	belegd	kunnen	
worden.		
	
De	structuur	en	projectorganisatie	worden	de	komende	weken	verder	vormgegeven	en	
moeten	20	februari	(perspresentatie)	gereed	zijn.	Hetzelfde	geldt	voor	het	invullen	van	de	
vacatures.	Daarnaast	wordt	een	voorstel	gedaan	voor	de	verdere	invulling	van	het	
liaisonsoverleg	(onderwerpen,	wijze	van	interne	afstemming	en	terugkoppeling,	frequentie	
etc.).		
	
Projectplannen	
Nadat	de	projectorganisatie	is	ingericht,	worden	de	projectplannen	voor	het	evenement	
opgesteld.	Het	gaat	hierbij	om	de	volgende	onderdelen:		

 Deelprojectplan	Techniek,	Veiligheid,	Mobiliteit	
 Deelprojectplan	Activatieprogramma	
 Deelprojectplan	Marketing	
 Deelprojectplan	Communicatie	
 Deelprojectplan	stafdiensten	(vrijwilligers,	financiën,	risicomanagement,	fiscale	

zaken)	
 Overall	projectplan		

	
Als	voorbeeld	van	een	projectplan	is	het	overall	projectplan	Tour	de	France	2015	
meegestuurd	met	de	agenda.	De	deelprojectplannen	en	het	overall	projectplan	moeten	in	
april	in	concept	gereed	zijn.		
	
Overige	aspecten	
Overige	aspecten	waar	de	komende	weken	een	besluit	over	genomen	moet	worden,	zijn	
onder	meer	de	huisvesting	van	de	projectorganisatie	en	de	ICT	(e mail	adressen,	ICT
ondersteuning).	Daarnaast	moeten	de	business	cases	hospitality	en	toertochten	uitgevraagd	
worden	bij	partners	in	de	markt	(primair	de	beoogde	uitvoeringspartners).		
	
Gevraagd	besluit	
§ Akkoord	gaan	met	de	planning		
	
	
	





 

  

zitten. Als reactie wordt aangegeven dat de begroting uitgebreid is 
doorgesproken met de coördinerende controller van de gemeente Utrecht en dat dit op 
korte termijn ook gebeurt met de net aangestelde projectcontroller van  
Voorafgaand aan het volgende directeurenoverleg vindt op basis van een ingevuld 
COSO-risicomodel overleg plaats met de controllers van de publieke partners; in dit 
overleg worden ook de specifieke budgettaire risico’s (en kansen) meegenomen; 

o Graag checken bij de stuurgroep of zij ook willen gaan voor/zich comfortabel voelen bij 
een 8 als gemiddeld waarderingscijfer (wat vrij ambitieus is); 

o Graag nog een keer kijken naar de gepresenteerde rationale: hierin worden belangrijke 
onderdelen zoals duurzaamheid en de geschiedenis met Spanje gemist; 

o Vraag is of in de planning iets specifieker per thema kan worden aangegeven wanneer 
de verschillende uitvoeringsplannen gereed zijn c.q. wanneer er kritische momenten 
zijn die vragen om specifieke acties vanuit de publieke partners.  
 

• Een kort memo met de belangrijkste voorziene aanpassingen wordt met de (huidige versies 
van de) plannen meegestuurd aan de Stuurgroep van 13 mei a.s. Tijdens het overleg zal de 
stuurgroep worden gevraagd om het Directeurenoverleg te mandateren om de plannen op 12 
juni vast te stellen.  
Met het (vastgestelde) overall projectplan kan de projectorganisatie dan vervolgstappen nemen 
in 1) het proces van oprichting van de stichting, 2) de subsidieaanvragen t.b.v. de effectuering 
van de toegezegde publieke bijdragen en 3) de opzet van het evaluatieonderzoek. 
 

• Naar aanleiding van de plannen wordt kort stilgestaan bij de rolverdeling in de uitvoering 
tussen de projectorganisatie en de vijf publieke partners zelf. Hierover is in het voortraject al 
een aantal afspraken gemaakt.  

 
• Ook wordt kort stilgestaan bij het werven van nieuwe private partners. Uitgangspunt is dat alle 

partnerships centraal worden aangegaan en dat de bijbehorende budgetten in de gezamenlijke 
pot gaan. Als een potentiële partner aangeeft alleen te willen bijdragen aan een lokaal 
onderdeel van het evenement, dan kan dat uiteraard, maar dat moet wel met de 
projectorganisatie (relatiebeheer) worden afgestemd. 
 

• Naar aanleiding van het memo met de planning en bijeenkomsten voor de periode tot aan de 
zomervakantie, wordt aangegeven dat in de provincie Utrecht wordt gewerkt aan een 
informatiebijeenkomst voor de staten, en een interne bijeenkomst voor alle betrokken 
ambtenaren van verschillende beleidsvelden. De gemeente Utrecht organiseert begin juni een 
bijeenkomst voor bewoners, organisaties en raadsleden. Den Bosch en Provincie Noord-
Brabant overwegen een informatiebijeenkomst met hun raad c.q. staten. Breda heeft ook een 
bijeenkomst voor raadsleden aangekondigd. 

 
3. Legacy 

• De gewenste leerervaringen m.b.t. samenwerking overheden en onderwijsinstellingen zijn iets 
te gemakkelijk geformuleerd, die kun je nu al afvinken. Er staat nu veel wat steeds op hetzelfde 
neerkomt. Kan bondiger. Meerwaarde van de netwerk- en verbindingsfunctie van het 
evenement wordt wel gezien/belangrijk gevonden; 

• Trots van inwoners en andere partijen wordt belangrijk gevonden. We kunnen iets laten zien 
aan de wereld; 

• (Meetbare) doelstelling rond duurzaamheid gewenst. Mooi als we kunnen laten zien dat we 
ook in staat zijn ‘iets terug te geven’; 

• Iedere publieke partner heeft zijn eigen doelstellingen. Verzoek is om de stuurgroep te vragen 
om richting en scherpte. Waar denken de bestuurders zelf aan, wat vinden zij het 
belangrijkste?  

 
4. Rondvraag 

• Er zijn geen vragen meer.  
 

De vergadering wordt gesloten.  













 

  

 
 

11. Overzicht bestuurlijke momenten La Vuelta Holanda  
• De presentatie van het parcours van La Vuelta 2020 in Madrid zal waarschijnlijk plaatsvinden 

op dinsdag 17 december. In het werkbezoek van de Spaanse organisatie (29/30 oktober) 
wordt deze presentatie en wat er vanuit Nederland nodig/gewenst is, besproken. 

• Het directeurenoverleg stelt voor om de (bestuurlijke) delegatie die naar de presentatie in 
Madrid afreist, beperkt te houden (t.b.v. de beeldvorming en duurzaamheid) 

 
12. Rondvraag  

Geen rondvraag 
 
 

Volgende vergadering: 
- Dinsdag 19 november, 15.30 u – 17.00 u 

 



Verslag 
 

Aanwezig:  
 Martijn van 

Hulsteijn (La Vuelta Holanda), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter) 

Afwezig m.k.:  

C.c.: Michel Reinders (BrabantSport),  

Betreft: directeurenoverleg La Vuelta Holanda 

Locatie: Stadskantoor Utrecht 

Datum: 24 januari 2019 

1. Opening  
De vergadering wordt geopend door Toke Tom.  
•  is verhinderd voor het overleg. 
• De status van de VWS subsidie is toegelicht. De subsidieaanvraag is eind december 2018 (bij 

uitzondering) gedaan door de gemeente Utrecht, omdat de stichting nog in oprichting is. Een 
reactie op het subsidieverzoek wordt binnen 13 weken door het ministerie van VWS 
gegeven (verwachting: half maart 2019).  

• Er zijn drie bestuursleden voor de stichting aangezocht. In maart vindt een 
kennismakingsgesprek plaats. De gemeente Utrecht richt de stichting op.  
levert de technische ondersteuning, .  

• De stuurgroep wordt inhoudelijk voorbereid door het directeurenoverleg. Besluiten worden 
primair in het directeurenoverleg genomen en voorgelegd aan de stuurgroep. De 
ambtenaren uit het liaisonsoverleg sluiten aan als ondersteuner bij de stuurgroep. De 
directeuren zorgen voor terugkoppeling van het directeurenoverleg naar hun liaison.  

• De nog aan te stellen projectcontroller van La Vuelta Holanda wordt toegevoegd als 
deelnemer aan het directeurenoverleg. Deze projectcontroller wordt momenteel nog 
geworven.  

 

2. Projectorganisatie en projectplannen 
• De planning voor het vaststellen van de projectorganisatie en het opstellen van de 

projectplannen wordt vastgesteld. Dit betekent dat de projectorganisatie in maart 2019 
werkzaam moet zijn. De (deel)projectplannen worden in april opgeleverd. Voor de 
besluitvorming van de projectplannen wordt in mei 2019 een extra directeurenoverleg (en 
stuurgroep) gepland.  

• De controllers van de publieke partners kijken mee met de begroting van de projectplannen. 
De controller van de gemeente Utrecht haalt reacties op bij de andere controllers en bundelt 
deze en stemt af met de projectdirecteur La Vuelta Holanda en de ambtelijk opdrachtgever.  

• Bij de projectplannen wordt een inzichtelijke overall planning aangeleverd (en opgenomen in 
het overall projectplan).  



• Voor de rapportage over de voortgang richting directeurenoverleg en stuurgroep enerzijds en 
raden en staten anderzijds wordt een kwartaalrapportage opgesteld. De kwartaalrapportage 
voor directeuren en stuurgroep is wat uitgebreider dan de rapportage richting raden en 
staten, die vooral op hoofdlijnen is. De kwartaalrapportage wordt gebaseerd op de 
kwartaalrapportages die rond de Tour de France 2015 zijn opgesteld (MvH: de eerste 
kwartaalrapportage wordt besproken in het directeurenoverleg van 29 maart).  
 

3. Financiering 
• De private financiering is inmiddels gestegen naar € 5,4 miljoen. De komende maanden moet 

de resterende private financiering binnengehaald worden.  
•  

 
 

  
  

 
 

• De partnerships op het gebied van mobiliteit vanuit de OV-bedrijven moeten in mei helder 
zijn. Met  is al een partnership, met  en de OV-aanbieders in de provincie Utrecht 
worden daar afspraken over gemaakt.  
 

4. Perspresentatie 20 februari 2019 
• Het draaiboek voor 20 februari en het memo met besluitpunten worden besproken en 

vastgesteld.  
 

5. Keuze Goede doel 
• Er wordt besloten dat het Fonds Gehandicaptensport het goede doel van La Vuelta Holanda 

wordt.  
•  

  
 

6. Politieke vragen PvdD 
• De beantwoording van de politieke vragen van de PvdD wordt ter kennisgeving aangenomen.  
• De politieke vragen en de beantwoording worden centraal verzameld, zodat de publieke 

partners gesteld staan bij vergelijkbare vragen.  
 

7. Agenda stuurgroep 
• De agenda van de stuurgroep wordt vastgesteld.  

 
8. Rondvraag 

De vergadering wordt gesloten.  



Verslag	
	

Aanwezig:	 	
	

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

Afwezig	m.k.:	 	

C.c.:	 Michel	Reinders	(BrabantSport),	 	

Betreft:	 directeurenoverleg	La	Vuelta	Holanda	

Locatie:	 Stadskantoor	Utrecht	

Datum:	 29	maart	2019	

1. Opening		
De	vergadering	wordt	geopend	door	Toke	Tom.		
• 	is	verhinderd	en	wordt	vervangen	door	 .	
• Het	verslag	van	het	overleg	van	24	januari	wordt	vastgesteld.		

	
2. Projectplannen	en	projectkosten	

• Martijn	geeft	een	korte	toelichting	op	het	proces	rond	de	projectplannen	(oplevering	eind	
april).	Om	de	projectplannen	te	bespreken	zijn	een	extra	directeurenoverleg	en	een	extra	
stuurgroep	ingepland	in	mei.		

• Het	memo	Interne	kosten	wordt	besproken.	 	
	

			
	

3. Projectorganisatie,	stichting	en	samenwerkingsovereenkomst	
• Bijlage	3	(samenstelling	projectorganisatie)	wordt	vastgesteld.		
• De	stand	van	zaken	rond	de	huisvesting	van	de	projectorganisatie	wordt	toegelicht.	Breda	

geeft	aan	ook	te	kijken	naar	mogelijkheden	voor	huisvesting	van	de	projectorganisatie	(naast	
Utrecht	en	’s-Hertogenbosch).		

• Het	proces	rond	de	oprichting	van	de	stichting	wordt	mondeling	toegelicht.	Het	voorstel	tot	
oprichting	wordt	in	april	2019	aan	het	college	van	B&W	van	de	gemeente	Utrecht	
voorgelegd,	waarna	de	raad	de	mogelijkheid	geboden	wordt	om	wensen	en	bedenkingen	aan	
te	geven.		

• De	eerste	kennismaking	met	de	beoogde	bestuursleden	van	de	stichting	is	positief	en	
constructief	verlopen.	Vervolgafspraken	voor	april	(conference	call),	mei	en	juni	zijn	
inmiddels	gemaakt,	zodat	na	oprichting	van	de	stichting	een	vliegende	start	gemaakt	kan	
worden.		

• De	concept	samenwerkingsovereenkomst	wordt	doorgenomen.	In	het	kader	van	de	
risicoverdeling	wordt	afgesproken	dat	met	name	met	de	provincie	Utrecht	afstemming	
plaatsvindt	over	de	formulering	van	de	risicoverdeling	tussen	de	gemeente	en	provincie	



Utrecht.	Martijn	van	Hulsteijn	stuurt	een	alternatief	tekstvoorstel	en	stemt	af	met	 	
	van	de	provincie.		

• 	stemt	af	met	de	liaisons	over	de	bestuurlijke	besluitvorming	bij	de	publieke	
partners	over	de	samenwerkingsovereenkomst	(bij	voorkeur	zo	spoedig	mogelijk).		
	

4. Financiering	
• De	toekenning	van	de	subsidie	van	VWS	wordt	ter	kennisgeving	aangenomen.	De	bedankbrief	

namens	de	publieke	partners	wordt	geaccordeerd.		
• In	de	begroting	zit	geen	specifieke	post	onvoorzien	opgenomen,	omdat	dat	vanuit	de	

subsidievoorwaarden	vanuit	het	ministerie	van	VWS	niet	is	toegestaan.	Eventuele	
overschotten	op	het	evenement	moeten	eerst	verrekend	worden	met	de	subsidie	van	het	
ministerie	(die	wordt	dan	afgeschaald).		

• De	private	financiering	staat	momenteel	op	5,4	mln	euro.	Er	zijn	een	aantal	concrete	leads	
die	de	komende	weken	verder	worden	uitgewerkt.			
	

5. Eerste	kwartaalrapportage	
• De	eerste	kwartaalrapportage	wordt	besproken.		
• Er	wordt	afgesproken	dat	de	directeuren	voor	3	april	hun	eventuele	opmerkingen	naar	

Martijn/ 	sturen	(het	abstractieniveau	van	de	rapportage	wordt	bij	de	opmerkingen	
akkoord	bevonden	en	de	rapportage	wordt	naar	de	raden	en	staten	gestuurd;	red	MvH)	
	

6. Goede	doel	Fonds	Gehandicaptensport	
• Het	gesprek	met	FGS	wordt	mondeling	teruggekoppeld.		
• De	bekendmaking	(half	mei	2019)	wordt	akkoord	bevonden.		

	
7. Agenda	stuurgroep	

• De	agenda	van	de	stuurgroep	wordt	vastgesteld.		
	

8. Rondvraag	
• Er	wordt	gevraagd	of	er	een	appgroep	voor	het	directeurenoverleg	ingesteld	moet	worden.	

Dat	is	vooralsnog	niet	nodig.		
• De	vergadering	wordt	gesloten.		









 

  

• Hospitality: hiervoor worden voorstellen gevraagd bij producenten: 
partijen die zorgen voor organisatie, verkoop, aankleding, beveiliging en catering (ofwel 
alles in 1 hand). Duurzaamheid speelt hierbij (met name bij catering en aankleding) een 
rol. De producenten worden gevraagd risicodragend in te stappen. Bedoeling is dat 
daarbij aan de projectorganisatie een vaste fee wordt betaald. 
De venues voor de hospitality zijn al in overleg met de manager TVM bepaald. Het verder 
intekenen gebeurt met de geselecteerde uitvoeringspartner en de betreffende 
gemeente(n). 

- De directeuren vragen om bij zowel de merchandise als de hospitality/catering te vragen naar 
voorbeelden/tastbare producten om de kwaliteit ervan te kunnen checken. 

 
10. Werkbezoek Madrid 14-16 september 2019  

- Het definitieve programma en de reisinformatie voor het bezoek aan Madrid zijn bekend. 
Vrijdagochtend 6/9 wordt deze informatie gedeeld met alle deelnemers. 

- De bestuurders krijgen daarnaast een annotatie voor o.a. de momenten waarop er wat 
gezegd moet worden (bij diner zaterdagavond, bij overdracht en in residentie zondagmiddag 
en bij afsluitend diner zondagavond). 

 
11. Volgende vergadering(en) 

- Maandag 28 oktober, 15.30 u – 17.00 u 
- Dinsdag 19 november, 15.30 u – 17.00 u 
- Donderdag 19 december, 10.00 u – 11.30 u:  

 
 geeft aan voor het overleg van 19 december verhinderd te zijn. 

 
12. Rondvraag 

- Martijn geeft aan dat er vanuit de marketingcommunicatiemanager is verzocht om per 
publieke partner te zorgen voor één (eerste) aanspreekpunt voor communicatie-
aangelegenheden. 
De gemeente ’s-Hertogenbosch en de Provincie Noord-Brabant hebben die. Bij de Provincie 
Utrecht is nog onduidelijk wie de communicatie voor LVH voor zijn/haar rekening neemt 
(wordt aan gewerkt). Bij de gemeenten Utrecht en Breda is sprake van meerdere 
communicatiemensen en woordvoerders, en verloopt de (interne) afstemming (nog) niet 
optimaal. 
Gemeenten Utrecht en Breda, en Provincie Utrecht zeggen toe dit intern te bespreken en 
hierop terug te komen.  



Verslag 
 

Aanwezig:  
Martijn van Hulsteijn (La Vuelta Holanda), TokeTom (gemeente  

Utrecht en voorzitter) 
Afwezig m.k.:  
C.c.:   
Betreft:  directeurenoverleg La Vuelta Holanda 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht 
Datum:  12 juni 2019 
 
1. Opening  

• De vergadering wordt geopend door Toke Tom.  
•  is verhinderd.  
• Er wordt toegelicht dat de datum van La Vuelta Holanda wordt vastgesteld in een aparte 

werkgroep van de UCI. Het jaarcongres van de UCI is van 11 – 13 juni, maar de werkgroep is de 
week erna. In de week van 17 juni wordt de bekendmaking verwacht.  

• Op 7 juni was er een geslaagde inspiratiebijeenkomst voor het activatieprogramma in Utrecht 
(90 aanwezigen). Op 25 juni is er een soortgelijke bijeenkomst in Breda (ook voor West-Brabant) 
en op 2 juli worden de beleidsambtenaren van de Utrechtse parcoursgemeenten bijgepraat over 
het activatieprogramma en de kansen voor de parcoursgemeenten.  

• Op 12 juni in de ochtend zijn de nieuwe provinciale staten van de provincie Utrecht bijgepraat 
over het evenement. Martijn,  

 hebben vanuit verschillende perspectieven 
(overall, marketing en activatie, legacy) de statenleden bijgepraat. Brabant geeft aan dat er 
mogelijk ook een soortgelijke bijeenkomst in Brabant voor de nieuwe statenleden wordt 
geïnitieerd.  
 

2. Verslag 
• Het verslag wordt verder vastgesteld.  

 
3. Proces samenwerkingsovereenkomst en oprichting Stichting La Vuelta Holanda 

•  
 

 
 

 
 

 
  

  
 

 
 

 



 
  

• De directeuren van de publieke partners roepen op om de voorgestelde structuur (gemeente 
Utrecht opdrachtgever richting de stichting; de overige publieke partners als mede-bekostiger – 
niet als subsidieverstrekker; onderlinge samenhang via de samenwerkingsovereenkomst) te 
blijven volgen. De jurist van de gemeente Utrecht neemt contact op met de jurist van de provincie 
Utrecht om de structuur toe te lichten. Eventueel zijn Martijn en  bij deze afspraak 
aanwezig (actie Martijn).  

• De verdere uitwerking (medebekostiging door de vier overige publieke partners) wordt 
kortgesloten met de controller van de gemeente Utrecht (actie Martijn / Thirza).  
 

4. Projectplan en deelprojectplannen 
• Er wordt breed geconstateerd dat de voorgestelde wijzigingen verwerkt zijn in het overall plan en 

de deelplannen.  
• Breda meldt dat het kader voor het evenement staat. Overige zaken (met name ook in de 

onderlinge verhouding tussen de vijf publieke partners, rondom onder meer de interne kosten) 
hoeven niet volledig afgeregeld te worden. Het gaat hierbij vooral ook om onderling vertrouwen 
dat alle partners alle noodzakelijke stappen zetten en maatregelen nemen.  

• De plannen zien er goed uit en worden allemaal vastgesteld.  
 

5. COSO risicomanagementmodel  
• Bij het risicomanagement zijn er twee trajecten:  

o De veiligheidsscenario’s vanuit TVM (noodzakelijk voor de vergunningsaanvraag). Deze 
worden met de betrokken stakeholders uitgewerkt (veiligheidsregio’s, politie etc).  

o Het risicomanagementmodel van de projectorganisatie (voor Activatie, 
Marketing/Communicatie, Vrijwilligers en Governance/organisatie). Dit model wordt 
door de projectorganisatie gevuld en gemonitord.  

• Het risicomanagementmodel wordt begin juli met de controllers van de vijf publieke partners 
besproken, inclusief de (eventuele) financiële consequenties van de risico’s. Het model vormt de 
basis van de sturing door de controllers namens de vijf publieke partners richting de 
projectcontroller.  

• Het risicomanagementmodel komt elke keer terug als agendapunt van het directeurenoverleg.  
• Het vaststellen van het contract met de Vuelta wordt meegenomen in het 

risicomanagementmodel.  
• In de kwartaalrapportage worden de vijf belangrijkste risico’s gepresenteerd (inclusief 

beheersmaatregelen en netto impact), als voorbeeld hoe met het risicomanagement wordt 
omgegaan.  

• Voor het opstellen van de veiligheidsscenario’s is het van belang dat de adviseurs veiligheid, 
vergunningen en mobiliteit aansluiten bij de periodieke overleggen die  vanuit Techniek, 
Veiligheid en Mobiliteit daarvoor heeft ingesteld (met alle parcoursgemeenten en de 3 
provincies). Waar nodig vanuit de steden Breda, Utrecht en Den Bosch hier graag aandacht voor 
vragen bij de betreffende afdelingen/contactpersonen die we hebben doorgekregen. Voor Breda 
geldt dit specifiek ook nog voor de evenementencoördinator (actie Kees).  

•  zal de contactpersonen voor vergunningen van de drie steden ook apart nog even bij 
elkaar halen, zodat de vergunningstrajecten op elkaar kunnen worden afgestemd.  



• De afspraak is dat de begroting afgeschaald wordt als er onvoldoende (private) financiering is. 
Vooralsnog wordt ingezet op het realiseren van de private ambitie. Mocht er meer private 
financiering gerealiseerd worden, dan profiteert eerst het activatieprogramma daarvan (en 
eventueel daarna marketing). Dat heeft te maken met het feit dat de overige kosten (Fee, 
Organisatiekosten, Techniek, Veiligheid & Mobiliteit) in principe vaste kosten zijn en niet hoeven 
te worden opgehoogd.  
 

6. Evaluatieonderzoek  
• Uitgangspunt is dat het beschikbare budget in de projectbegroting gebruikt wordt voor de 

evaluatie. Uiteraard zijn er altijd ambities om meer te evalueren, maar de evaluatie moet (qua 
kosten) in relatie staan tot het evenement.  

• De focus ligt op het economische effect (noodzakelijk voor de verantwoording van de subsidie 
VWS), maatschappelijke impact en organisatorische verbinding en samenwerking tussen de 
publieke partners.  

• Bij de maatschappelijke impact zal gekeken worden hoe de regionale impact efficiënt 
meegenomen kan worden in de evaluatie.  
 

7. Kwartaalrapportage 
• De tekst onder het blok Financien moet wat worden uitgebreid c.q. afgestemd met de 

toezeggingen aan raden en staten op dit punt (actie    
• De voorliggende conceptrapportage is verder akkoord. De komende weken worden nog 

aanvullingen gedaan (bekendmaking startdatum, oprichting stichting, terugkoppeling 
bijeenkomsten activatie) (actie   

• De actuele stand van zaken rond private financiering wordt in de tweede week van juli 
meegenomen in de definitieve kwartaalrapportage.  is een van de prospects waar 
mee gesproken is. Vanwege warme contacten van  met de directie van  

 wordt het voorstel aan hen ook naar  gestuurd (actie Martijn).  
 

8. Planning/mijlpalen tot zomervakantie 2019 
• De planning in het memo wordt vastgesteld.  

 
9. Rondvraag 

•  
 

 
 

   
• De provincie Utrecht heeft als de locatie van het projectbureau Uithoflijn als optie genoemd voor 

de huisvesting van de projectorganisatie. De locatie is waarschijnlijk eigendom van de gemeente 
Utrecht. Utrecht gaat hier achteraan om te kijken wat mogelijk is (actie Martijn).  

• Breda geeft aan het momentum te willen gebruiken om lokaal budget voor de activatie te 
organiseren en bestuurlijk te laten vaststellen. ’s-Hertogenbosch heeft dit al geregeld. Utrecht en 
de provincies kijken binnen bestaande budgetten hoe gelden slim voor het activatieprogramma 
van de Vuelta kunnen worden ingezet.  

• De vergadering wordt gesloten.  



 

  

 
 
 
 
Memo inzet publieke partners in projectorganisatie 
 
Aan: Stuurgroep en directeurenoverleg 
Van: Projectorganisatie La Vuelta Holanda 
Betreft:  inzet functionarissen publieke partners in projectorganisatie La Vuelta Holanda 
Datum:   21 oktober 2019 
 
 
Inleiding 
De gemeenten Utrecht en Breda en de Provincie Noord-Brabant stellen ten opzichte van de andere 
publieke La Vuelta Holanda partners bovengemiddeld personeel ter beschikking aan Stichting La 
Vuelta Holanda (zie ook bijlage 1 bij dit memo). De stichting betaalt voor deze vijf personeelsleden (3 
aangesteld bij de gemeente Utrecht, 1 bij de provincie Noord-Brabant en 1 bij de gemeente Breda). In 
dit memo wordt de keuze om deze personeelsleden één op één in te kopen bij de betreffende 
publieke partners toegelicht.  
 
Artikel 1.4 lid 1 sub a Aw 2012 bepaalt dat de keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure 
moet zijn gebaseerd op objectieve criteria. De Gids proportionaliteit somt een aantal elementen op die 
de stichting moet laten meewegen bij de afweging voor de aanbestedingsprocedure die zij kiest: de 
geraamde waarde van de opdracht is één van deze mee te wegen elementen. Enkelvoudig 
onderhands kan worden aanbesteed indien de waarde van de opdracht een bedrag van € 40.000,- á € 
50.000 euro niet overschrijdt (paragraaf 3.4.2 Gids Proportionaliteit, tweede alinea). In het 
inkoopbeleid van de Stichting is enkelvoudig onderhands aanbesteden aangewezen voor 
leveringen/diensten met een waarde tot € 50.000,-  
 
Naast de waarde van de opdracht schrijft de Gids Proportionaliteit ook voor dat de volgende 
objectieve elementen mee worden gewogen bij de keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure: 
de omvang van de opdracht, de transactiekosten voor de aanbestedende dienst en voor inschrijvers, 
het verwachte aantal potentiële inschrijvers, het gewenste eindresultaat, de complexiteit van de 
opdracht, het type opdracht of de betrokken sector. De Gids Proportionaliteit kent het principe ‘comply 
of explain’. Op basis van voormelde objectieve criteria is de stichting van oordeel dat de inhuur van 
personeel, aangesteld bij de publieke partners, door de stichting één op één kan worden gegund:  
 
- De opdrachtnemer van de organisatie van het evenement La Vuelta Holanda, de Stichting, is 

opgericht door de publieke partners; 
- Het gaat om een kleine, tijdelijke opdracht; 
- Het gaat om slechts vijf personeelsleden. Deze vijf personeelsleden, waaronder begrepen de drie 

personeelsleden aangesteld bij de gemeente Utrecht, verrichten specifieke en ten opzichte van 
elkaar andersoortige diensten en vragen andere competenties; 

- De personeelsleden worden op kostenbasis, dus zonder winst, ter beschikking gesteld; 
- De aard van het project/opdracht; 
- De specifieke expertise die noodzakelijk is om de opdracht uit te voeren;  
- De korte termijn die rest voor een doelmatige voorbereiding en organisatie van het evenement;  
- De relatie van de in te huren functionarissen door de Stichting met de publieke partners waaruit zij 

voortkomen;  
- De rol die de betreffende functionarissen in de verlengde aanloop hebben gespeeld; 
- De transactiekosten zowel voor de stichting als voor eventuele gegadigden indien de opdracht 

meervoudig onderhands wordt aanbesteed.  
 
 

Nadere toelichting c.q. motivering 
 
Het project Vuelta betreft het voorbereiden en organiseren van de start van La Vuelta 2020 in Utrecht 
en Noord-Brabant (inclusief side events in de aanloop). De stichting die daarmee belast is, is 
opgericht door een van de publieke partners en heeft geen winstoogmerk. De publieke partners 
houden gezamenlijk toezicht op de werkzaamheden van de stichting, en benoemen, schorsen en 
ontslaan bestuurders op voordracht van de publieke partners. Er bestaan veel contacten tussen de 



 

  

publieke partners en de stichting. Deze zijn noodzakelijk voor een goede 
uitvoering van de opdracht door de stichting.  
 
Voor het voorbereiden, organiseren zijn functionarissen noodzakelijk met een specifieke expertise op 
de volgende deelgebieden: techniek, veiligheid en mobiliteit, marketing en communicatie, publieke 
besluitvormingsprocessen en publieke regelgeving, projectsecretariaat en backoffice.  
 
Voor het uitoefenen van de werkzaamheden behorende bij deze functies is specifieke kennis 
noodzakelijk die deze functionarissen meebrengen, respectievelijk hebben opgedaan bij de publieke 
partners waarbij zij zijn aangesteld. Heel specifiek: de kennis is onder meer opgedaan bij een 
soortgelijk evenement, de start van de Tour de France in Utrecht in 2015. Daarnaast is voor de 
uitoefening van deze functie essentieel dat zij de organisatie van de betrokken publieke partner niet 
alleen goed kennen, maar daarin ook goed de weg weten, weten hoe deze organisatie werkt, wat 
nodig is om tot effectieve afspraken en beslissingen te komen. Daarbij is het van belang dat de 
functionaris zich kan identificeren met het publieke belang, de cultuur van de publieke partner, het 
specifieke beleid, de – wijze van – besluitvorming en het makkelijk kunnen schakelen. Bekendheid 
met functionarissen en bestuurders van de publieke partner is daarom nodig.  
 
De functionarissen zijn in 2018 begonnen met de voorbereidende werkzaamheden (ontwikkeling van 
het parcours, het marketingconcept etc.), voordat er sprake was van een evenement. Vanuit die 
voorbereidende rol waren (en zijn) betreffende functionarissen ook eerste keuze voor invulling van de 
definitieve functies.  
 
Dit, gelet op de vele te verrichten werkzaamheden en de korte termijn die rest om te komen tot een 
doelmatige voorbereiding en organisatie van de Vuelta. Het belang is groot om direct te beschikken 
over goed ingevoerde, ter zake kundige functionarissen die de organisatie (structuur) van de 
betrokken publieke partners goed kennen. Zonder deze ervaren en ingevoerde mensen kan naar 
verwachting de planning voor het evenement niet gehaald worden. 
 
  









Control en administratie: vacature (voorstel voor invulling via partnership PwC) 
Backoffice:  en vacature 
Relatiemanagement: vacature (voorstel voor invulling via partnership  

 
Juridische zaken:  
Fiscale zaken:  
 
TVM 
Manager:  (gemeente Utrecht) 
Projectleiders:  

- Veiligheid:  
- Techniek:  
- Start- en finishlocaties:  
- Mobiliteit:  
- Actiecoördinatiecentrum:  

 
Marketing en communicatie:  
Coördinator:  
Marketing:  
Communicatie:  
 
Activatieprogramma 
Manager: vacature 
Strategisch adviseur:  
Coördinatieteam: nog nader in te vullen 
 
Vacatures 
Er staan nog enkele vacatures open:  

- Control en administratie: er ligt een voorstel van  voor een privaat partnership 
voor de projectcontroller en administratiefunctie. Dit voorstel wordt op 27 maart 
besproken met de controller van de gemeente Utrecht.  

- Backoffice: hiervoor zijn gesprekken gepland met kandidaten 
- Relatiemanagement: een voorstel wordt uitgewerkt om dit te combineren met het 

partnership met  Binnen het team relatiemanagement kan daarnaast 
inhoudelijk samengewerkt worden met . Op onderdelen (waaronder 
netwerkbijeenkomsten) wordt een samenwerking met  

.  
- Activatieprogramma: er is met name een vacature voor de manager Activatie. In 

overleg met de manager van de Tour in 2015  wordt een shortlist 
met namen gemaakt voor deze rol en worden gesprekken gevoerd.  is 
wel als adviseur voor deze functie beschikbaar en zal de komende weken het 
deelprojectplan opstellen.  

- Voor de coördinatiefuncties wordt gewerkt met twee regionale teams (Brabant en 
Utrecht), waarin met name de coördinatie voor sport en cultuur wordt gedaan. De 
kennisprogramma’s (gastcolleges, symposia, congressen) worden landelijk 
aangestuurd.  

 



De eerste centrale projectteamvergadering is gepland op 15 april (met alle betrokkenen). 
Vanaf dat moment wordt in eerste instantie eens per 2 weken een MT gepland met de 
managers en de staffuncties.  
 
Huisvesting 
Er wordt een definitieve locatie voor centrale huisvesting gezocht. Deze locatie moet in 
kwartaal 2 gevonden zijn. Er staat een zoekopdracht uit in Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Het 
stadskantoor in Utrecht biedt onvoldoende (centrale) ruimte, waardoor naar andere 
mogelijkheden gekeken wordt. Voldoende werkplekken (ongeveer 20), vergaderruimte, 
goede internetverbindingen en parkeergelegenheid (OV) zijn daarbij de belangrijkste 
uitgangspunten.  
 
Gevraagd besluit 
§ Akkoord gaan met de voorgestelde projectorganisatie  
 
 
 



 

  

 
 
 
 
MEMO 
 
Aan: Directeurenoverleg  
Van: Projectorganisatie La Vuelta Holanda  
Betreft:  Stand van zaken Financiën en risico- en kansenmanagement 
Datum:   12 november 2019 
 
 
Operationeel krijgen van de stichting 
Na de formele oprichting van de Stichting La Vuelta Holanda in september 2019, is gewerkt aan 
allerlei zaken om de stichting operationeel te krijgen. De volgende zaken zijn de afgelopen periode 
uitgevoerd:  

- BTW-nummer beschikbaar 
- Betaalrekening geopend 
- Eerste factuur verstuurd en betaald (eerste tranche gemeente Utrecht en bijdrage VWS) 
- Aansprakelijkheidsverzekering afgesloten 
- Financiële administratie ingericht 
- Eerste betalingen verricht.  

 
De volgende werkzaamheden worden momenteel afgerond:  

- Definitief akkoord Belastingdienst over fiscale aspecten Stichting La Vuelta Holanda 
- Facturen ’s-Hertogenbosch, Breda en provincie Utrecht versturen (en op korte termijn factuur 

provincie Noord-Brabant) 
- Afsluiten evenementenverzekering en bestuursaansprakelijkheidsverzekering (met 

terugwerkende kracht per september 2019).  
 
Kosten en dekking 
Voor het evenement wordt nog steeds gekoerst op een (geambieerde) begroting van € 14,9 mln. Op 
dit moment is € 14,4 mln. gedekt. We hebben op verzoek van het stichtingsbestuur en de controllers 
de begroting bijgesteld tot de betreffende € 14,4 mln.  
 
Aanpassingen zijn uitgevoerd aan: 

- Het activatieprogramma (beperkt) 
- Algemene kosten: de bijeenkomsten vrijwilligers, verzekeringen (op basis van offertes) en out 

of pocket kosten 
- Weggespeelde kosten TVM (anders dan normaal niet gebruikt om de post onvoorzien verder 

te vullen) 
- Marketing (campagne landelijk, give aways, diner ploegenpresentatie en overige events) 

 
Als we de resterende private financiering binnenhalen, dan wordt de begroting geleidelijk weer 
aangepast naar het gewenste ambitieniveau. Als eerste gebeurt dat bij het activatieprogramma, de 
bijeenkomsten vrijwilligers en de marketingkosten (diner ploegenpresentatie, overige events).  
 
Er wordt nog steeds met nieuwe private partners (potentials) gesproken, waarbij de verwachting is dat 
een aantal hiervan gaat toetreden als partner en financieel gaat bijdragen. Soms vergt dat een lange 
adem.  
In de bijlage is een overzicht opgenomen van alle huidige private private partners en de potentials.  
 
Risico- en kansenmanagement 
In januari 2020 wordt het risicomodel geactualiseerd i.s.m. de deelprojectmanagers.  





Bijlage	3	 Uitvoerend	partnership	
	
Aan	 	 :	Directeurenoverleg	Vuelta	2020	
Van	 	 :	Martijn	van	Hulsteijn		
Datum		 :	21	januari	2019	
	
Stand	van	zaken	private	financiering	
Bij	de	bekendmaking	is	private	financiering	van	€	5,1	mln	gecommuniceerd.	Inmiddels	is	de	
financiering	al	gestegen	naar	€	5,4	mln	en	zijn	er	nog	veel	leads.	Met	name	de	concrete	leads	

	
	

De	komende	maanden	wordt	ingezet	om	minimaal	de	private	ambitie	te	
realiseren	(en	mogelijk	meer	dan	de	beoogde	€	6	miljoen).		
	
De	inschatting	is	dat	het	resterende	private	deel	de	komende	maanden	daadwerkelijk	
gerealiseerd	kan	worden.		
	
Uitvoerend	partnership	
Op	onderdelen	in	de	projectorganisatie	kan	nog	gekeken	worden	naar	een	uitvoerend	
partnership	met	specifieke	evenementenorganisatoren	 	

	Het	gaat	hierbij	om	de	volgende	
onderdelen:		

 Uitvoerend	partnership	op	organisatie	en	activatie	
 Een	voorstel	op	het	gebied	van	toertochten	
 Een	voorstel	op	het	gebied	van	hospitality.		

	
	

	
	

	
	
Voorstel		
In	februari	of	maart	2019	een	keuze	maken	voor	een	van	de	partijen	voor	uitvoerend	
partnership,	inclusief	een	besluit	op	welke	onderdelen	dat	partnership	betrekking	heeft	
	
	



 

  

 
 
 
 
MEMO 
 

Betreft:  Implementatieplan duurzaamheidsstrategie 
Van:     
Aan:    MT La Vuelta Holanda 2020,  
Datum:   16 oktober 2019 
 
 

Green Events heeft samen met het organisatieteam van La Vuelta Holanda een strategie 
ontwikkeld. De drie pijlers van deze strategie zijn gezond stedelijk leven, vitaliteit en 
inclusiviteit. De strategie wordt opgeleverd in de lay-out van La Vuelta Holanda. 
 
De vervolgstap is de implementatie van de duurzaamheidsstrategie in de daadwerkelijke 
uitvoer van La Vuelta Holanda. Hiertoe wordt een matrix ontwikkeld met maatregelen 
voortvloeiend uit de opgestelde strategie, rekening houdend met de volgende factoren. 
 

- Invloed 
 

Naar mate van de invloedsfeer op (duurzame) maatregelen is in de strategie 
onderscheid gemaakt in 
- Kopgroep (o.a. MT) 
- Demarragegroep (o.a. ASO)  
- Peloton (o.a. Publiek) 

 
- Impact 

 
Per maatregel wordt de impact weergegeven, onderscheidend in ‘veel, gemiddeld, 
weinig’ 

 
- Moeilijkheidsgraad 

 
Per maatregel wordt de moeilijkheidsgraad weergegeven, onderscheidend in 
‘makkelijk, mogelijk, moeilijk’. Het gaat hier zowel om technische als budgettaire 
uitvoerbaarheid 

 
De matrix moet een makkelijk hulpmiddel zijn ter toetsing van de duurzaamheidsstrategie en 
het maken van de juiste afwegingen bij de besluitvorming om een actie wel of niet uit te 
(laten) voeren. 
 
Zowel de strategie als de implementatie hiervan dienen ter ondersteuning van de 
doelstellingen van La Vuelta Holanda en vooral om een bijdrage te leveren aan de 
bewustwording van zowel de organisatie (inclusief publieke partners) als het grote publiek 
dat verduurzaming van een impactvol sportevenement binnen handbereik ligt. 
 
Planning 
 
De matrix wordt eind september opgeleverd. Het betreft een dynamische oplevering waar 
steeds maatregelen aan kunnen worden toegevoegd. 
  

 
 



 

  

 
 
 
 
MEMO  CONCEPT  
 
Aan: Directeurenoverleg Vuelta 2020 
Van:  Team activatie 
Betreft:  Stand van zaken activatieprogramma medio november 2019 
Datum:   11 november 2019 
 
 
 
I. Online ingediende activatieplannen 
In totaal heeft het activatie programma 287 aanmeldingen ontvangen. Hiervan hebben 253 plannen  
om een financiële bijdrage gevraagd, 30 plannen niet. In totaal is er iets meer dan €3,5 miljoen aan 
financiële bijdragen aangevraagd.  

 

De aangemelde plannen zijn zeer divers in omvang, opzet en bereik. Een aantal voorbeelden zijn een 
compleet Vuelta festival in een doorkomstgemeente, een Vuelta pub quiz in een café in Utrecht, een 
Vuelta roman, hardloopwedstrijden, een NK wielerquiz en Spaanse kooklessen op een middelbare 
school. 
Landelijke plannen zijn plannen die bijvoorbeeld betrekking hebben op alle drie de steden en/of regio-
overstijgend zijn (zoals een fietstocht van Breda naar Utrecht). 
 
Het projectteam activatie heeft twee selectiedagen gehad waarin de helft van de plannen beoordeeld 
is en voorlopig €300.000 is verdeeld. Hierbij is rekening gehouden met de (verhouding tussen de) 
bijdragen van de publieke partners.  
Daarnaast zijn de plannen beoordeeld op: 

• Haalbaarheid 
• Originaliteit 
• Aansluiting bij de Vuelta/Spanje 
• Aansluiting bij de verhalen (In het rood rijden, Verbonden in strijd, Vuur, Verandering, Vuelta) 
• Aansluiting bij de drie thema’s rondom duurzaamheid (Fit voor morgen, Iedereen doet mee, 

Zorg voor de elementen) 
• Feestelijkheid   
• Bereik/impact van de activiteit. 

 
De overige plannen zullen op 12 en 19 november beoordeeld worden. Hierna zullen de definitieve 
toewijzingen worden bepaald. 
 







 Het	Fonds	sluit	aan	bij	de	gekozen	thematiek	(gezond	stedelijk	leven)	en	past	ook	goed	
bij	andere	gemeentelijke	en	provinciale	doelstellingen	als	participatie	en	inclusiviteit.		

 FGS	heeft	een	nauwe	samenwerking	met	BEAT	Cycling,	een	vernieuwend	concept	op	het	
gebied	van	professioneel	en	amateur	wielrennen.		

 FGS	is	een	landelijk	opererende	organisatie	(passend	bij	het	internationale	evenement	
Vuelta)	en	kan	ook	goed	verbonden	worden	aan	het	sportieve	activatieprogramma.	
Zowel	in	Utrecht	als	in	Brabant	zijn	er	programma’s	op	het	gebied	van	Uniek	Sporten.		

 	

 	
	

	
	
Gevraagd	besluit	
§ Akkoord	gaan	met	Fonds	Gehandicaptensport	als	goed	doel	van	de	Vuelta2020	in	

Nederland.		
§ 	

	
		

	
	
	



 

  

 
 
 
 
MEMO   
 
  
Aan:  Directeurenoverleg Vuelta 2020 
Van  Team activatie  
Betreft:  Stand van zaken activatieprogramma 
Datum:   21 oktober 2019 
 
 
Aanmelden activiteiten voor activatieprogramma 
Op 15 september 2019 is het aanmeldloket voor het indienen van activiteiten rondom de start van de 
Vuelta geopend. Op de website van La Vuelta Holanda kan iedereen nu een plan voor een activiteit 
indienen.  
 
Stand van zaken medio oktober 2019 
Op het moment van schrijven hebben we 31 aanmeldingen voor plannen gekregen die in totaal 
€188.100,- aanvragen van de projectorganisatie. Van deze plannen zijn er twaalf in de provincie 
Utrecht, twaalf in Noord-Brabant en zeven landelijke evenementen.  
De aangemelde plannen zijn zeer divers in omvang, opzet en bereik. Een aantal voorbeelden zijn een 
compleet Vuelta festival in een doorkomstgemeente, een Vuelta pub quiz in een café in Utrecht, een 
roman, hardloopwedstrijden, een NK wielerquiz en Spaanse kooklessen op een middelbare school. 
 
Een aantal aangemelde plannen bestaat uit meerdere evenementen of activiteiten. Een voorbeeld is 
de gemeente Woensdrecht die 12 evenementen organiseert binnen één plan, of de “Fietshubs” (14 
evenementen binnen één plan en mogelijk nog uitbreiding naar een aantal parcoursgemeenten in de 
provincie Utrecht). In onze researchlijst staan een kleine 300 ideeën voor activiteiten, opgehaald 
tijdens diverse gesprekken en bijeenkomstavonden. Hiervan verwachten wij nog tussen de 50 en 100 
aanmeldingen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende initiatieven voor activiteiten en evenementen 
vanuit verschillende stakeholders  en eigen activiteiten (kick off 29 april 
2020, Ploegenpresentatie, Toertochten), die nog niet meegenomen zijn bij de tellingen.  
Het aanmeldloket blijft tot 31 oktober 2019 geopend voor indieners die een financiële bijdrage wensen 
te ontvangen. Op basis van eerdere, vergelijkbare projecten wordt 80% van de aangemelde plannen 
verwacht tijdens de laatste week voor de deadline.  
Afgelopen week is er een herinneringsmail over de naderende deadline gestuurd, ook wordt deze 
boodschap verspreid via onze marketingkanalen.  
 
Het aanmeldloket voor plannen zonder financiële bijdrage blijft ook na 31 oktober geopend. 
Doelstelling is om tot en met 16 augustus 2020 minimaal 200 evenementen/activiteiten (met óf zonder 
financiële bijdrage) in de steden en regio’s te laten plaatsvinden vanuit het activatieprogramma van La 
Vuelta Holanda. We verwachten dat aantal te halen.  
 
Beoordeling en toewijzing 
Begin november zullen de coördinatoren van team activatie de aangemelde plannen toetsen op: 

• Haalbaarheid 
• Originaliteit 
• Aansluiting bij de Vuelta/Spanje 
• Aansluiting bij de verhalen (In het rood rijden, Verbonden in strijd, Vuur, Verandering, Vuelta) 
• Aansluiting bij de drie thema’s rondom duurzaamheid (Fit voor morgen, Iedereen doet mee, 

Zorg voor de elementen) 
• Feestelijkheid   
• Bereik/impact van de activiteit.  

 
Aan de hand van deze criteria zullen de plannen beoordeeld worden en zal het beschikbare budget 
worden verdeeld over de ingediende plannen. 
 
Uiterlijk 14 december zullen de verschillende initiatiefnemers bericht krijgen over de uitslag van hun 
aanvraag en een eventuele financiële toewijzing. 



AGENDA 
 
Genodigd: Henri Swinkels (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Pim van den Berg (provincie Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectleider) 

C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport)  
 
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 
Datum:  16 april 2019 
Locatie:  Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6), ruimte volgt 
Tijdstip: 18.45 uur – 19.45 uur  
 
 
1. Opening en mededelingen 

a. Verslag overleg 6 februari 2019 (bijlage 1) 
Besluit: verslag vaststellen 
 

2. Projectplan en deelprojectplannen  
a. Extra stuurgroep op 13 mei voor bespreking projectplan en deelprojectplannen 

(mondeling) 
 
3. Projectorganisatie, stichting en samenwerkingsovereenkomst 

a. Samenstelling projectorganisatie (bijlage 2) 
b. Stand van zaken huisvesting projectorganisatie (bijlage 2) 
c. Dossier oprichting Stichting La Vuelta Holanda door gemeente Utrecht (mondeling) 
d. Terugkoppeling kennismakingsgesprek met bestuursleden Stichting 25/3/2019 

(mondeling) 
e. Concept samenwerkingsovereenkomst vijf publieke partners (bijlage 3) 
Besluiten:  
- Kennisnemen van de projectorganisatie 
- Kennisnemen van het dossier rond de oprichting van de stichting 
- Samenwerkingsovereenkomst vaststellen (voor doorgeleiding naar colleges) 
 

4. Financiering 
a. Toekenning VWS subsidie à EUR 2,5 mln. (bijlage 4) 
b. Bedankbrief VWS (bijlage 5) 
c. Actuele stand van zaken private financiering (mondeling) 

 
5. Eerste kwartaalrapportage (kwartaal 1-2019) 

a. Stand van zaken onderdelen in 1e kwartaalrapportage (bijlage 6) 
Besluit: rapportage vaststellen  

 
6. Goed doel Fonds Gehandicaptensport 

a. Stand van zaken, w.o. terugkoppeling gesprek  (mondeling) 
b. Moment van bekendmaking goede doel (mondeling) 

 
7. Rondvraag 





 

  

 
 
 
 
 
 
 
Planning 
 

 
Wanneer Wat Wie 
26 juni- 3 juli 2019 Aanpassen: 

- Statuten 
- OvO 
- Samenwerkingsovereenkomst 
- Projectplan overall en 

deelplan governance en 
organisatie 

Check fiscaliteit 

Projectorganisatie i.s.m. 
 en publieke partners 

 
 
 
 
 
Projectorganisatie i.s.m.  

9 juli 2019 - Vaststellen OvO en 
samenwerkingsovereenkomst 
door gemeente Utrecht 

- Wethoudersbesluit oprichting 
stichting (o.b.v. def. statuten) 

- Verlenen volmacht oprichting 
stichting door burgemeester 
aan notaris 

- Vaststellen OvO door 
bestuursleden stichting 

Gemeente Utrecht 
 
 
 
 
 
 
 
Stichtingsbestuur 

10-12 juli Oprichting stichting door notaris  Projectorganisatie/notaris 
15 juli Tekenen bestuursleden stichting Stichtingsbestuur 
Juli/September 
2019 

Dossier quasi-inbesteding Provincie 
Utrecht. Hierin: 
- Regelen financiële bijdrage  
- Verlenen mandaat aan gemeente 

Utrecht (opdrachtgeverschap 
stichting) 

- Vaststellen 
samenwerkingsovereenkomst 

- Voorstel informeren PS Utrecht 

Provincie Utrecht 

September 2019 Dossier quasi-inbesteding Brabantse 
overheden. Hierin: 

- Regelen financiële bijdrage  
- Verlenen mandaat aan 

gemeente Utrecht 
(opdrachtgeverschap 
stichting) 

- Vaststellen aangepaste 
samenwerkingsovereenkomst 

- Voorstel informeren PS NB en 
gemeenteraden 
 

Provincie Noord-Brabant, 
gemeente Breda, gemeente 
Den Bosch 
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Van:

Verzonden: maandag 25 november 2019 13:49

Aan: Stafbureau Gemeentesecretaris

CC: 'Martijn van Hulsteijn';  

Onderwerp: Definitieve presentatie Vuelta: hoofdlijnenberaad di 26 nov 9:15-10:00 u

Bijlagen: presentatie HLB Vuelta 26 nov def.pdf

Beste collega’s, 

 

Hierbij de definitieve presentatie (link:  ) Vuelta voor morgenochtend 

tijdens HLB. 

In de bijlage ook de PDF versie.  

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

  www.utrecht.nl 

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

Verzonden: maandag 4 november 2019 10:45

Aan:  

 

Onderwerp: Agenda werkgroep Vuelta | donderdag 7 november 9:00-10:00 u | vergaderrruimte 

11A

Bijlagen: Overall projectplan La Vuelta Holanda.pdf; La Vuelta Holanda 2020_ 1e 

kwartaalrapportage.pdf; La Vuelta Holanda 2020_ 3e kwartaalrapportage 2019.pdf; 

RV3a Tweede kwartaalrapportage La Vuelta Holanda.pdf; 1eEtappe.png; 

2eEtappe.png

Dag allen, 

 

Komende donderdag staat de eerste werkgroep Vuelta gepland. 

We hebben hiervoor ruimte 11A op de 11e etage tot onze beschikking. 

 

In het onderstaande treffen jullie de agenda aan voor komende donderdag: 

 

1. Opening en mededelingen 

 

2. Doel en werkwijze werkgroep Vuelta 

De werkgroep Vuelta is een interne gemeentelijke werkgroep en heeft tot doel om de 

gemeentelijke doelstellingen van het evenement succesvol te verbinden aan de uitvoering door 

de projectorganisatie Vuelta. 

Naast deze ambtelijke werkgroep is er een Staf Vuelta met verantwoordelijke 

portefeuillehouder wethouder Verschuure. De werkgroep is ingesteld op verzoek van de 

wethouder met hiervoor genoemde doel. 

 

De projectorganisatie La Vuelta Holanda is een tijdelijke werkorganisatie met medewerkers 

vanuit de vijf publieke partners (Gemeenten Breda, Den Bosch en Utrecht, provincies Utrecht 

en N-Brabant), inzet vanuit private partners, zzp-ers en stagiaires. De projectorganisatie is de 

uitvoeringsorganisatie die ondergebracht is in de stichting La Vuelta Holanda, de vijf publieke 

partners zijn opdrachtgever van de stichting en projectorganisatie. Voor de aansturing van de 

stichting en projectorganisatie is een ambtelijke vertegenwoordiging van de vijf publieke 

partners (liaisonsoverleg), een directeurenoverleg en een stuurgroep met de verantwoordelijke 

wethouders, gedeputeerde en de drie betrokken burgemeesters. 

 

3. Stand van zaken project Vuelta 

Mondelinge toelichting op de stand van zaken van het project met op hoofdlijnen de planning, 

de mijlpalen en de actuele uitdagingen. Als achtergrondinformatie is het projectplan La Vuelta 

Holanda en de drie kwartaalrapportages over de eerste drie kwartalen meegestuurd.  

 

4. Projectonderdelen 

Onderstaande onderwerpen zullen in het vervolg de belangrijkste agendapunten van het 

overleg vormen. Per onderwerp wordt een mondelinge toelichting gegeven 

- Activatieprogramma 

o Aanmeldloket voor plannen met een verzoek voor een financiële bijdrage per 31 

oktober gesloten (248 plannen ingediend, 71 voor gemeente Utrecht), organisatoren 

ontvangen uiterlijk 14 december uitsluitsel 

o Economische activatie: @  ben jij aanwezig en kun je een toelichting geven? 

o Ontwikkeling lespakket voor groep 7 en 8 BO, en klas 1 en 2 VMBO 

- Communicatie en marketing 

o Hoofdlijn communicatieplanning 

o Intern communicatie 

o Bereikbaarheidscommunicatie  
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- Techniek, veiligheid en mobiliteit 

o Zie routes Utrecht als bijlage 

o Vergunningaanvragen ingediend. 

 

5. Overige punten 

Op dinsdag 26 november staat er een hoofdlijnenberaad voor de Vuelta gepland. Daarin komen 

de onderstaande onderwerpen aan de orde: 

-belangrijke mijlpalen/communicatie momenten 

-Vueltafeest vanaf 29 april (activatieprogramma, overzicht van evenementen en activiteiten) 

-bereikbaarheidscommunicatie (hoe nemen we de bewoners mee in afsluitingen ed)  

-interne communicatie (hoe maken we onze collega’s tot Vuelta supporters)  

 

6. Rondvraag en sluiting 

Volgende werkgroep staat gepland voor donderdag 28 november 9:00-10:00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

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

Verzonden: woensdag 18 december 2019 13:12

Aan:  

 

Onderwerp: Agenda werkgroep Vuelta | donderdag 19 december 9:00-10:00 u | 6e etage S6

Bijlagen: Interne communicatie Vuelta.docx

Beste collega’s, 
Hierbij ontvangen jullie de agenda voor de werkgroep Vuelta van morgen. Ik heb een aantal 
afmeldingen, toch wil ik het overleg graag door laten gaan voor degene die wel beschikbaar zijn. 
Mocht je morgen niet aanwezig kunnen (en dat nog niet gemeld hebben) dan hoor ik dat graag alsnog. 

1. Opening en mededelingen 

- Parcourspresentatie 17 december Madrid en Pathé Leidsche Rijn 

- Opening inschrijvingen Toerversie La Vuelta Holanda 

2. Projectonderdelen 

- Activatieprogramma 

o Terugkoppeling bekendmaking budgetverdeling activatie 

- Communicatie en marketing @ , kun jij hier een toelichting op geven? 

o Voorbereidingen nieuwjaarsbijeenkomsten 

o Opzet interne communicatie (zie bijlage) 

- Techniek, veiligheid en mobiliteit 
3. Rondvraag en sluiting 

Volgende werkgroep staat gepland voor donderdag 19 december 9:00-10:00 uur. 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

 www.utrecht.nl 

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

Verzonden: woensdag 27 november 2019 09:08

Aan:  

 

Onderwerp: Agenda werkgroep Vuelta | donderdag 28 november 9:00-10:00 u | verzamelen 

espressobar 11e etage

Bijlagen: presentatie HLB Vuelta 26 nov def.pdf

Beste collega’s, 

 

Hierbij ontvangen jullie de agenda voor de werkgroep Vuelta van morgen. 

We hebben helaas geen ruimte. Ik stel voor dat we verzamelen bij de espressobar op de 11e etage en 

dan een plek zoeken. 

 

1. Opening en mededelingen 

- Terugkoppeling hoofdlijnenberaad dinsdag 26 november (zie gebruikte ppt in de bijlage) 

 

2. Projectonderdelen 

- Activatieprogramma 

o Tussenstand beoordeling plannen activatieprogramma, aanvrage 

o Economische activatie: , ben jij aanwezig en kun je een toelichting geven? 

o Stavaza lespakket voor groep 7 en 8 BO, en klas 1 en 2 VMBO, geplande brainstorm 

10 december 

o Toerversie La Vuelta Holanda (Utrecht en Breda) 

- Communicatie en marketing @  kun jij hier een toelichting op geven? 

o Parcourspresentatie, 17 dec Madrid 

o Intern communicatie 

o Bereikbaarheidscommunicatie  

- Techniek, veiligheid en mobiliteit 

 

3. Rondvraag en sluiting 

Volgende werkgroep staat gepland voor donderdag 19 december 9:00-10:00 uur. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

  www.utrecht.nl 

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

Verzonden: woensdag 29 januari 2020 09:36

Aan:  

 

Onderwerp: Agenda werkgroep Vuelta | donderdag 30 januari 9:00-10:00 u | 11e etage: 11F

Bijlagen: La Vuelta Holanda 2020_ 4e kwartaalrapportage.pdf

Goedemorgen allen, 

 

Hierbij ontvangen jullie de agenda voor de werkgroep Vuelta van morgen. We hebben ruimte 11F tot 

onze beschikking. 

 

Mocht je morgen niet aanwezig kunnen (en dat nog niet gemeld hebben) dan hoor ik dat graag alsnog. 

 

1. Opening en mededelingen 

- Kwartaalrapportage Q4 2019 (zie bijlage, is vorige week aan de Raad verzonden) 

- Opstellen gastenlijst gemeente Utrecht voor Vuelta start (  

 

2. Projectonderdelen 

- Activatieprogramma 

o Voortgang programma en opbouw kalender 

o Update kick-off 29 april 

 

- Communicatie en marketing 

o Update La Vuelta Holanda merchandise 

o City dressing 

o Uitvraag speakerbook 

o Stavaza interne communicatie, bereikbaarheidscommunicatie 

o Komende momenten: 

 Uitreiking Sportprijzen, woe 19 febr 

 Bike Motion, 28 febr t/m 1 maart 

 

- Techniek, veiligheid en mobiliteit 

 

3. Rondvraag en sluiting 

Volgende werkgroep staat gepland voor donderdag 20 februari 9:00-10:00 uur. 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

  www.utrecht.nl 

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

  

 

 

 



 
 
 
 
 
Terugkoppeling KICK-OFF Startbijeenkomst Marketing La Vuelta Holanda 
Datum: 19 maart 2019 
 
Aanwezig: 

 
 Martijn van Hulsteijn (La 

Vuelta Holanda),  
 

 
 
 

 
Korte intro:  
5 april activeringsmogelijkheden bijeenkomst met partners ; allen 
welkom ter inspiratie. Graag niet doorsturen vanwege beperkte ruimte. 
 
Opening – Martijn van Hulsteijn 

- Welkom 
- Korte voorstelronde (zie aanwezigheid) 
- Doel bijeenkomst - achtergrond: 

- 2015 1 opdrachtgever, Vuelta opdrachtgeversteam 5 partners 
- 2017-2018 haalbaarheidsonderzoek 
- februari 2018 rapport 2 regio’s – 3 steden te verbinden 
- financiering 50/50 privaat/publiek (naar voorbeeld Tour 2015) 
- langdurig proces partijen aan elkaar te verbinden partnerships 
(partners o.a.  (communicatie LVH) &  
(marketing LVH)) 

 
 
Stand van zaken – Martijn van Hulsteijn 
Bekendmaking: 
- 12 december 2018 bekendmaking start La Vuelta 2020 in NL 
- 20 februari 2019 perspresentatie routes NL op hoofdlijnen en beeldmerk/logo 
  routes/parcoursgemeenten: afstemming, veiligheid en activatie 
 



Organisatie  - rolverdeling: 
- Stichting is in oprichting 
- Inhoudelijk sturing vanuit 5 publieke partners 
- Om te sturen worden nu projectplannen opgesteld 

 
Momenteel: 

- Overall projectplan opstellen  
1) TVM (Techniek, Veiligheid en Mobiliteit) 
2) Marcomplan: twee elementen (inclusief beeldplan) 
 Vermarkten van het evenement  TD en Sport 
 Vermarkten van steden/regio’s (toeristisch, internationaal,     
      profiel, acquisitie) 
 
Vraag aan marketingorganisaties na te denken over city- en 
regiomarketing, waarbij Vuelta als platform kan dienen. In het plan 
komt onderscheid in vermarkting van het event (la Vuelta 
Holanda) en vermarkting van regio's en steden (de 
marketingorganisaties).  
 

3) Activatieplan (voorafgaand aan) 
4) Deelplan: vrijwilligers en stagiaires 
5) Technisch: risicomanagement, financiën, juridisch etc 

 
Overkoepelende vastgestelde thema’s: 

 Utrecht en Brabant dus overall LVH 
1) Gezond Stedelijk Leven 
2) Duurzaamheid & innovatie 
3) Feest (van, voor, door stad/regio) 

 
Aandachtspunt:  

- Legacy meenemen in de plannen; hoe kunnen we dat borgen. La 
Vuelta Holanda is middel (laten landen in bestaande structuren) 

- Behoefte aan netwerk bedrijven regio Utrecht 
- Waar mogelijk 1 boodschap overkoepelend; uitdaging om met zijn 

alleen hetzelfde verhaal te vertellen (mits mogelijkheden om 
verschillend te zijn) 

- Per partner 1 coördinator 
- Coördinatie parcoursgemeente: Vitis Brabant (Brabant), Heuvelrug 

(Utrecht) 
- Partnerevents (economische activatie) 



- Marketingorganisaties zien overlap tussen regio/citymarketing en 
activatieprogramma. Er komt een apart projectplan 
activatieprogramma, maar wellicht is er ook een grijs gebied 

 
Wat hebben we gedaan –  

 
 
Verdeling bureaus: 

 
 

 
Persbijeenkomst: 
Korte aftermovie vertoond 
 
Tot standkoming huisstijl: 

- Twee werelden samen NL – Spanje 
- Rood – geel  Oranje NL) 
- Combinatie krachtige logo Vuelta 
- Momenteel doorontwikkeling voor partners die de rechten hebben 

 
Basismiddelen: 

- Website www.lavueltaholanda.com (wordt platform voor alles 
evenement en activatieprogramma; anders dan met een Tour mag dit 
gekoppeld worden aan La Vuelta Holanda) 

- Persbrochure: NL-ENG doorontwikkelen 
- Promotiefilm fiets NL 
 

Next steps: 
- Uitwerken marketingplan en communicatieplan La Vuelta Holanda 
- Input ophalen – vragen via mail 
- Planning: april moeten deelplannen opgeleverd worden 

Wat wordt het verhaal? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



Hoe verder? 
- Afgestemde vragenlijst retour 1 april 
- Outline activatie  daarna partijen verbinden ook via 

marketingorganisaties 
- Toeristisch aparte bijeenkomst: is er een gezamenlijk verhaal 
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Van: @breda.nl>

Verzonden: vrijdag 28 december 2018 11:07

Aan: Martijn van Hulsteijn  

Onderwerp: Aantekeningen / verslag projectteam Vuelta woensdag 12 dec 

Dag Martijn en  

 

Hieronder mijn aantekeningen van de projectgroep op 12 december. 

 

Kunnen jullie aanvullen / wijzigen? 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

1. Opening en mededelingen 

 afwezig.  iets later. 

Vanuit de colleges komen positieve berichten over het besluit tot instemmen met het besluit van de stuurgroep. 

In Utrecht speelde nog even de vraag of de Raad moet besluiten. 

Daan gaat aanvullend aan het nieuws de Vuelta cafés aankondigen. 

In Gelderland moet nog een parcoursgemeente (Buuren) bezocht worden. 

Concept bericht voor de veiligheidsregio’s is gereed dat in januari wordt gedeeld. 

Routes en locatie in Utrecht nog niet vastgesteld: volgt in januari. Klaas wil het zelf nog een keer goed doornemen. 

 

2. Verslag overleg woensdag 21 november en verslag stuurgroep 30 nov (bijlagen) 

Projectgroep 21-11 akkoord 

Stuurgroep 30-11: n.a.v. risicoposities Utrecht en Den Bosch is deze formulering gekozen. Aanvulling door  

zijn opgenomen. 

Verslag stuurgroep is  bij de twee provincies vertrouwelijk aan de collegestukken toegevoegd. 

 

3. Bekendmaking 12 dec en perspresentatie half februari 

Programma 12 december: Interview AD op kamer Jan van Zanen. Daarna breder moment in Instituto Servantes 

 

Datum perspresentatie 20 februari in Breda: Jan van Zanen en Paul Depla in the lead. ’s Middags (waarschijnlijk) in 

 15.00 -17.00 uur en daarna borrel en walking diner met de genodigden 

Draaiboek ligt er. Werkafspraken maken met de sportmarketingbureaus. 

Website nu aan ontwikkelen: Aandacht voor aanmelden vrijwilligers. 

Woordvoerders aanhaken bij dit proces. 

Nadenken over exposure regio’s en steden. Dus bv Visit Brabant en Regionaal Bureau Toerisme Utrecht en Utrecht 

Marketing. 

Programma presentaties: 

• Vijf publieke partners 

• Routes 

• Thema’s duurzaamheid en gezond stedelijk leven naast feest e.d. 

 ook aanwezig. 

Aan allen: Nadenken welke relaties er uitgenodigd moeten worden. 

 

4. Stavaza financiering  

a. Private financiering 
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 gaan nabellen 

  

Wanneer  niets wordt dan Paul Depla  laten bellen, anders  ook via Paul Depla?  

 

b. Risicodragend partnership 

Contact met : paar zaken nog uit te werken 

s snappen nu beter wat de bedoeling is. Aangepaste voorstellen volgen.  zoekt uit wat 

aanbestedingsplichtig is. 

 

 

c. Subsidie VWS 

Aanvraag gaat vanuit gemeente Utrecht namens stichting i.o en contractpartners ASO Utrecht. Uiterlijk week voor 

de kerst. Daarna de stichting als partner. 

Stichting:  wil het doen. Advocate niet te benaderen vanwege zaak rond den Bosch 

) is al benaderd door   laten benaderen.  

 

 

5. Doorkijk werkzaamheden komend half jaar  

a. Opstart projectorganisatie 

 

b. Uitwerking (deel)projectplannen 

Kan wanneer de projectorganisatie wordt opgesteld: 

Begin januari in projectgroep een opzetje door Martijn. Zie memo governance. Daarna naar stuurgroep. 

 

 

c. Planning diverse overleggen (projectteam, bestuurlijk, directies, 

communicatie/woordvoering) 

Tweede helft januari een stuurgroep. Dan voor de perspresentatie nog een (5, 6 of 8 febr staan in optie). Daarna 

eens per 2 maanden stuurgroep en 2 weken eerder directieoverleg ter voorbereiding. April dus eerst volgende 

stuurgroep. 

Projectgroep blijft als ‘liaisonsoverleg’. Voorlopig eens per 3 weken. 2 januari wordt dan 7 januari. 13.00 tot 15.00 

uur in Den Bosch. 

 

Opdracht aan stichting door Utrecht. Daarin deelprojectplannen vaststellen. De plannen van Utrecht 2015 worden 

rondgestuurd. Kunnen gedeeld worden met de directeuren. 
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Van:

Verzonden: dinsdag 16 april 2019 10:09

Aan:  

'Martijn van Hulsteijn'

CC: Tom, Toke; '

Onderwerp: Vertrouwelijk: Agenda Liaisonsoverleg La Vuelta Holanda - woensdag 17 april 

9:30-11:00 uur - Stadskantoor Utrecht

Bijlagen: Factsheet Vuelta start 2020 Academy aanpak MBO maart 2019.pdf; Verslag 

liaisonoverleg Vuelta 27 maart 2019.docx; agendapunt liaisonoverleg 17 april; 

Memo governance La Vuelta Holanda.pdf; Raadsbrief voornemen oprichting 

stichting La Vuelta Holanda.pdf

Dag allen, 

 

Hierbij de agenda voor het liaisonsoverleg van komende woensdag 17 april. Het overleg vindt plaats 

op het Stadskantoor Utrecht, we treffen elkaar bij de koffiebar op de 6e etage. 

Aanvullingen op de agenda zijn welkom.  heeft zich voor het overleg afgemeld. 

 

1. Opening, mededelingen en verslag 27 maart 

a. N.a.v. vorig overleg nogmaals het voorstel voor betrekken MBO, voorstel is om een 

afspraak te plannen 

 

2. Korte terugblik bijeenkomst BPU 5 april en stuurgroep dinsdag 16 april 

 

3. Bestuurlijke besluitvorming gemeente Utrecht, oprichting stichting 

a. Voorstel is op dinsdag 16 april behandeld 

b. Memo en Raadsbrief behorende bij het collegevoorstel zijn vertrouwelijk toegevoegd aan 

deze agenda 

 

4. Stavaza projectorganisatie en stichting (inclusief huisvesting) 

a. Route versturen kwartaalrapportage  

b. Formaliseren bijdragen publieke partners aan stichting La Vuelta Holanda (zie 

meegezonden mail van  

c. Opstellen deelprojectplannen en overall plan, stavaza en proces vaststellen 

 

5. Afsluiting, volgende bijeenkomst en rondvraag 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

  Gemeente Utrecht 
  Maatschappelijke Ontwikkeling 
  Sport en Samenleving 
  Postbus 16200 
  3500 CE Utrecht 
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AGENDA 
LIAISONSOVERLEG 18 september 

 
Aanwezig:  

 
Martijn van Hulsteijn (La 

Vuelta Holanda) 
Afwezig:   
Datum:  16 oktober 
Locatie: ASR, Archimedeslaan 10, Utrecht (verzamelen in de hal beneden) 
Tijd:  9.00 u – 10.00 u 
 
 
 
 

1) Opening, mededelingen en verslag 
a) Verslag 18 september (zie bijlage) 

 
2) Voorbereiding directeurenoverleg 28 okt 

a) Agenda en bijlage zijn als ZIP bestand meegestuurd  
b) Met betrekking tot de bijlagen geldt het onderstaande: 

i) Bijlage 3 is nog onvolledig: input volgt deze week 
ii) Bijlage 4 en 7 volgen nog, moeten eerst langs MT  
iii) M.b.t. bijlage 10, stand van zaken aanmelding dit wordt vanuit activatie 

aangeleverd 
 

3) Marketing en communicatie 
a) Interne communicatie 
Gewenste afstemming tussen liaisons, woordvoerders en communicatie 
b) Uitwisseling plannen voor lokale acties rondom bekendmaking routes op 

straatnaamniveau 
 

4) Overige punten 
a) Stand van zaken omtrent vraag gebruik bewonersmonitor t.b.v. onderzoek (zie mail 

 van 3 okt) 
b) Stand van zaken stikstofdossier 
c) Werkbezoek Vuelta directie eind oktober 
d) Specifieke doelgroepen t.a.v. de werving vrijwilligers per stad/regio 

Afgelopen donderdag 10 okt is de wervingscampagne voor de vrijwilligers gestart. 
Zijn er binnen de steden/regio’s specifieke doelgroepen waarop ingezet moet/kan 
worden?  
 

5) Rondvraag en sluiting   
 



AGENDA 
LIAISONSOVERLEG 18 september 

 
Aanwezig:   

 
Martijn van Hulsteijn (La Vuelta Holanda, vakantie) 

 
Datum:  18 september 
Locatie: ASR, Archimedeslaan 10, Utrecht (verzamelen in de hal beneden) 
Tijd:  9.00 u – 10.00 u 
 
 
 
 

1) Opening, mededelingen en verslag 
a) Verslag 21 augustus (zie bijlage) 

 
2) Terugblik directeurenoverleg 5 september 

a) Zie concept verslag in de bijalge 
b) Gevraagde communicatie aanspreekpunt per partner: naast de reeds betrokken 

woordvoerders van de bestuurders wordt gevraagd om per publieke partner een 
communicatie medewerker aan te wijzen die eerste aanspreekpunt is voor 
communicatieacties vanuit La Vuelta Holanda, zoals bijvoorbeeld rond de kick-off 
activatieprogramma. 

 
3) Terugblik bezoek aan start en finish Vuelta 2019 

 
4) Kick-off activatieprogramma 

a) Stavaza acties bij de vijf publieke partners 
 

5) Stavza oprichting stichting en voorhangprocedures 
a) Zie bijlage voor de planning van de verschillende voorhangprocedures 

 
6) Concept derde kwartaal rapportage 

a) Bijlage volgt nog, concept is ter bespreking en zal geagendeerd worden voor 
volgende stuurgroep van 24 september 
 

7) Rondvraag en sluiting   
 



AGENDA 
 
Aanwezig:   

 

Afwezig m.k.: Martijn van Hulsteijn (La Vuelta Holanda, vakantie) 
 
Betreft:  Liaisonsoverleg Vuelta 2020 
Datum:  21 augustus 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, vergaderruimte S5 
Tijd:  9.00 u – 10.00 u 
 
 
 
 
1. Opening, mededelingen en verslag 

- Verslag 10 juli (bijlage 1) 
- Vuelta La Holanda in nieuwjaarspeeches/bijeenkomsten publieke partners 
- .. 
 

2. Voorbereiding directeurenoverleg  
- Eerstvolgende overleg is 5 september. Vergaderschema is in de maak 

(afgestemd met data stuurgroep) Datumprikkers staan nog uit. 
- Concept-agenda 5 september (zie bijlage 2) 

 
Ad 1) Opening en mededelingen 

- Huisvesting projectorganisatie: vanaf 2 september in pand a.s.r. te Utrecht 
- Brief uitnodiging Koningshuis 

 
Ad 3) Governance dossier (mondeling, stukken heeft iedereen) 

Stand van zaken voorbereiding dossier gemeente Utrecht (oprichting stichting, 
vaststellen OvO en Sok) en dossier 4 overheden (deelname aan stichting incl. 
voorhangprocedure, vaststellen aangepaste SOK) 

 
Ad 7. Aanpak evaluatie USBO e.a.  

- Aanpak (zie bijlage 3) 
- Contact kennisinstellingen (mondelinge toelichting ) 

 
Ad 9. Voorbereiding werkbezoeken aan Vuelta 2019  

a. 23-25 aug Start Alicante (programma zie bijlage 4) 
b. 14-16 sep Finish Madrid (programma zie bijlage 5, al eerder rondgestuurd) 

 
 
3. Rondvraag en sluiting   
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Van:

Verzonden: maandag 8 juli 2019 14:55

Aan:  

CC: martijn.van.hulsteijn@bmc.nl; 

Onderwerp: Agenda: liaisonsoverleg Vuelta - woensdag 10 juli - 9:30 tot 11:00 u - Stadskantoor 

Utrecht, 6e etage locatie S6

Beste mensen, 

 

Hieronder vinden jullie de agenda voor het liaisonsoverleg Vuelta van woensdag 10 juli. 

Het overleg vindt plaats in ruimte S6, 6e etage van Stadskantoor Utrecht. De agenda is als volgt: 

 

1. Opening, mededelingen en verslag 

Verslag 29 mei (wie heeft het verslag gemaakt en wil het nog even rondsturen?) 

Vergaderschema na zomervakantie, aangepaste tijd: 9.00 u – 10.00 u 

Verzending 2e kwartaalrapportage  

Terugkoppeling overleg controllers (04-07-2019) 

Terugkoppeling bijeenkomst PS Utrecht (12-06-2019) 

Terugkoppeling interne bijeenkomst Provincie Noord-Brabant (09-07-2019)  

Terugkoppeling startbijeenkomst team activatie (03-07-2019) 

Keuze huisvesting projectorganisatie 

Datum kick-off activatieprogramma  

 

2. Update proces governance  

Voorbereiding dossier 4 overheden t.b.v. voldoen toegezegde publieke bijdragen (incl. 

voorhangprocedure, vaststellen aangepaste SOK) 

 

3. Voorbereiding directeurenoverleg  

Vergaderschema is in de maak (afgestemd met data stuurgroep) 

Eerste directeurenoverleg na de vakantie in september op de agenda: 

1) governance  

2) risicomanagementmodel (vaststellen risicobereidheid) 

3) uitwerking aantal businesscases (hospitality, toertochten, merchandise, branding 

parcours, reclamekaravaan) 

4) uitvraag activatie  

5) opzet evaluatieonderzoek 

6) overige punten 

 

4. Voorbereiding werkbezoeken aan Vuelta 2019 (mondelinge update Thirza) 

23-25 aug Start Alicante (kleine delegatie) 

14-16 sep Finish Madrid (grote delegatie) 

 

5. Aanpak evaluatie USBO e.a. (mondelinge toelichting Thirza) 

 

6. Rondvraag en sluiting  

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

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

Verzonden: maandag 6 mei 2019 17:49

Aan:  'Martijn van Hulsteijn'; Dollekens, K.M.H.M. 

CC: ' '

Onderwerp: Agenda liaisonsoverleg Vuelta woensdag 13 mei

Bijlagen: Agenda Directeurenoverleg 8 mei 2019.pdf; LaVuelta_Overall plan.pdf; 

LaVuelta_deelprojectplan_Activatieprogramma.pdf; 

LaVuelta_deelprojectplan_Marketingcommunicatieplan.pdf; 

LaVuelta_deelprojectplan_Staffuncties.pdf; LaVuelta_deelprojectplan_Strategie 

vrijwilligersmanagement.pdf; LaVuelta_deelprojectplan_Techniek, Veiligheid en 

Mobiliteit.pdf; Format COSO Risicomanagementmodel La Vuelta 2020_bijlage 3 

deelplan Staffuncties.xls; Verslag liaisonsoverleg Vuelta d.d. 17 april 2019.docx

Beste mensen, 

 

Hierbij de agenda en stukken voor liaisonsoverleg van komende woensdag 9:30-11:00 u, 6e etage 

Stadskantoor Utrecht. 

 

Belangrijkste agendapunt zijn de meegezonden deelprojectplannen en overall plannen. Deze staan ook 

geagendeerd voor het directeurenoverleg van later die ochtend. 

In het overleg bespreken we de opmerkingen en hoe die verwerkt kunnen worden in deze plannen, 

uitvoeringsplannen of in de lokale uitvoering. 

 

Naast de plannen staan de onderstaande punten op de agenda (wanneer er voldoende tijd is): 

-verslag van 17 april 

-update huisvestiging 

-overzicht van contactpersonen en organisatie 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

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

  

 

 

 

Van: @brabant.nl]  
Verzonden: donderdag 2 mei 2019 15:39 

Aan: 'Martijn van Hulsteijn'; Tom, Toke;  
' 

CC: Michel Reinders;  

 
Onderwerp: Agenda en stukken Directeurenoverleg Vuelta woensdag 8 mei 2019 
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Dag allen, 
 
Hieronder de agenda voor ons projectteam overleg van komende woensdag. Het overleg vindt plaats 
op het Stadskantoor Utrecht, we verzamelen bij de koffiebar op de 6e etage. 
Aanvullingen op de agenda zijn natuurlijk welkom.  
 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag overleg woensdag 21 november en verslag stuurgroep 30 nov (bijlagen) 
3. Bekendmaking 12 dec en perspresentatie half februari 
4. Stavaza financiering 

a. Private financiering 
b. Risicodragend partnership 
c. Subsidie VWS 

5. Doorkijk werkzaamheden komend half jaar 
a. Opstart projectorganisatie 
b. Uitwerking (deel)projectplannen 
c. Planning diverse overleggen (projectteam, bestuurlijk, directies, 

communicatie/woordvoering) 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  
  

@utrecht.nl 

 www.utrecht.nl 

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

  
 

 

 

Van:   
Verzonden: maandag 10 december 2018 11:27 

Aan: 'Martijn van Hulsteijn' 
Onderwerp: agenda woensdag 

 

Ha Martijn, 
 
Voor komende woensdag staat er nog een projectteamoverleg Vuelta gepland. 
Die laten we gewoon doorgaan neem ik aan, of wil je m vanwege bezoek Vuelta een week opschuiven? 
 
Qua agenda dacht ik aan: 
 

1. Opening en mededelingen 
2. Verslag overleg woensdag 21 november 
3. Bekendmaking 12 dec en perspresentatie half februari 
4. Stavaza financiering 

a. Private financiering 
b. Risicodragend partnership 
c. Subsidie VWS 

5. Doorkijk werkzaamheden komend half jaar 
a. Opstart projectorganisatie 
b. Uitwerking (deel)projectplannen 
c. Planning diverse overleggen (projectteam, bestuurlijk, directies, 

communicatie/woordvoering) 
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Heb jij nog aanvulingen? 
 
Met vriendelijke groet,  

  

  
  

@utrecht.nl 

 www.utrecht.nl 

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

Verzonden: dinsdag 5 maart 2019 07:28

Aan:  

 'Martijn van Hulsteijn'

CC: Tom, Toke; 'Michel Reinders'; '

Onderwerp: Agenda projectteam Vuelta - woensdag 6 maart - locatie: Stadskantoor Utrecht

Bijlagen: FW: Startbijeenkomst La Vuelta Holanda; Raadsbrief voornemen oprichting stichting 

Vuelta Holanda (wetse201)_opm TB opm KD.docx

Beste mensen, 

 

Hieronder de agenda van ons projectteamoverleg van komende woensdag 9:30-11:00 uur in Utrecht. 

Ik ben komende woensdag zelf niet aanwezig ivm een crematie. 

 

Aanvullingen op de agenda zijn niet natuurlijk welkom. 

 

1. Opening, mededelingen en verslag 13 februari (ik kon niet meer terugvinden of er een verslag 

is) 

 

2. Evaluatie perspresentatie 20 febr (incl. evaluatie met  van 5 maart) 

 

3. Oprichting stichting La Vuelta Holanda 

a. Ter info: aangepaste raadsbrief Utrecht 

b. Stavaza: akte van oprichting, overeenkomst van opdracht en 

samenwerkingsovereenkomst 

 

4. Bijeenkomst marketing organisaties (zie meegezonden mail) 

a. Zijn al benodigde organisatie en personen benaderd 

b. Wat verwachten wij van deze marketing organisaties en wat hebben we als 

projectorganisatie te bieden? 

 

5. Memo governance: taakverdeling projectorganisatie en interne publieke organisaties (memo 

volgt nog) 

 

6. Techniek, Veiligheid en mobiliteit; partners en acties 

 

7. Activatieprogramma: eerste ideeen bij het programma, samenwerkingspartners en 

projectstructuur economische activatie 

 

8. HRM: vrijwilligers, stages en afstudeerverzoeken 

 

9. Stavaza huisvesting projectorganisatie (Den Bosch / Utrecht) 

 

10. Afsluiting en rondvraag 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

  www.utrecht.nl 

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

Verzonden: maandag 8 juli 2019 14:55

Aan:  

CC: martijn.van.hulsteijn@bmc.nl; Michel Reinders; 

Onderwerp: Agenda: liaisonsoverleg Vuelta - woensdag 10 juli - 9:30 tot 11:00 u - Stadskantoor 

Utrecht, 6e etage locatie S6

Beste mensen, 

 

Hieronder vinden jullie de agenda voor het liaisonsoverleg Vuelta van woensdag 10 juli. 

Het overleg vindt plaats in ruimte S6, 6e etage van Stadskantoor Utrecht. De agenda is als volgt: 

 

1. Opening, mededelingen en verslag 

Verslag 29 mei (wie heeft het verslag gemaakt en wil het nog even rondsturen?) 

Vergaderschema na zomervakantie, aangepaste tijd: 9.00 u – 10.00 u 

Verzending 2e kwartaalrapportage  

Terugkoppeling overleg controllers (04-07-2019) 

Terugkoppeling bijeenkomst PS Utrecht (12-06-2019) 

Terugkoppeling interne bijeenkomst Provincie Noord-Brabant (09-07-2019)  

Terugkoppeling startbijeenkomst team activatie (03-07-2019) 

Keuze huisvesting projectorganisatie 

Datum kick-off activatieprogramma  

 

2. Update proces governance  

Voorbereiding dossier 4 overheden t.b.v. voldoen toegezegde publieke bijdragen (incl. 

voorhangprocedure, vaststellen aangepaste SOK) 

 

3. Voorbereiding directeurenoverleg  

Vergaderschema is in de maak (afgestemd met data stuurgroep) 

Eerste directeurenoverleg na de vakantie in september op de agenda: 

1) governance  

2) risicomanagementmodel (vaststellen risicobereidheid) 

3) uitwerking aantal businesscases (hospitality, toertochten, merchandise, branding 

parcours, reclamekaravaan) 

4) uitvraag activatie  

5) opzet evaluatieonderzoek 

6) overige punten 

 

4. Voorbereiding werkbezoeken aan Vuelta 2019 (mondelinge update  

23-25 aug Start Alicante (kleine delegatie) 

14-16 sep Finish Madrid (grote delegatie) 

 

5. Aanpak evaluatie USBO e.a. (mondelinge toelichting  

 

6. Rondvraag en sluiting  

 

 

Met vriendelijke groet,  

  

  
  

@utrecht.nl 

  www.utrecht.nl 

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

  

 

 

 



1

Van:

Verzonden: maandag 1 april 2019 10:56

Aan: 'Martijn van Hulsteijn'; 

CC:

Onderwerp: agendapunt liaisonoverleg 17 april

Hoi Martijn en  

 

Zouden we in ons volgende liaisonoverleg even een rondje kunnen maken met de vraag op welke manier we straks 

de publieke bijdrage van elk van de partners op de rekening van de stichting gaan krijgen? 

Zoals eerder aangegeven, zal dat bij ons via een subsidieaanvraag en subsidiebeschikking (college-besluit via 

verzamellijst (=licht dossier)) moeten gaan. Ben benieuwd hoe dat bij de andere partners gaat. 

 

Vraag vanuit onze interne organisatie: Mochten er op meerdere plaatsen college-besluiten nodig zijn, is het dan 

wenselijk en haalbaar om op ditzelfde moment ook het besluit over de samenwerkingsovereenkomst te laten nemen 

(dus beide besluiten in 1 dossier (efficiency)) Of heeft die laatste meer haast? 

 

 
Sportieve groet, 

 

 
 

 
Werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag 

 

 

Brabantlaan 1 | Postbus 90151 | 5200 MC  ’s-Hertogenbosch | Telefoon 073 6812812 | Fax 073 6807680 | contact | 

Twitter: @brabant | www.brabant.nl 

Meer weten over de provincie Noord-Brabant? 

Volg op Instagram: www.instagram.com/provincienoordbrabant  



 

  

 
 
 
 
MEMO      
 
Aan: Bestuurlijk-ambtelijke delegatie start Vuelta 2019 Alicante 
Van: Projectorganisatie,   
Datum: 15 augustus 2019 
 
Betreft: Programma werkbezoek Alicante (start La Vuelta 2019) 23-25 augustus 
 
 
 
Aanleiding 
In het weekend van 23-25 augustus gaat de Vuelta 2019 van start in Alicante. Op verzoek van de 
directie van de Vuelta zal een delegatie van La Vuelta Holanda 2020 bij de start aanwezig zijn. 
De Vuelta directie zorgt voor het transport van en naar het vliegveld en van en naar de startlocaties op 
zaterdag en zondag. Ook regelt zij het hotel en de accreditaties. 
Het bezoek zal ook worden benut om het contract met de Vuelta-organisate (Unipublic) te tekenen. 
Burgemeester Van Zanen zal dit doen namens de gemeente Utrecht c.q. de La Vuelta Holanda 
partners. 
 
Samenstelling delegatie 
De delegatie zal bestaan uit twee groepen: een bestuurlijke delegatie (met ambtelijke ondersteuning) 
en een operationele delegatie vanuit de projectorganisatie van La Vuelta Holanda (rond Techniek, 
Veiligheid en Mobiliteit). 
In totaal reizen de volgende 13 personen naar Spanje. 
  
Naam Functie Organisatie 
Bestuurlijke delegatie   
Klaas Verschuure Wethouder Gemeente Utrecht 
Jan van Zanen Burgemeester Gemeente Utrecht 

  Gemeente Utrecht 
Huib van Olden Wethouder Gemeente ‘s-Hertogenbosch 

  Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Daan Quaars Wethouder Gemeente Breda 

  Gemeente Breda 
  Projectorganisatie La Vuelta 

  Projectorganisatie La Vuelta 
Operationele delegatie   

  Projectorganisatie La Vuelta 
  Gemeente Utrecht 

  Politie Midden-Nederland 
  Politie West-Brabant 

 
 
Programma bestuurlijke delegatie 
 
Friday August 23rd 

• 08.00 h   Present at Eindhoven Airport 
• 10.05 h   Departure from Eindhoven Airport  
• 12.40 h   Arrival at Alicante, pick-up and transfer to hotel 
• 13.30 h   Check-in hotel (lunch at own cost) 
• 14.00 – 20.00 h  Spare time in Alicante 
• Around 21.00 h  Diner with Vuelta management   

 



 

  

 
Saturday August 24th  

• 09.00 h   Breakfast  
• 10.00 h   Transfer to Torrevieja (duration app. 1 hour) 
• 11.30 h   Visit press centre at Torrevieja 
• 12.00 h   Meeting the Alicante government (province).  

Press presentation and signing contract 
• 13.30 h   Lunch in Torrevieja 
• 15.30 h   Visit of the finish area 
• 17.00 h   Visit village depart 
• Around 18.30 h  Start of time trial in Torrevieja (following the race in a chase car) 
• Around 20.00 h  Finish of the last team in time trial  
• Around 21.00 h  Diner met BPU (Business Peloton Utrecht) in Torrevieja, 

Restaurant Vela Beach (Calle Geraneos 1, Playa de la Mata)  
• Around 23.00 h  Transfer back to Alicante 

 
 
Sunday August 25th  

• 09.00 h   Breakfast and check-out hotel 
• 09.30 h   Transfer to start of second stage Benidorm – Calpe 
• 10.20 h   Opening of the start village 
• 12.20 h   Start second stage in Benidorm 
• 12.40 h   Transfer back to Alicante  
• 13.30 h   Spare time (lunch at own cost) 
• 16.30 h   Transfer to airport Alicante 
• 19.25 h   Departure from Alicante Airport to Eindhoven Airport   
• 22.00 h   Estimated arrival at Eindhoven Airport 

 
 
Programma delegatie TVM 
In principe heeft de TVM-delegatie haar eigen programma en eigen vervoer. Zij sluit wel aan bij het 
diner met de Vuelta-directie. 
De TVM-delegatie zal onder andere een afspraak/kennismaking hebben met de politie (Guardia Civil) 
en het hoofd beveiliging van de Vuelta organisatie, het organisatieteam, en de coördinatoren van 
respectievelijk de ploegenpresentatie, het perscentrum, de permanence, en techniek. 
 
 
Vluchtinfo en praktische informatie 
Er wordt gevlogen vanaf Eindhoven Airport. Alle deelnemers komen hier met eigen vervoer naartoe. 
Voorstel is om elkaar op vrijdag 23 augustus te treffen in de vertrekhal (nog voor de douane) om 8.00 
uur.  
We reizen met alleen handbagage. De dresscode voor het bezoek is: smart casual. 
 
 
Delegatie 1: TVM – 5 personen (do 22 – zo 25 aug) 
22 aug Transavia Eindhoven - Alicante 07.00 - 09.30 uur  
25 aug Transavia Alicante - Eindhoven 19.25 - 22.00 uur  
 
Delegatie 2: Bestuurlijk – 9 personen (vr 23 – zo 25 aug) 
23 aug Ryanair Eindhoven – Alicante 10.05 u – 12.40 uur [Ryanair FR 7523] 
25 aug Transavia Alicante – Eindhoven 19.25 – 22.00 uur [Transavia HV6624] 
 
Hotels 
De bestuurlijke delegatie verblijft in het Melia Alicante: 
Adres: 
Plaza del Puerto, 3, 03001 Alicante (Alacant),  
Alicante, Spanje 
Telefoon: +34 911 36 76 04 
https://www.melia.com/en/hotels/spain/alicante/melia-alicante/index.html 





 

  

 
 
 
 
MEMO 
 
 
Aan: Liaisons 
Van: Martijn van Hulsteijn 
Datum: 8 augustus 2019 
Betreft: Programma Reis publieke en private partners Madrid 14 – 16 september 2019 
 
 
Aanleiding 
In het weekend van 14 - 16 september finisht La Vuelta 2019 in Madrid. Op dat moment wordt ook de 
overdracht gedaan van de start 2020 naar Utrecht en Brabant. Dit moment voor de publieke partners 
willen we graag markeren. In het kader van de betrokkenheid van en netwerkbijeenkomsten voor de 
private partners, is het idee daarnaast om private partners mee te nemen naar Madrid (1 
vertegenwoordiger per partner, directieniveau).  
 
Samenstelling delegatie 
De delegatie zal bestaan uit een grote groep met vertegenwoordigers van publieke partners en private 
partners. Daarnaast zal ambtelijke ondersteuning (vanuit de projectorganisatie en/of vanuit de 
publieke partners) meegaan met de reis, voor de begeleiding van de bestuurders en als gastheer van 
de private partners. In totaal reizen circa 45-50 personen naar Spanje.  

 
 
We verwachten dat er circa 20-25 vertegenwoordigers vanuit de private partners zullen meereizen. 
Daarnaast hebben we het aantal vertegenwoordigers vanuit de publieke partners en de 
projectorganisatie becijferd op 22 (zie onderstaande lijst, die overigens nog ‘in bewerking’ is). 
  
Naam Functie Organisatie 
Bestuurlijk    
Jan van Zanen Burgemeester Gemeente Utrecht 
Klaas Verschuure Wethouder Gemeente Utrecht 
Paul Depla Burgemeester Gemeente Breda 
Daan Quaars Wethouder Gemeente Breda 
Jack Mikkers Burgemeester Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Huib van Olden Wethouder Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Marianne van der Sloot Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant 
Ntb Gedeputeerde Provincie Utrecht 
Martijn van Hulsteijn Projectdirecteur La Vuelta Holanda 
Toke Tom Directeur Gemeente Utrecht 

Gemeente Utrecht 
La Vuelta Holanda 
La Vuelta Holanda 
La Vuelta Holanda 
La Vuelta Holanda 
La Vuelta Holanda 
Gemeente Breda 
BrabantSport 
Provincie Utrecht 
Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
La Vuelta Holanda 
La Vuelta Holanda 
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• Ploegenpresentatie Utrecht donderdagavond Vredenburg 

• Ploegentijdrit Utrecht vrijdagavond 

• Etappe: Den Bosch – Utrecht zaterdag 

• Etappe: Breda – Breda zondag 

 

Het concept 

Na deze feestelijke aftrap gaan we aan de slag met het uitwerken van de 

(activatie)programma’s en het schrijven van o.a. het marketingcommunicatieplan. Hiervoor 

zouden we graag met alle marketingpartners een centrale aftrap beleggen om te kijken hoe 

we er met elkaar een onvergetelijk succes van kunnen maken. Het is van belang om met elkaar 

de juiste ingrediënten vast te stellen die de basis vormen voor briefings en plannen die 

komende maanden uitgewerkt gaan worden.  

 We willen er met zijn alleen een groot Spaans feest van maken met een centrale rode draad. 

Niet alleen tijdens het weekend van La Salida Oficial, maar ook in aanloop. Uiteraard zal er een 

activatieprogramma komen.  

 

Qua thematiek is er al een aantal thema’s vastgesteld: 

• Duurzaamheid (waaronder duurzame mobiliteit, fiets en fietsbeleid) 

• Gezond stedelijk leven 

 

Beide thema’s staan centraal in zowel de regio Utrecht als Noord-Brabant. Waarbij er binnen 

de specifieke thema’s aandacht is voor: 

• Innovatie: waar mogelijk, wordt innovatie (rond het evenement, in de organisatie en in 

het activatieprogramma) gestimuleerd. 

• Citymarketing en exposure: het evenement kent zowel in de aanloop als tijdens het 

evenement zelf een forse media-aandacht: via tv-beelden, via items in kranten, 

tijdschriften, online en op radio/tv. Exposure voor de steden is daarmee 

vanzelfsprekend. Hierbij is een herkenbaar beeld afzender cruciaal. Het evenement kan 

daarbij verder als platform dienen (bijvoorbeeld voor het toeristisch profiel, 

internationale exposure et cetera).  

•  Feest in de stad: de beleving tijdens en in aanloop naar het evenement staat centraal. 

Via het evenement moet een feestelijke sfeer gecreëerd worden. 

 

Wie aanwezig? 

Via de publieke partners (gemeentes en provincies) hebben we de contacten opgehaald wie er 

bij deze meeting aanwezig zouden moeten zijn. Mist hier iemand of zien jullie het anders, dan 

horen wij het graag.  

Ik heb de onderstaande opties voor een meeting. Zouden jullie door een reply aan mij kunnen 

laten weten, welke momenten in jouw agenda past? De afspraak duurt maximaal 2 uur.  

 

Moment 

Ma 18 maart: tussen 10 en 16 

Di 19 maart: tussen 10 en 16 

Ma 25 maart: tussen 10 en 16 
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Onderwerp: Geannuleerd: Haalbaarheidsonderzoek Vuelta

Locatie: Stadskantoor Utrecht

Begin: wo 19-6-2019 09:30

Einde: wo 19-6-2019 11:00

Tijd weergeven als: Vrij

Terugkeerpatroon: Wekelijks

Type terugkeerpatroon: elke 3 weken op woensdag van 9:30 tot 11:00

Vergaderingsstatus: Nog niet gereageerd

Organisator:

Verplichte deelnemers: 'Martijn van Hulsteijn';  

Optionele deelnemers:

Urgentie: Hoog

17 juni ’19: 

 

Dag allen, graag wil ik het Liaisonsoverleg van komende woensdag annuleren. 

Zowel Martijn als  zijn afwezig, daarnaast zijn ik zover ik overzie geen dringende punten. 

 

Voor het vervolg stel ik voor: 

-het Liaisonsoverleg van woensdag 10 juli te laten staan. 

-daarnaast een nieuwe reeks vanaf woensdag 21 aug (laatst woensdag voor Vuelta 2019) waarbij we 

eens per 4 weken vergaderen. 

 

Gr  

 

 

 











In principe moeten deze organisaties zelf met de verkende kansen aan de slag, maar 
vanuit de Vuelta-organisatie willen we wel zorgen voor enige coördinatie. Idee is om 
de partijen circa 1x per kwartaal bij elkaar te roepen.  

   
a. Zijn al benodigde organisatie en personen benaderd? 

Vraag staat nog uit naar de contactpersonen vanuit de gemeenten Breda (nu staan 
er Bredase communicatie-mensen in de mail) en ’s-Hertogenbosch. 

Actie:  geven door wie vanuit ’s-Hertogenbosch en Breda zouden moeten 
aansluiten (deadline z.s.m.).  
 
b. Wat verwachten wij van deze marketing organisaties en wat hebben we als 

projectorganisatie te bieden? 
• Voor het evenement werken we een marketing en communicatieplan uit. Na de 

bijeenkomst met de marketing organisaties, kijken we of we 1 op 1 afspraken kunnen 
maken en samen doelen en evt. KPI’s kunnen formuleren (NB: voor de ene stad/regio 
is het aantrekken van meer bezoekers/toeristen een belangrijk doel, elders juist niet, 
dus maatwerk is hier nodig).  

• Met Utrecht Marketing en BrabantSport kijken we naar ondersteuning van hun 
relatiemarketing-activiteiten vanuit het platform Vuelta. Het zal veelal gaan om het 
leveren van een bijdrage aan (het programma van) hun netwerkbijeenkomsten. Idee 
is dat de Vuelta slechts een onderdeel is tijdens deze bijeenkomsten, niet de (enige) 
drager.  

 
 
5. Memo governance: taakverdeling projectorganisatie en interne publieke organisaties 

(memo) 
• Dit memo komt op de agenda van het directeurenoverleg van 29 maart 2019. Het 

memo geeft aan welke inzet we verwachten vanuit de publieke organisaties. 
• Ten aanzien van economische activatie: dit wordt formeel geen onderdeel binnen 

de projectorganisatie. Wel willen we de eerste bijeenkomst met partijen die hierop 
actief zijn, organiseren (afdelingen economie/internationalisering van de 5 
overheden, U, BOM, REWIN). Hierin kunnen ieders’ wensen en ideeën worden verkend 
en kan uit het midden van de organisaties een trekker worden benoemd. De 
organisaties kunnen voor hun (gezamenlijke) activiteiten vervolgens (in overleg) 
gebruik maken van het platform (naamsbekendheid, logo etc.) dat de Vuelta biedt.  

Actie: Allen reacties en aanvullingen op het memo sturen aan Martijn, deadline15 maart. 
 
 
6. Techniek, Veiligheid en mobiliteit; partners en acties 

• Rondom TVM staan de eerste twee startbijeenkomsten gepland, met alle 
parcoursgemeenten, betrokken bureaus, RWS, politie etc. Gaat om enerzijds 
veiligheid, risico-analyse en vergunningen (veelal toetsend karakter) en anderzijds 
infrastructurele maatregelen, inzet mensen etc.: 

1. 21 maart Utrecht (etappe 2) 
2. 26 maart Breda (etappe 3) 

• In totaal zijn er 4 van dit soort overlegmomenten voorzien 











 



Van:
Aan:
Onderwerp: aantekeningen overleg
Datum: woensdag 16 oktober 2019 10:11:21

Aantekeningen Liaisonoverleg
 
Aanwezig:  Martijn, 
 
Verslag
Kwartaalrapportages: geen reacties op gekomen, voor zover bekend, niet van raad, niet van pers
 
 
Agenda directeurenoverleg
Waarom staat inkoopbeleid weer op de agenda, was dit niet al vastgesteld? Martijn: door prov
Utrecht waren er vraagtekens bij gezet dat mensen gemeenten en provincie in de projectorg en
mag dit aanbestedingstechnisch mag. Memo gaat hierop in: mensen met speciale expertise
inhuren vanuit gemeenten.
Private partnerships: toelichting hoe hiermee om te gaan. Op verzoek van directeurenoverleg
gemaakt.
Korte toelichting van Martijn op de overige punten van de agenda van het directeurenoverleg
Vraag aan  om een korte notitie voor het DO over activatie, laatste stand van zaken, 25 okt
aanleveren bij Martijn.
 
Agenda gaat ongewijzigd naar de directeuren
 
MarCom
Interne communicatie: interne mijlpalen kalender is gemaakt.
Bekendmaking route op straatniveau. Is per mail gedeeld.
 
Overige punten

Stadsenquetes in Den Bosch en Breda zijn al uit. Wel mogelijkheid via Digipanels.

Werkbezoek La Vuelta directie: 
29 okt komen ze. Programma overall en marketing en tweede programma gericht op
TVM.
Werving vrijwilligers: vraag om te kijken of er in steden nog specifieke doelgroepen apart
benaderd moeten worden.

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



VERSLAG - LIASONSOVERLEG 

18 september 

 

Aanwezig:   

 

 Martijn van Hulsteijn,  

 

 

 

 

 

1) Opening, mededelingen en verslag 

- In de projectorganisatie is een vacature vrijgekomen voor de functie van backoffice 

op het gebied van activatie en marketing. De vraag van Martijn of bij publieke 

partners kan worden gekeken naar mogelijke geïnteresseerden. 

-  vraagt wat precies wordt verstaan onder de grip 4 situatie in de 

risicoanalyse. Breda heeft graag dat de burgemeester verantwoordelijk blijft voor het 

geven van de opdracht, in grip 4 staat nu beschreven dat de voorzitter van de regio 

dit is. In oktober is een werksessie veiligheid, daarbij wordt nagevraagd hoe dit exact 

zit. 

- Er is behoefte vanuit de bestuurders om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen 

welke verwachtingen er zijn rondom hun aanwezigheid op bepaalde momenten i.v.m 

vakantieplanning.  

Martijn en  maken hier een voorstel voor. 

 

2) Terugblik directeurenoverleg 5 september 

- Het volume van parkeerplaatsen voor ploegen en Village Départ in Den Bosch is als 

aandachtspunt aangestipt (Hierop wordt geanticipeerd vanuit LVH /  

-  spreekt de wens uit dat er meer tijd komt tussen het ontvangen van 

stukken en de vergadering. De doelstelling is altijd om de stukken een week van 

tevoren te sturen. 

- Tussen de publieke partners is een verschil in behoefte qua lengte van de 

kwartaalrapportage. De huidige lengte van de kwartaalrapportages wordt gehanteerd. 

Er wordt benadrukt dat het goed is om de raden en staten mee te nemen in het 

proces van deelname aan de stichting. 

- Vraag over activiteiten die buiten de periode 29 april/16 augustus 2020 vallen: deze 

ontvangen niet per se een financiële bijdrage, maar worden wel meegenomen op de 

communicatiekalender.  

- Verzoek is om per publieke partners een coördinator communicatie - marketing aan 

te wijzen. Aan hen wordt vanuit La Vuelta Holanda ook aangeleverd wat voor 

berichten kunnen worden verspreid.  

Lijstje rondsturen wie aanspreekpunt communicatie en marketing is per publieke partner. 

Deze twee functies kunnen eventueel door twee personen worden ingevuld.  

 

  



3) Terugblik bezoek aan start en finish Vuelta 2019 

 

Start Alicante -> 

- Leuk en goed georganiseerd. Informatief, bijvoorbeeld om te zien hoe het opbouwen 

en afbreken gaat. 

- Citydressing was weinig aanwezig in de stad, wel een peiler voor La Vuelta 2020. 

- Het publiek was vrij snel weg na de koers, andere doelstelling voor La Vuelta 2020 

(publiek lang vasthouden). 

Finish Madrid -> 

- Helaas is het programmaonderdeel vrouwenkoers vervallen. Daarnaast waren er 

verschuivingen in tijd rond het fotomoment in het Prado. 

- Het bezoek kende sowieso een logistieke uitdaging, met 45 deelnemers.  

- Overdracht en netwerken tussen publieke en private partners ging heel goed. Veel 

enthousiasme onderling en bij de private partijen over het programma.  

-  

 

4) Kick-off activatieprogramma 

De kick-off van het activatieprogramma wordt gegeven in week 38. Provincie Utrecht heeft 

de ideeënbox geplaatst. Den Bosch organiseert een bijeenkomst in het stadskantoor. In 

Breda gebeurt dit 18 september met een persmoment en 40 belangstellenden. Gemeente 

Utrecht en provincie Brabant doen dit 19 september.  

 

5) Stavaza oprichting stichting en voorhangprocedures 

- Veel vragen die worden gesteld vanuit de politiek bij de voorhangprocedure gaan niet 

over de oprichting stichting, maar over andere zaken rond La Vuelta Holanda.  

- Gemeente Utrecht heeft de voorhangprocedure al doorlopen.  

- Voorhangprocedure is behandeld in PS Brabant. Hieruit kwamen technische vragen. 

Als deze voldoende worden beantwoordt, komt er geen thema sessie. Brabant stuurt 

het griffieverslag van hun bespreking. 

- Bespreking provincie Utrecht 18 september, het besluit wordt dan de week erop 

genomen of in oktober.  

- Bespreking Breda 19 september, dit is nog beeldvormend. Hierbij worden wel vragen 

verwacht (vooral ook inhoudelijk), besluitvorming is pas later. 

- Als de voorhangprocedure per partner is doorlopen, kan de betreffende partner zich 

als opdrachtgever voegen bij de stichting (en de overeenkomst van opdracht 

tekenen). De stichting stuurt dan een factuur naar de opdrachtgever voor het 

betreffende bedrag.  

- Verzoek van LVH is om bij de afdelingen administratie alvast aan te kondigen dat 

vanuit de stichting een factuur gestuurd wordt. En zsm door te geven wanneer de 

publieke partner zich als opdrachtgever kan voegen bij de stichting.  

 

6) Concept derde kwartaalrapportage 

- Er zijn wat dubbelingen in de rapportage.  kijkt nog naar die dubbelingen.  

-  



 In de kwartaalrapportage wordt kort nog ingegaan op de 

recente berichtgeving in de media rond de reclamekaravaan, die vooralsnog onjuist 

en prematuur is. Doel is wel om een duurzame karavaan in te richten, maar eerst 

moet een onderzoek gedaan worden hoe dit kan gebeuren.  

- De kwartaalrapportage wordt (na akkoord stuurgroep) op 2 oktober verstuurd naar 

raden en staten. Er moet nog afstemming plaatsvinden over het exacte tijdstip 

(afstemming  – liaisons).  

 

7) Rondvraag en sluiting   

- Er komt een totaaloverzicht wat betreft de communicatie (mijlpalen en aanwezigheid 

bestuurders).  

- In de PS Utrecht wordt nagedacht over de consequenties van het stikstofbesluit in 

relatie tot het evenement. Eventuele informatie wordt gedeeld met de andere liaisons.  

  



VERSLAG – LIAISONSOVERLEG  
21 AUGUSTUS 

 
Aanwezig:   

 
Afwezig m.k.: Martijn van Hulsteijn  
 
 
 
1. Opening, mededelingen en verslag 

-Verslag - met dank aan  – is akkoord  
-Verwacht wordt dat de vijf publieke partners in hun 
nieuwjaarsbijeenkomsten/speeches aandacht besteden aan LVH. Verzoek is om de 
boodschappen in de speeches af te stemmen. 
-Vanaf 2 september neemt de projectorganisatie haar intrek in het kantoor van ASR. 
Het liaisonsoverleg (en aansluitende overleg activatie) vindt vanaf 21 augustus plaats 
op de locatie ASR. Liaisons kunnen ook gebruik maken van de werkplekken op de ASR 
locatie wanneer gewenst. 
-Na de afstemming met de vijf publieke partners is er vanuit de Utrechtse 
burgemeester Van Zanen een uitnodiging naar het Koningshuis voor aanwezigheid van 
de koning bij de start in 2020.  
-Aanvullend op het vorige punt wordt de wens geuit om aanwezigheid van bestuurders 
en het onderling uitnodigen van elkaars bestuurders vanuit de publieke partners vooraf 
af te stemmen en te coördineren. 
 

2. Voorbereiding directeurenoverleg  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

-Tevens wordt verzocht om de begroting van La Vuelta Holanda standaard toe te 
voegen aan de agenda van het directeurenoverleg. Daarnaast het verzoek om behalve 
het risicomodel ook een werkwijze te agenderen welke stappen er doorlopen worden 
wanneer bepaalde risico’s urgent worden. 
-Komende directeurenoverleg staan gepland voor: 
 >28 oktober 











Verslag projectteam Vuelta 
Woensdag 24 januari – 9:30-11:00 uur – Utrecht 

 
Aanwezig:   Martijn van 

Hulsteijn,  
 
 
1. Opening, mededelingen verslag (zie bijlage) 

Met het oog op het directeurenoverleg van donderdag 25 januari was de vraag of de 
controllers ook moeten aansluiten. Dat is voor deze bijeenkomst niet nodig. 
Afgesproken is dat de controllers bij het directeurenoverleg aansluiten als de 
kwartaalrapportage (incl financiële voortgang) behandeld worden in het 
directeurenoverleg. Martijn stuurt het format kwartrapportage door dat destijds voor 
de Tourstart 2015 is gebruikt. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

2. Voorbereiding bestuurlijk overleg 6 februari 
a. Invulling liaisonsoverleg (huidig projectteam) irt directeurenoverleg en 

bestuurlijk overleg 
Het huidige projectteam wordt voortgezet middels het liasions-overleg. In dit overleg 
hebben de interne projectleiders vanuit de vijf publieke partners zitting. Zij zijn de 
verbindingen tussen de projectorganisatie (die verantwoordelijk is voor de realisatie 
van het evenement) en de vijf publieke partners en de betreffende interne 
organisaties en beleidsdoelstellingen. Namens provincie N-Brabant zal  
aansluiten bij het liaisons-overleg. 
 

3. Stavaza besluitvorming routes en locaties door colleges 
Bij provincie Brabant, provincie Utrecht en gemeente Breda heeft positieve 
besluitvorming plaatsgevonden. Binnen gemeente ’s-Hertogenbosch is nog overleg 
over start locatie en route neutralisatie, voor de perspresentatie van 20 februari zal 
exacte locatie en route daarom niet benoemd worden. Voor gemeente Utrecht staat 
het voorstel op 12 februari op de agenda van het College.  
 

4. Uitwerking deelprojectplannen (zie bijlagen) en projectorganisatie 
Voor de huisvesting (vanaf heden t/m sept 2020) van de projectorganisatie wordt nog 
een locatie gezocht in bij voorkeur . Bij voorkeur een bestaande 
kantoorlocatie, inclusief inrichting en bestaande IT structuur (in elk geval netwerk). 

 

 
De invulling van de project organisatie is voor een groot deel gedaan. Er staan nog 
een aantal functies open, dit zal ook gedeeld worden binnen het directeurenoverleg. 
Het gaat daarbij o.a. om event coördinatoren (activatieprogramma), manager 
activatieprogramma, manager relaties/accounts. Voor volgend overleg volgt een 
organogram en overzicht van beschikbare functies. 



Met de agenda zijn de deelprojectplannen en het totaal projectplan van de Tourstart 
rondgestuurd. Ook voor de Vuelta start worden dergelijke documenten uitgewerkt en 
vastgesteld. De documenten van de Tourstart zijn daarbij een bruikbare basis. 
Planning is om deze documenten in april gereed te hebben voor besluitvorming. 
 

5. Terugblik bijeenkomst BPU en debat provincie Utrecht 
Bijeenkomst BPU was positief en goed bezocht. Enthousiaste verhalen vanuit 
burgemeester, wethouder Verschuure en BPU vz 

 
 

 
 

6. Vooruitblik Vuelta café 30 januari en perspresentatie 20 febr 
Voor het Vuelta café in Breda zijn veel aanmeldingen vanuit verschillende 
achtergronden, op het programma staat: 
-ontvangst door bgm Depla en toelichting Vuelta door  
-wielerquiz 
-panelgesprek ondernemers, cultuur, onderwijs 
 
Voor de perspresentatie van 20 februari worden de laatste toevoegingen aan de 
genodigdenlijst toegevoegd. Lijst wordt vanmiddag definitief gemakt en verstuurd 
aan Breda en . Ook de uitnodiging (tekst en opmaak) wordt vandaag 
definitief opgesteld. Uitnodiging gaat uiterlijk vrijdag 26 januari uit. 
 

7. Afsluiting en rondvraag 
Martijn meldt dat er contact geweest is met  over zijn toertocht op  
6/7 april. Hierbij zijn ook  
aanwezig. Dit biedt een mogelijke kans voor aandacht voor Vuelta 2020. l 
In bredere zin moeten we nadenken over de inzet en hety betrekken van 
ambassadeurs. Dit moet uitwerking krijgen in de deelprojectplannen Marketing en/of 
Activatie. In dit verband meldt Karel dat hij gesproken heeft met de heer 
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Van: @provincie-utrecht.nl>

Verzonden: woensdag 2 januari 2019 17:14

Aan: Martijn van Hulsteijn; Michel Reinders;  

 Tom, Toke

Onderwerp: Vragen vanuit PS aan Gedeputeerde over Vuelta 2020

Bijlagen: 20181218 MME PvdD Verzoek agenderen Statenbrief Vuelta.docx

Hallo allemaal, 

 

Allereerst de beste wensen voor het komend jaar en dat wij er een mooi jaar van mogen maken in de voorbereiding 

van de Vuelta. 

 

Ik wil jullie even meenemen in de reactie van één partij naar aanleiding van de Statenbrief. 

Door de Partij voor de Dieren is in januari een debat aangevraagd over de Vuelta 2020. 

Net voor kerst kreeg ik de vragen doorgestuurd. 

Maandag in ons overleg wil ik hier nog wel even bij stilstaan om tot goede antwoorden te komen voor de 

Gedeputeerde. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

 

 

 
Archimedeslaan 6 | Postbus 80300 | 3508 TH Utrecht | @provincie-utrecht.nl tel. 06  
Werkdagen: maandag tot en met donderdag 

 

“De informatie verzonden met dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze 

informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking,vermenigvuldiging, verspreiding en/of 

verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. 

Het is mogelijk dat tijdens het transport van dit bericht fouten zijn ontstaan zodat het bericht onjuist is 

overgekomen. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid erkennen. Uitsluitend het door de bevoegde persoon 

dan wel het bevoegde bestuursorgaan ondertekende papieren document is bindend. Wij adviseren u om bij twijfel 

over de juistheid of volledigheid contact met ons op te nemen”. 





50.000 

50.000 

05 Overige kosten- HRM en vrijwilligersmanagement- relatiemanagement- overige kosten, 

inclusief onvoorzien 

1.295.000 

220.000 

350.000 

725.000 

Totaal Kosten 14.900.000  

Welke mogelijkheden zijn er om de ambitie, 

begroting en daarmee bijdrage van gemeente 

Utrecht omlaag bij te stellen? 

De keuze voor het scenario Contador is onderbouwd in het rapport Haalbaarheidsonderzoek dat uw Raad in februari 2018 

ontvangen heeft. Het daarin genoemde scenario Delgado wordt hierin als onwenselijk genoemd omdat dit scenario 

onvoldoende budgettaire ruimte biedt voor het realiseren van een impactvol activatieprogramma. Door de publieke partners 

wordt juist aan deze beoogde sociaal-maatschappelijk spin-off van het evenement veel belang gehecht. Het scenario Contador 

biedt deze mogelijkheden voor activatie wel. Het college ziet geen gelegenheid om het ambitieniveau te verlagen, juist vanwege 

het belang van de maatschappelijke spin-off die nagestreefd wordt. Daarnaast zijn de afspraken over het ambitieniveau in 

onderlinge samenhang met de andere vier publieke partners gemaakt en is het onwenselijk om deze afspraken met de publieke 

partners ter discussie te stellen. 







dat binnen de grenzen van de scherpe begroting voor het evenement wordt gebleven. Met een duidelijk overzicht 

van de financiën en de effecten van voorgenomen uitgaven op de begroting,  

ontstaat voor de stichting een prikkel om te zorgen voor zoveel mogelijk externe financiering.  

 

De gemeente Utrecht ontvangt als opdrachtgever maandelijks een financiële rapportage welke inzicht geeft in de 

voortgang van de realisatie van het evenement in relatie tot de begroting. De stichting heeft daarbij de opdracht 

om zich tot het uiterste in te spannen om de opdracht binnen de gestelde financiële kaders te realiseren. De 

opdrachtgever (gemeente Utrecht, middels de ambtelijk opdrachtgever) is daarbij ten allen tijde bevoegd om de 

stichting middels aanwijzingen aan te sturen om het gewenste resultaat te bereiken. 

Welke regels voor inkoop en aanbesteding gelden 

voor de op te richten stichting? 

De stichting laat zich daarbij kwalificeren als aanbestedende dienst en verplicht zich conform de aanbestedingswet 

opdrachten (diensten, werken en leveringen) te plaatsen door middel van een aanbestedingsprocedure zoals 

beschreven in het nog te ontwikkelen Inkoopbeleid. Voor de stichting wordt inkoopbeleid opgesteld naar voorbeeld 

van het inkoopbeleid van gemeente Utrecht en aangepast voor de realisatie van het evenement La Vuelta Holanda. 

Het inkoopbeleid van de stichting wordt met de tweede kwartaalrapportage van 2019 gedeeld met de Raad. 

Wanneer ontvangt de Raad het projectplan voor de 

Vuelta start? 

Het projectplan wordt met de tweede kwartaalrapportage ter informatie meegestuurd.  

Hoe ziet de projectstructuur voor de realisatie van 

het evenement eruit? 

De projectstructuur wordt als volgt ingericht: 

- Een projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de organisatie van het evenement.  

- Sturing op beleidsdoelstellingen en doelstellingen voor het evenement via een stuurgroep: de vijf 

portefeuillehouders vanuit de vijf publieke partners.  

- Directe sturing door de ambtelijk opdrachtgever. Vanuit de Vuelta is aangegeven met 1 contractpartner te willen 

schakelen. Dit wordt de gemeente Utrecht (vanuit de ervaringen met de Tour). Ambtelijk opdrachtgever wordt 

Toke Tom, lid van de directieraad van de gemeente Utrecht.  

- Voorbereiding van de stuurgroep door het directeurenoverleg van de vijf publieke partners. Daarmee is 

betrokkenheid van de afzonderlijke partners ook op directieniveau geborgd.  

Hoe wordt de sturing en verantwoording ingericht? -Stuurgroep: sturing op het resultaat van het evenement en op de doelstellingen van het evenement. De 

stuurgroep bepaalt de financiële en inhoudelijke kaders voor het evenement. De projectorganisatie rapporteert 

periodiek over de voortgang en de resultaten.  

-Ambtelijk opdrachtgever (gemandateerd): ambtelijke sturing op resultaat, voortgang en risico’s. Overleg eens per 

4 weken, vanaf 1 september 2019 eens per 2 weken. Rapportage aan de ambtelijk opdrachtgever via een vast 

format (inhoudelijk en financieel). Financiële verantwoording wordt eveneens besproken met de controller van de 

ambtelijk opdrachtgever.  

- Directeurenoverleg: voorbereiding van en advies aan de stuurgroep, op basis van de voortgangsoverleggen tussen 

projectdirecteur en ambtelijk opdrachtgever. Daarnaast is het directeurenoverleg het gremium voor zaken die 

urgente aandacht, actie en besluitvorming vragen. Ook het risicomanagement wordt belegd binnen het 

directeurenoverleg: de projectorganisatie rapporteert periodiek over de risico’s en de maatregelen aan het 





Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het 

haalbaarheidsonderzoek van februari 2018? 

* Aanleiding: 

Vanuit het Utrechtse bedrijfsleven is een ambitie uitgesproken om de start van de Vuelta d’España in 2020 naar 

Nederland te halen. Door het bedrijfsleven zijn vier publieke partijen benaderd met de vraag of zij deze ambitie 

verder kunnen onderzoeken op haalbaarheid: de provincie Utrecht, de gemeente Utrecht, de provincie Noord-

Brabant en de gemeente Breda. Deze partijen hebben vervolgens een (haalbaarheids)onderzoek uitgevoerd naar 

een aantal aspecten: 

• techniek, veiligheid en mobiliteit (inclusief mogelijke routes en venues); 

• concept, thematiek en activatie; 

• draagvlak: bij inwoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven; 

• governance en organisatie; 

• begroting van het evenement en financiering vanuit publieke en private partijen. 

 

* Techniek, veiligheid en mobiliteit 

In overleg tussen de vier publieke partijen is een volgende verdeling van de etappes en evenementen voorgesteld: 

• perscentrum en permanence (hoofdkantoor) ASO in Utrecht, met mogelijk kleine dependances in start- en 

finishlocaties in Noord-Brabant (af te stemmen met de ASO); 

• ploegenpresentatie in Utrecht; 

• ploegentijdrit in Utrecht; 

• etappe in lijn tussen Den Bosch en Utrecht; 

• etappe in lijn in met Breda als start en finish 

 

* Concept, thematiek en activatie 

Het evenement wordt verlengd en krijgt extra beleving via een activatieprogramma. Daarnaast biedt het 

evenement Vuelta mogelijkheden om speerpunten van Utrecht, Brabant en Breda te tonen aan de wereld. Wat 

betreft de thematiek wordt er ingezet op de thema’s duurzaamheid, gezond stedelijk leven en (uiteraard) feest in 

de stad. (Inter)nationale exposure rond het evenement is daarbij een vanzelfsprekende afgeleide i.c. een 

randvoorwaarde. Om het evenement in de aanloop te activeren wordt er een breed activatieprogramma 

ontwikkeld, met sportieve en culturele activiteiten en een kennisprogramma (scholenprogramma, masterclasses, 

seminars en gastcolleges). De goede ervaringen vanuit de Tour de France in 2015 worden hierbij toegepast: er 

wordt ingezet op een programma in samenspraak met de desbetreffende stakeholders (sport, cultuur, 

bedrijfsleven, horeca, kennisinstellingen), er worden wijkgerichte en stedelijke activiteiten geprogrammeerd en de 

organisatie wordt vooral uitgevoerd door de stakeholders (‘met de stad’). 

* Draagvlak 

Via enquêtes is gepeild wat het draagvlak is onder inwoners van de gemeenten Utrecht en Breda en de provincies 

Utrecht en Noord-Brabant. Het draagvlak is onderling vergelijkbaar, waarbij tussen de 48 en 61% van de 

respondenten (sterk) voorstander is van de Vuelta in Utrecht en Noord-Brabant. Een behoorlijk deel van de 

respondenten heeft daarnaast (nog) geen mening (22 tot 38% in de verschillende gemeenten en provincies). Het 



merendeel van de respondenten geeft aan dat er, als het evenement georganiseerd wordt, zogenoemde side-

events georganiseerd moeten worden (sportief, cultureel) en dat er aandacht moet zijn voor de bereikbaarheid van 

de stad en de regio’s. 

* Governance en organisatie 

Er is sprake van vier publieke partners en de intentie om tot een publiek-private samenwerking te komen. De 

volgende randvoorwaarden worden bij de governance gehanteerd: 

• voor het evenement een subsidieaanvraag in te dienen bij het Ministerie van VWS; 

• intentie om het evenement 50-50 publiek-privaat te financieren; 

• voor het publieke deel (exclusief de subsidie van het Ministerie van VWS) een verdeling van 2/3-1/3 te hanteren 

voor respectievelijk de Utrechtse en de Brabantse publieke partners. Het risico op het resultaat wordt eveneens 

volgens die verhouding verdeeld; 

• na toewijzing van het evenement een projectorganisatie in te richten en hiervoor een aparte stichting op te 

richten. De projectorganisatie wordt ingericht met medewerkers van de publieke partners, de private partners, 

maatschappelijke stakeholders en inhuur van specifieke kennis en expertise. 

* Scenario’s 

Er zijn drie begrotingsmodellen voor het evenement gemaakt, waarbij de ambitie en de 

mogelijke financiering bepalend zijn voor het model. Het eerste scenario kent totale kosten van € 12.645.000, het 

tweede scenario € 14.900.000 en het derde scenario € 16.000.000. In de voorbereiding is op basis van de scenario’s 

geconstateerd dat scenario 1 ‘Delgado’ een minimaal scenario is. Daarmee is weliswaar een start van de Vuelta in 

Utrecht en Noord-Brabant te realiseren, maar door de omvang van de vaste lasten ligt de focus dan wel sterk op 

het sportevenement zelf en minder op de aanloop en de marketing (het verkopen van evenement en 

steden/provincies). De publieke partners hebben daarbij aangegeven met name ook te willen inzetten op de 

sociaal-maatschappelijke spin-off van het evenement. Die kan vooral worden gerealiseerd met een sterk en divers 

activatieprogramma. In scenario 1 is dat programma beperkt. Het scenario 3 ‘Heras’ vergt een behoorlijke private 

bijdrage (uitgaande van de 50-50 publiek-private financiering). Daarom is in de voorbereiding gekozen om in eerste 

instantie in te zetten op scenario 2 ‘Contador’. Dit scenario biedt goede mogelijkheden om stevig in te zetten op de 

maatschappelijke spin-off en het evenement en de regio’s te vermarkten. 
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Van: La Vuelta Holanda <media@lavueltaholanda.nl>

Verzonden: maandag 20 mei 2019 20:52

Aan: Verschuure, Klaas

Onderwerp: Fonds Gehandicaptensport goede doel van La Vuelta Holanda

       

  

 

 

    
  

  

Fonds Gehandicaptensport goede doel 

La Vuelta Holanda 2020 

Fonds Gehandicaptensport is door de organisatie van La Vuelta Holanda 2020 

gekozen tot het goede doel van het evenement. Via de diverse activiteiten rondom de 

start van de Ronde van Spanje hoopt men zo veel mogelijk geld op te halen voor de 

gehandicaptensport in ons land.  

 

De Ronde van Spanje doorkruist in augustus 2020 34 Nederlandse gemeenten in drie 

dagen. Organisatie is in handen van de steden Utrecht, ’s-Hertogenbosch en Breda 

en provincies Utrecht en Noord-Brabant. “Wij zijn La Vuelta Holanda dankbaar voor 

het kiezen van Fonds Gehandicaptensport als goede doel”, aldus Nike Boor, directeur 

Fonds Gehandicaptensport. “Fantastisch om hiermee de gehandicaptensport onder 

de aandacht te kunnen brengen bij een breed publiek. Met de gelden gaan wij onder 

andere lokale sportverenigingen ondersteunen in het opstarten en uitbreiden van 

sportaanbod voor mensen met een handicap. En kiezen we voor het door ontwikkelen 

van ons platform Uniek Sporten met als doel zoveel mogelijk mensen met een 

handicap dicht bij huis te laten sporten.” 
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Nike Boor (l), directeur Fonds Gehandicaptensport ontvangt de rode leiderstrui van 

Vuelta-ambassadeur Mathieu Hermans en Henri Swinkels (r), gedeputeerde van de 

provincie Noord-Brabant. Foto: Maikel Schrama. 

 

"Meer dan 3 dagen topwielrennen" 

Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, overhandigde 

gisteren symbolisch de rode leiderstrui van La Vuelta aan Nike Boor. “Voor vele 

Nederlanders is bewegen en sporten de normaalste zaak van de wereld. Helaas is 

zelfstandig sporten niet voor iedereen een mogelijkheid”, aldus Swinkels. “Wij willen 

met la Vuelta Holanda, het Fonds Gehandicaptensport helpen om sport voor iedereen 

met een beperking mogelijk te maken. Het past bij ons streven om van La Vuelta 

Holanda meer te maken dan drie etappes topwielrennen. Deze ronde wordt een 

prachtig feest voor de inwoners van de dorpen, steden en provincies waar het peloton 

doorheen trekt. En iedereen moet daar van meegenieten, met óf zonder beperking.” 

 

In Nederland zijn 1,7 miljoen mensen met een handicap voor wie sporten niet 

vanzelfsprekend is, zij hebben vaak extra ondersteuning nodig. Lang niet overal is het 

sportaanbod toegankelijk of er ontbreken faciliteiten in de buurt. Fonds 

Gehandicaptensport heeft de droom om sport voor iedereen met een handicap 

structureel en dicht bij huis mogelijk te maken. 

 





1

Van:

Verzonden: maandag 10 februari 2020 15:40

Aan: Verschuure, Klaas

CC:

Onderwerp: FW: E-mailondertekening banner Vuelta

Dag Klaas, 
Mogen wij je akkoord voor het plaatsen van een ‘e-mail banner’ onder de e-mails? Als je akkoord bent, 
dan krijgen alle ambtenaren een verwijzing naar de Vuelta onder hun e-mail handtekening. 
Medewerkers van de griffie en raadsleden zijn daarvan uitgesloten, omdat zij daar zelf over gaan. 
Met vriendelijke groet,  

  

  
T 06 -   
 @utrecht.nl 

 www.utrecht.nl/ 

  Gemeente Utrecht 
  Interne Bedrijven 
  Marketing- en Communicatienetwerk 
  maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
  Postbus 16200 
  3500 CE Utrecht 

  
 

 

Van:   
Verzonden: maandag 10 februari 2020 15:31 
Aan:  
Onderwerp: E-mailondertekening banner Vuelta 

Hi  

Het lijkt ons goed om vanaf 29 april t/m 16 augustus gemeente breed een banner toe te voegen van 
de Vuelta onder de e-mailondertekening. Hiervoor staat het volgende in de communicatiewinkel: 

E-mailbanner 

Wil je van jouw project, campagne, onderwerp een ‘banner’ onder onze e-mailondertekening 

zetten? Daarvoor heb je toestemming nodig van de betreffende vakwethouder. De toestemming 

vraag je aan bij zijn/haar staf.  

Is er toestemming dan maken de collega’s van IB IV Functioneel Beheer de banner en plaatsen 

hem. Na de afgesproken periode halen zij hem weer weg.  

Weet jij of dit al een keer met Klaas is besproken? Zou jij anders eens kunnen peilen wat hij hiervan 
vindt? 

Eventueel kunnen we ook voor een kortere periode kiezen natuurlijk. 
Hoor het wel! 

Met vriendelijke groet,  

  

  
T 06 -   

@utrecht.nl 

 www.utrecht.nl/ 
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  Gemeente Utrecht 
  Interne Bedrijven 
  Marketing- en Communicatienetwerk 
  maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend 
  Postbus 16200 
  3500 CE Utrecht 

  
 

 

 







	

	 	

 
 
Bijlage 1 Aanwezige publieke en private partners Wielergala 2019 
 
 

   
   

   
   

   
   

   
    

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
   
   
    

   
   

   
   

     
    

   
 





Volgende vergadering 
- Maandag 10 februari, 18.00 u – 19.00 u, Stadskantoor Utrecht 



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), Michel Reinders 

(Brabant Sport), Ton Wetselaar (gemeente Utrecht),  

 

 Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 

Martijn van Hulsteijn (projectleider) 

C.c.:    

 

 

Betreft:  bestuurlijk overleg Vuelta 2020 

Datum:  10 januari 2019 

Locatie:  Provinciehuis Noord-Brabant 

Tijdstip:  10.00 – 11.00 uur 

 

 

1. Opening en mededelingen 

a. VWS subsdidie (mondeling) 

b. Stand van zaken bestuursleden Stichting Vuelta2020 (mondeling) 

c. Politieke vragen provincie Utrecht (bijlage 1) 

Toelichting n.a.v. punt C; ook P vd D in de Utrechtse gemeenteraad (bij monde van Maarten 

van Heuven) heeft aangekondigd 

(https://utrechtgemeente.partijvoordedieren.nl/nieuws/partij-voor-de-dieren-vraagt-debat-

aan-over-rammelende-vuelta-begroting) een debat te willen over de huidige begroting van 

de Vuelta. Het debat zullen we in afstemming met de ambtelijke projectgroep voorbereiden. 

 

2. Verslag 30 november 2018 (bijlage 2) 

a. Besluit: verslag vaststellen 

Advies: akkoord gaan met verslag 

 

3. Terugkoppeling bekendmaking en perspresentatie parcours 2019 Vuelta 

a. Mondelinge terugkoppeling 

Toelichting: vanuit Utrecht wordt positief teruggekeken op de bekendmaking van 12 

december waarbij veel media aandacht was voor de Vuelta start 2020 in Brabant en Utrecht. 

De berichten worden gearchiveerd. Ook de Vuelta directie meldde dat er door Spaanse en 

andere internationale media bericht is over het nieuws van 12 december. Ook dit wordt 

verzameld. 

 

4. Financiering 

a. Actuele stand van zaken private financiering (bijlage 3 en mondelinge toelichting met de 

concrete stand van zaken) 

b. Uitvoerend partnership  

c. Voorstel: definitief besluiten over uitvoerend partnership in februari 2019 

Advies: positief dat de bijdragen van private partners blijven binnenkomen. Akkoord met het 

voorstel om in februari een definitief besluit te nemen over de uitvoerende partnership. 

Hierbij is het wel van belang om ook de juridische toets van een dergelijk partnership scherp 

te hebben om een besluit te kunnen nemen. 

 



5. Perspresentatie 20 februari 2019 

a. Memo en draaiboek bekendmaking (bijlage 4 en 4a) 

b. Besluit: vaststellen inhoudelijk programma perspresentatie 

Advies: akkoord gaan voorgestelde programma 

 

6. Keuze goede doelen 

a. Memo goede doelen (bijlage 5) 

b. Besluit: vaststellen Fonds Gehandicaptensport als goed doel bij de Vuelta2020 

Advies: akkoord gaan met het Fonds Gehandicaptensport als goed doel 

 

7. Rondvraag 



AGENDA 

Genodigd:  Henri Swinkels (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Pim van den Berg (provincie Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 

Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 

Martijn van Hulsteijn (projectleider) 

C.c.:   Michel Reinders (BrabantSport) 

 

Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 

Datum:   16 april 2019 

Locatie:  Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6), ruimte volgt 

Tijdstip:  18.45 uur – 19.45 uur 

 

 

1. Opening en mededelingen 

a. Verslag overleg 6 februari 2019 (bijlage 1) 

Besluit: verslag vaststellen 

Advies: akkoord gaan met verslag 

 

2. Projectplan en deelprojectplannen 

a. Extra stuurgroep op 13 mei voor bespreking projectplan en deelprojectplannen 

(mondeling) 

 

3. Projectorganisatie, stichting en samenwerkingsovereenkomst 

a. Samenstelling projectorganisatie (bijlage 2) 

b. Stand van zaken huisvesting projectorganisatie (bijlage 2) 

c. Dossier oprichting Stichting La Vuelta Holanda door gemeente Utrecht (mondeling) 

d. Terugkoppeling kennismakingsgesprek met bestuursleden Stichting 25/3/2019 

(mondeling) 

e. Concept samenwerkingsovereenkomst vijf publieke partners (bijlage 3) 

Besluiten: 

- Kennisnemen van de projectorganisatie 

- Kennisnemen van het dossier rond de oprichting van de stichting 

- Kennisnemen van de concept-samenwerkingsovereenkomst 

Advies:  

 Akkoord gaan met samenstelling projectorganisatie 

 Dossier stichting: Mogelijk korte terugkoppeling geven van behandeling dossier stichting La 

Vuelta Holanda van die middag in het College. Voorhangprocedure gestart, behandeling van 

voorgenomen oprichting en eerder aangekondigde debat vindt plaats op donderdag 16 mei in 

Raadscommissie 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. Financiering 

a. Toekenning VWS subsidie à EUR 2,5 mln. (bijlage 4) 

b. Bedankbrief VWS (bijlage 5) 

c. Actuele stand van zaken private financiering (mondeling) 



 

 

 

 

 

 

5. Eerste kwartaalrapportage (kwartaal 1-2019) 

a. Stand van zaken onderdelen in 1e kwartaalrapportage (bijlage 6) 

Besluit: rapportage vaststellen 

Advies: akkoord gaan met voorgestelde kwartaalrapportage 

 

6. Goed doel Fonds Gehandicaptensport 

a. Stand van zaken, w.o. terugkoppeling gesprek Nike Boor (mondeling) 

b. Moment van bekendmaking goede doel (mondeling) 

Advies: akkoord gaan met het voorstel voor de bekendmaking van het goed doel 

 

7. Bezoeken Vuelta 

a. Bezoek aan Vuelta 2019 (bijlage 7) 

b. Overige bezoekmomenten (bijlage 7) 

Advies: akkoord gaan met de voorgestelde werkbezoeken 

 

8. Rondvraag 



AGENDA 
Genodigd:  Henri Swinkels (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Pim van den Berg (provincie Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

C.c.:   Michel Reinders (BrabantSport) 
 
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 
Datum:   13 mei 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, S5 
Tijdstip:  18.00 – 19.00 uur (inclusief soep + broodje) 
 

 
1. Opening en mededelingen 
Mededelingen, o.a. 
- Collegedossiers Samenwerkingsovereenkomst vijf overheden (planning 21/28 mei) 
- Bekendmaking goede doel Fonds Gehandicaptensport Nederland (planning 20 mei) 
- Bekendmaking definitieve data Vuelta 2020 door UCI (planning eerste helft juni) 
Toelichting: 
-Betreffende Samenwerkingsovereenkomst is al onderdeel van lopende dossier over oprichting van 
de stichting. De samenwerkingsovereenkomst ligt momenteel voor finaal advies bij onze jurist van 
gemeente Utrecht 
-Bekendmaking Goede doel is akkoord 
-Wat betreft de bekendmaking definitieve datum Vuelta 2020. Vraag: Wens vanuit La Vuelta Holanda 
is 20 t/m 23 aug, hebben we, mocht dat niet gehonoreerd worden, nog opties of middelen om daar 
alsnog invloed op uit te oefenen of is het dan definitief? 
Aanvullende mededeling:  naar aanleiding van de wensen en bedenkingenprocedure voor de 
oprichting stichting La Vuelta Holanda vind er op 16 mei een debat plaats in de raadcie Stad en 
Ruimte waarbinnen dit onderwerp behandeld wordt. 
 
2. Verslag (bijlage 1) 
Besluit: 
- Vaststellen verslag overleg 13 april 2019. 
Advies: akkoord gaan met verslag 
 
3. Projectplan en deelprojectplannen (bijlage 2, projectplan en deelprojectplannen) 
Toelichting plannen en voorgestelde aanpassingen (memo), en beantwoording vragen 
Besluit: 
- Directeurenoverleg mandateren om - na aanpassingen - het projectplan en de 
deelprojectplannen op 12 juni 2019 vast te stellen. 
Toelichting: de meegezonden plannen zijn besproken in de ambtelijke werkgroep (liaisonsoverleg) en 
directeurenoverleg. Daar zijn een aantal gewenste aanpassingen voor de plannen uit naar voren 
gekomen. Deze worden toegelicht in de meegezonden memo  (bijlage 2) en zijn in lijn met de 
opmerkingen ambtelijk benoemd zijn.  Ter info is de annotatie meegestuurd die intern opgesteld 
n.a.v. de betreffende plannen. 
 
Advies:  akkoord gaan met besluit om directeurenoverleg te mandateren om – na aanpassingen – de 
plannen op 12 juni vast te stellen.  
 
4. Planning (bijlage 3) 
Overzicht van de belangrijkste acties, werkzaamheden en (overleg)data tot aan de zomervakantie 
2019. 



Toelichting: planning is akkoord 
 
5. Rondvraag 
Volgend overleg: maandag 1 juli 2019, 18.00 u Stadskantoor Utrecht 



Voorbereiding AGENDA Stuurgroep Vuelta 
 
Genodigd:  Marianne van der Sloot (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente 

Breda), Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente 
Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), Martijn van Hulsteijn 
(projectleider),  

 
Afwezig m.k.  Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
C.c.:   Michel Reinders (BrabantSport) 
 
Datum: 24 september 2019 
Locatie: Stadskantoor Utrecht, 6e etage, kamer V34 
Tijdstip: 19.00 – 20.00 uur (incl. broodje) 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 
- Terugblik werkbezoeken Alicante en Madrid 
- Artikel Duurzame reclamekaravaan (Algemeen Dagblad) 
 
2. Verslag (bijlage 1) 
Besluit: 
- Vaststellen verslag 1 juli 2019 
Advies: akkoord met vaststellen verslag 
 
3. Proces governance (mondeling) 
Terugblik besluitvorming colleges en vooruitblik proces wensen en bedenkingen 
Toelichting: voor gemeente Utrecht zijn de benodigde stappen in de besluitvorming 
doorlopen. 
 
4. Derde kwartaalrapportage staten en raden (bijlage 2) 
Besluit: 
- Vaststellen rapportage 
Advies: akkoord met vaststellen rapportage 
 
5. Uitvraag activatie (bijlage 3) 
Toelichting kader en vervolgproces 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
6. Strategie duurzaamheid (bijlage 4) 
Toelichting rapport en vervolgstappen 
Besluit: 
- Vaststellen strategie 
Advies: akkoord gaan met rapport en vervolgstappen 
 
7. Evaluatieonderzoek (bijlage 5) 



Toelichting aanpak 
Toelichting: duidelijke en heldere offerte in lijn met evaluatie Tourstart. 
 
8. Begroting (mondeling) 
Toelichting, incl. stand van zaken private financiering 

 
 

 
 
9. Businesscases (mondeling) 
- Toertochten (beoogde gunning) 
- Merchandise (beoogde gunning) 
- Hospitality (proces) 
 
10. Rondvraag 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 5 november, 18.30 u – 19.30 u 



 

   

 
 
 
 
VOORBEREIDING: AGENDA 
 
Genodigd: Martijn van Gruijthuijsen (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Evert 
Peereboom (gemeente Utrecht en voorzitter), Martijn van Hulsteijn (projectdirecteur), 

 
Afwezig m.k. Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch) 
C.c.:   
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020  
Datum:   10 februari 2020 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, V31 
Tijdstip:  18.00 – 19.00 uur (incl. broodje) 
 
 
1. Opening en mededelingen 

- Terugkoppeling selectie hospitality-partner 
- Tussenstand Groene Karavaan 
- WOB-verzoek: aanvullende vragen, afwikkeling en nieuw verzoek 

  
 

 
- Terugblik GP Adri van der Poel (in het teken van La Vuelta Holanda) 
 
 

2. Verslag (bijlage 1) 
Besluit: 
- Vaststellen verslag 10 januari 2020 
Advies: akkoord gaan met vaststellen verslag 
 

3. Communicatie rond duurzaamheid (bijlage 2)  
Brainstorm woordvoering duurzaamheid La Vuelta Holanda a.d.h.v. Factsheet 
Toelichting:  
-gezien de duurzaamheids ambitie zou het goed zijn als de Groene Karavaan gerealiseerd wordt 
omdat dit een belangrijke bewijslast van de ambitie kan vormen 
-binnen het activatieprogramma zijn er verschillende evenementen en activiteiten die direct of 
indirect bijdragen aan de duurzaamheidsambitie, deze kunnen nadrukkelijker uitgelicht worden en 
op die manier bijdragen aan de ambitie 
-binnen de gemeente Utrecht is inmiddels de beleidsambtenaar voor duurzame inkoop 
aangesloten bij de ambtelijke werkgroep, de betreffende ambtenaar kijkt en denkt graag mee om 
de ambitie verder uit te dragen 
 

4. Activatieprogramma  
- Kick-off activatieprogramma: bespreken concept-programma 29 april 2020 (bijlage 3a en 3b) 
Toelichting: kick-off is onlangs ook besproken in de staf Vuelta van 3 febr. Bijlage 3b betreft de 
bijeenkomst voor partners op 29 april, georganiseerd door Utrecht Marketing, beide 
bijeenkomsten sluiten inhoudelijk en qua tijd op elkaar aan. 
- Terugkoppeling bestuurlijk overleg Brabantse parcoursgemeenten (mondeling, Daan) 
- Stand van zaken bestuurlijk overleg Utrechtse parcoursgemeenten (mondeling, Hanke) 
- Kalender bestuurlijke momenten (mondeling, Martijn vH) 
 
Events februari – april 2020 (tot aan Kick-off activatieprogramma) 

Datum Events 
? feb. Bestuurlijk overleg Utrechtse parcoursgemeenten 
12 feb. Sportprijzen Utrecht 
21-25 feb. Carnaval in Brabant (met Vuelta) 
28 feb-1 mrt. BikeMOTION (Jaarbeurs) 
28 feb-1 mrt. Fiets en Wandelbeurs Utrecht (Jaarbeurs) 



 

   

29 feb.  Start Wielerseizoen (Omloop van het Nieuwsblad) 
4-mrt. Met Open tuinenstichting een Spaanse esdoorn planten in Griftpark Utrecht 
26-mrt.  Interne presentatie LVH gemeente Breda 
mrt-apr. Diverse voorjaarsklassiekers 
29-apr. Kick-off event La Vuelta Holanda (3 steden, partnerbijeenkomst in Utrecht) 

 
 
5. Datascripts (bijlage 4)  

Bespreken ingekomen stuk Brabantsport  
Advies: 
-Prima, om dit aan de website toe te voegen en daarmee de genoemde data te verzamelen. 
Vraag is of de genoemde data zomaar overgedragen kunnen worden van stichting La Vuelta 
Holanda (-via vijf overheden) aan een private (uitvoeringsorganisatie). 
-Vervolgens zou het aanbod (naast BrabantSport) ook gedaan kunnen (en moeten) worden aan 
de andere betrokken marketing organisaties; UM, Visit Brabant, RBT de Heuvelrug 
 
 
 
 
 
 

6. Financiën en dekking 
- Terugkoppeling overleg controllers (bijlage 5 tussentijdse financiële rapportage)  
- Laatste stand van zaken private partnerships (bijlage wordt in het overleg uitgereikt; 

mondelinge toelichting) 
Geen aanvullingen 
 

7. Stand van zaken economische activatie (mondeling)  
Terugkoppeling van overleg 22 januari 2020 
Afgesproken is dat de drie steden aan de slag gaan met een eigen event in aanloop naar/tijdens 
LVH, maar wel onder de gezamenlijke vlag van “gezonde verstedelijking” en met verwijzing naar 
elkaar: 

 Breda: Kennisevent voor het bedrijfsleven: wat houdt vitaliteit in? Hoe houden we 
werknemers gezond en vitaal? 

 Den Bosch: Big data als driver voor de transitie in de agrifood-sector  
 Utrecht: Hoe fietsen we De Fiets in de Green Deal van Timmermans? 

Trekkers zijn de afdelingen EZ van de steden. Invest Utrecht en de BOM hebben aangegeven de 
steden - indien gewenst en passend bij hun rol - te faciliteren. 
Toelichting:  heeft bovenstaande afgelopen maandag in staf Vuelta toegelicht. Voor 
Utrecht richten we ons inderdaad op de Fiets en de economische activatie van Utrecht Fietsstad. 

. 
 

8. Rondvraag 
 
 
Volgende vergadering 

- Dinsdag 3 maart, 16.30 u – 17.30 u, Stadhuis ’s-Hertogenbosch (incl. burgemeesters en 
gecombineerd met bestuur Stichting LVH) 



Voorbereiding Benen op tafel sessie - Maandag 18 februari: 10:00-11:30 uur 

 

Doel:  

Verkennen van kansen die Vuelta start 2020 biedt. Verbindingen leggen met relevante 

beleidsterreinen en betreffende partners in- en extern. Input verzamelen voor uit te werken 

(deel)projectplannen in de maanden maart en april. 

 

Vervolg: 

Naast de sessie van maandag 18 februari staan er nog twee sessie gepland voor 28 maart en 3 juni. 

Bij de sessie van 28 maart zal de nadruk liggen op de concept (deel)projectplannen, voor de sessie 

van 3 juni zal de nadruk meer liggen op de input die opgehaald is tijdens de eerste 

brainstormsessies/wielercafés die voor april gepland worden. 

 

Werkwijze: 

Voorstel is om voor de sessie van maandag 18 februari vooral op te halen welke ideeën, kansen en 

wensen er liggen op de onderstaande onderwerpen.  

 

1. Ploegenpresentatie, ploegentijdrit, finish tweede etappe 

a. Ploegenpresentatie: 

i. Verbinding Hoog Catharijne, TivoliVredenburg 

ii. Presentatie renners op podium en in bootjes op de Singel 

b. Ploegentijdrit, kenmerken/highlights: 

i. Beurskwartier (Jaarbeurs/Stadskantoor) 

ii. Ledig erf/Singels 

iii. Maliebaan 

iv. Overvecht (lus over Einsteindreef) 

v. Leidsche Rijn Centrum 

vi. Fly-over 24 oktober plein 

vii. Aandachtspunt: duurde van ploegentijdrit als geheel is relatief kort (1,5 tot 2 

uur). Zorgen voor goed randprogramma met op- en afbouw, Vuelta pleinen in de 

stad 

c. Finish twee etappe, kenmerken: 

i. Griftpark 

ii. Witte vrouwensingel 

iii. Biltstraat 

iv. Utrecht Science Park, hospitality 

v. Aandachtspunt: verdeling toeschouwers langs de route, Vuelta pleinen in de stad 

 

2. Activatie 

a. Brainstormsessie(s) april: (sport)verenigingen, culturele instellingen, onderwijs, 

ondernemers en bewoners 

b. Principe ‘van, voor en door’ de stad, 100 dagen programma 

c. Sport; voorstel , Toerversie Vuelta, KNWU, aangepast sporten 

d. Cultuur; musea, pop-podia, theaterproducenten, dichtersgilde, festivals 

e. Onderwijs; lespakket, masterclasses, stages, gastcollege, congressen 

f. Vervolgafspraak MBO, inzet en verbinding naar onderwijs in het algemeen 

g. Economische activatie; stedelijk, regionaal en landelijk (NL-Spaans handelsjaar) 

h.  

i. Programma Fiets 

j. Volksgezondheid, JOGG 

k. Goede doel; Fonds Gehandicapte Sport 

 



3. Marketing en communicatie 

a. Verbinding met vieren Utrecht 900 jaar 2022 

b. Wat wordt het ‘iconische beeld’ van Vuelta 2020 in Utrecht (n.a.v. Renners onder de 

Dom 2015) 

c. Afstemming en samenwerking met Utrecht Marketing en andere marketing organisaties. 

Onderscheidende kernboodschap Utrecht binnen La Vuelta Holanda 

 

4. Relaties en gasten 

a. Tegenpresentaties private partners  

b. Rol en afstemming met BPU 

c. Bezoek aan finish Vuelta 14 en 15 september 2020, Madrid 

d. Hospitality 



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), Toke Tom (gemeente 

Utrecht en voorzitter), Martijn van Hulsteijn (projectdirecteur),  

 

 

 

Afwezig mk:   Michel Reinders (BrabantSport) 

C.c.:    

 

 

 

Betreft: bestuurlijk overleg Vuelta 2020 

Datum: 6 februari 2019 

Locatie: Stadskantoor Utrecht 

Tijdstip: 9.30 – 10.30 uur 

 

 

1. Opening en mededelingen 

a. VWS subsdidie (mondeling) 

b. Stand van zaken bestuursleden Stichting Vuelta2020 (mondeling) 

Mededeling: het geplande debat in de gemeenteraad van Utrecht over de Vuelta is doorgeschoven 

naar begin maart. Vanuit de Raad is de wens kenbaar gemaakt om het besluit tot oprichten van de 

stichting voor te leggen aan de Raad en de mogelijkheid te geven wensen en bedenkingen kenbaar te 

maken. Deze wens vanuit de Raad zal opgevolgd worden. 

 

2. Verslag 10 januari november 2019 (bijlage 1) 

a. Besluit: verslag vaststellen 

Advies: akkoord gaan met het vaststellen van het verslag 

 

3. Projectorganisatie, projectplannen en kwartaalrapportages (bijlage 2 planning en bijlage 3 

voorbeeld kwartaalrapportage Tour de France 2015) 

a. Kennisnemen van de voorbeeld kwartaalrapportage 

b. Besluit: planning vaststellen 

Advies: akkoord gaan met voorgestelde planning met de onderstaande aandachtspunten: 

 Financiën moeten standaard besproken worden in kwartaalrapportages 

 Zorgt de weg langs de Raad voor het oprichten van de stichting nog voor extra vertraging voor 

bovengenoemde planning? 

 Planning en afstemming van eenduidige en gelijktijdige verspreiding van de kwartaalrapportages 

is aandachtspunt 

 Wat wordt de planning voor het opleveren van de deelprojectplannen, wat is wenselijk en 

haalbaar? 

 

4. Financiering 

a. Actuele stand van zaken private financiering (bijlage 4 en mondelinge toelichting met de 

concrete stand van zaken) 

b. Uitvoerend partnership en vervolg 



Toelichting: met het oog op het verwachte debat - begin maart in de Utrechtse gemeenteraad - en de 

wensen en bedenkingenprocedure voor de op te richten stichting zou het veel comfort geven als er 

duidelijkheid is over het uitvoerend partnership.  

 

 

 

5. Perspresentatie 20 februari 2019 

a. Actuele programma wordt toegelicht (mondeling, presentatie via beamer) 

 

6. Keuze goede doelen 

a. Memo goede doelen (bijlage 5) 

b. Besluit: vaststellen Fonds Gehandicaptensport als goede doel bij de Vuelta2020 

Advies: akkoord gaan met voorgestelde goede doel. 

7. Rondvraag 



Voorbereiding directeurenoverleg La Vuelta Holanda 

Woensdag 8 mei 

Besluitvorming overall projectplan en deelprojectplannen. 

 

Algemeen: 

 De verschillende projectplannen zijn in lijn met eerdere besluitvorming en beraadslagingen 

binnen stuurgroep, directeurenoverleg en liaisonsoverleg.  

 Veel werk verzet, geeft een goed kader en basis voor de uitvoering van en sturing op het 

evenement in de komende anderhalf jaar. 

 Het thema Duurzaamheid moet nadrukkelijker benoemd worden in de verschillende plannen. 

Hierop is al voorgesteld om dit in het overall projectplan nadrukkelijker naar voren te laten 

komen.  

 

Overall projectplan 

 N.a.v. het contract met ASO dat genoemd wordt. Wat is hiervoor het proces? Er zijn al 

verschillende persvragen gesteld en we zullen tijdig de juridische toets moeten organiseren om 

het contract voor de zomer getekend (en wellicht ook gepubliceerd) te krijgen  

 In het plan staan de leden van de projectorganisatie bij naam genoemd en die van de 

bestuursleden niet (overigens wel in het plan STAF). Wellicht goed om hier 1 lijn in te trekken. 

 

Legacy: 

 Staat nu al veel omschreven in het overall projectplan. Daarbij gaat het veelal om kennis en het 

netwerk, wat zeker een legacy van het evenement gaat vormen. Voor de beeldvorming kan het 

wellicht goed zijn om ook een aantal ‘tastbare’ elementen na te streven; 

o Impuls aan het jeugdwielrennen middels een jaarlijks programma ism met de KNWU 

o Aanleg van (of aanzet tot) één of meerdere laagdrempelige wieler/BMX banen 

(pumptracks) in de drie steden 

 Om de legacy te realiseren is het van belang om dit binnen de vijf publieke partners te borgen 

binnen bestaande beleidsterrein, dit kan geef verantwoordelijkheid zijn van de 

projectorganisatie, die is immers maar tijdelijk. 

 Naamsbekendheid en impuls toerisme worden genoemd, dit ligt in Utrecht inmiddels al gevoelig 

(beeld van massatoerisme Amsterdam). Legacy moet hierin zijn dat er een betere spreiding van 

toerisme over de stad, wijken en regio tot stand gebracht wordt doordat La Vuelta een 

gevarieerd beeld van de stad, wijken en regio heeft getoond en geactiveerd. 

 

Marketing en communicatie: 

 Wellicht goed om voor de projectorganisatie/directeur ook een vaste woordvoerder te 

benoemen/aan te stellen.  

 

Activatieprogramma: 

 Er loopt een discussie over het wel/niet financieren van activiteiten in de doorkomstgemeentes 

vanuit de begroting projectorganisatie. Verzoek vanuit de provincie Utrecht is om hierin niet een 

strikte scheiding aan te brengen. Risico is dat het budget te veel verspreid wordt ingezet en er 

een beperkte impact gerealiseerd. Voorstel is om in het plan de formulering aan te passen en 

hier in de praktijk ruimhartiger mee om te gaan,. 

 

TVM: 

 De verdeling van de taken en verantwoordelijkheden is goed in lijn met de uitkomsten van de 

evaluatie van UU na de Tourstart 2015 



 In dit plan kan en moet de duurzaamheid nadrukkelijker een plek krijgen om als organisatie 

‘geloofwaardig’ te blijven 

 

STAF Functies 

 Het document en bijlagen zijn in lijn met het collegevoorstel stichting La Vuelta Holanda 

waarvoor nu de voorhangprocedure loopt. Debat hierover vind op 16 mei plaats in de cie Stad en 

Ruimte, gemeente Utrecht. 

 

Vrijwilligers 

 Is de beoogde 1000 vrijwilligers reëel? Bij de Tour waren dat er 1500 en nu zijn er meer km’s, 

start/finishes. Ligt daar al een goede inschatting onder?

 Wellicht goed om in het document kort te noemen dat 

 Bij de doelgroepen mis ik de medewerkers van de publieke en private partners 



AGENDA 
Genodigd:  Jan van Zanen (gemeente Utrecht), Paul Depla (gemeente Breda), Marianne van der 

Sloot (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 
Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Huib 
van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), Toke Tom (gemeente Utrecht en 
voorzitter), Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

 
 
C.c.:   Michel Reinders (BrabantSport) 
Genodigd:  

 
 
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 en kennismakingsoverleg met Stichtingsbestuur La 

Vuelta Holanda 
Datum:  5 november 2019 
Locatie:  Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1 
Tijdstip:  18.00 – 19.30 uur (incl. broodje) 
 
Kennismakingsoverleg Stichtingsbestuur – Stuurgroep (18.00 u -18.30 u) 
Voorstel agenda vanuit het stichtingsbestuur: 

1. Kennismaking 
2. Verwachtingen over en weer 
- Nu alle juridische documenten op orde zijn gaan wij graag in gesprek over verwachtingen over 
en weer: Mede n.a.v. de andere vorm van opdrachtgeving, wat is jullie en wat is ons beeld 
over onze verantwoordelijkheid. En is dat ook wat jullie van ons verwachten, meer/minder? 
- Periodiciteit van ons overleg én agenda? 
- Hoe gaan we in aanloop naar de startdatum om met eventuele onvoorziene omstandigheden; 
bij welk soort signalen zoeken wij elkaar op? 
3. Actuele aandachtspunten 
- Begroting van €14,3 mln. (t.o.v. de geambieerde begroting van €14,9 mln.) en de effecten op 
de verschillende projectonderdelen, met op één het veilig laten verlopen van de diverse 
etappes. 
- Risicomanagement 
- Activiteit in en rondom de betrokken partners 

Toelichting: verderop in de documenten wordt gemeld dat de dekking inmiddels 14,4 miljoen 
bedraagt. Verder geen vragen en opmerkingen. 
 
Stuurgroepoverleg (18.30 u – 19.30 u) 
1. Opening en mededelingen 
O.a.- Terugblik werkbezoek Vuelta-directie aan Nederland (28-29 oktober) 
 
2. Verslag (bijlage 1) 
Besluit: 
- Vaststellen verslag 24 september 2019 

 
 

 
 
3. Proces governance 
- Ondertekening overeenkomst van opdracht door gemeenten Breda en ’s-Hertogenbosch, en 
provincie Utrecht (gemeente Utrecht en stichtingsbestuurders hebben deze reeds 
ondertekend, Noord-Brabant volgt na PS vergadering van 8 november) 



- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door alle vijf de publieke partners 
Geen opmerkingen 
 
4. Update Techniek, Veiligheid en Mobiliteit (bijlage 2) 

 
 

 
 
5. Overzicht bestuurlijke momenten La Vuelta Holanda (bijlage 3) 
- Bespreken samenstelling delegatie voor presentatie parcours Vuelta 2020 op 17/18 december 
in Madrid 
Ter info: ik begreep van de secretariaten dat 17 december niet mogelijk is vanwege een gezamenlijk 
afspraken van de colleges van gemeente en provincie Utrecht.  
Advies: ter plekke bespreken of vertegenwoordiging vanuit Utrecht in Madrid noodzakelijk is en zo ja, 
wie er dan naar Madrid afreist. 
 
6. Stand van zaken financieel en risico’s/kansen (bijlage 4) 
Toelichting: goed dat er een positieve ontwikkeling te zien is in de begroting en dat risico’s worden 
afgedekt.  
Vraag: Is er nog steeds voldoende zicht en vertrouwen dat de beoogde 14,9 miljoen gehaald wordt? 
 
 
7. Implementatie-matrix duurzaamheidsmaatregelen (bijlage 5a en 5b) 
Besluit: 
- Vaststellen werkwijze implementatie 
Toelichting: goed dat er op een pragmatisch manier omgegaan wordt met de 
duurzaamheidsdoelstelling. We zullen hier door de Raad en media kritisch op gevolgd blijven 
worden. Het blijft dus wel van belang om het ambitieniveau hoog te houden en goed te vertellen en 
uit te leggen welke maatregelen we nemen en welke keuzes daaronder liggen. 
Advies: akkoord gaan met de voorgestelde matrix. 
 
8. Stand van zaken activatieprogramma (bijlage 6) 
Toelichting: het aanmeldloket is inmiddels gesloten. Afgelopen donderdag waren er ruim 200 
plannen ingediend, wat de doelstelling ruim overtrof. 
 
9. Rondvraag 
Volgende vergadering 
- Dinsdag 3 december, 18.00 u – 19.00 u 













 

   

 
 
 

AGENDA 
STAF La Vuelta Holanda – gemeente Utrecht 

 
Aan: Klaas Verschuure, Toke Tom,  

 
 
Datum:  Donderdag 3 oktober 10:00-11:00 uur 
Locatie:  Stadhuis, ruimte 2.68 
 
 
 

1. Openingen en mededelingen 
 
 
 

2. Doel en werkwijze STAF Vuelta 
a. Aanwezigen, rollen, taakverdeling, frequentie en verslaglegging 

 
b. Standaard onderwerpen (agendavoorstel) 

i. Actualiteiten 
ii. Techniek, Veiligheid en Mobiliteit 
iii. Activatie (zie bijlage 1) 
iv. Marketing en communicatie 
v. Begroting, werving private partners 
vi. Overige onderwerpen 

 
c. Lange termijn planning 

i. Eerste opzet (zie onderstaand), nadere uitwerking agenderen voor volgende STAF: 
1. Half oktober:  start vrijwilligerswerving 
2. Eind okt: bezoek Vuelta directie aan NL 
3. Eind okt: sluiting loket activatie voor partijen die bijdrage vragen 
4. Half dec: beoordelen en toekennen activatieprogramma 
5. Half dec: parcourspresentatie Vuelta 2020 (locatie n.t.b. Spanje) 
6. Maart:  communicatie rond start wielerseizoen/klassiekers 
7. Eind april: Start activatieprogramma 
8. 13 t/m 16 aug: La Vuelta Holanda 

 
 
 

3. Actualiteiten 
a. Verzending derde kwartaal rapportage (zie bijlage 2) 

c. Lancering activatieprogramma 
Mondelinge toelichting.  
Afstemming rol wethouder Verschuure binnen activatieprogramma.  

 



 

   

 
 

4. Follow-up acties n.a.v. bezoek Madrid, finish Vuelta 2019 (Bas Akkers) 
 
 
 
 

5. Relatiebeheer 
a. NL Filmfestival, Domdiner, FC Utrecht (meerdere data): 

Zondag 3 november 2019 - 14.30 uur:  FC Utrecht – Fortuna Sittard 4 kaarten 
Zondag 1 december 2019 - 14.30 uur:  FC Utrecht – RKC Waalwijk 4 kaarten 
Vrijdag 24 januari 2020 - 20.00 uur:      FC Utrecht – ADO Den Haag 4 kaarten 
 
 
 

6. Begroting en werving private partners 
 
 
 

7. Rondvraag en sluiting 
Volgende STAF Vuelta: dinsdag 12 november 14:30-15:30 uur. 

 
 
 
 





 

   

 
 
 

AGENDA 
STAF La Vuelta Holanda – gemeente Utrecht 

 
Aan: Klaas Verschuure, Toke Tom,  

 
 
Datum:  Maandag 9 december 15:30-16:30 uur 
Locatie:  Stadskantoor – 20e etage, kamer Klaas Verschuure 
 
 

1. Openingen, mededelingen en actielijst 12 november (zie bijlage) 
 

2. Actualiteiten 
a. Terugblik HLB 26 november (Klaas/ ) 

Presentatie positief ontvangen 
Enkele vragen en aandachtspunten 
Oproep aan collega bestuurders voor aanwezigheid bij activatie en main-event 

b. Terugblik stuurgroep 3 december (Klaas) 
Programma en budgetverdeling activatieprogramma vastgesteld 
 

3. Projectonderdelen 
a. Techniek, Veiligheid en Mobiliteit  

Voor volgende staf (7 jan) wordt manager Techniek, Veiligheid en Mobiliteit  
gevraagd om een toelichting te geven op de inzet gericht op gemeente Utrecht.  
 

b. Activatie (  
Het programma en budgetverdeling zijn in de stuurgroep van 3 december vastgesteld. Alle 
aanvragers worden tussen 4 en 13 december geïnformeerd. Op maandag 16 december volgt 
er een persbericht over het activatieprogramma. 
 
Stand van zaken economische activatie; volgende bijeenkomst met partners staat gepland 
voor half december. Op de staf van 7 januari volgt een nadere uitwerking.  
 

c. Marketing en communicatie  
Status bereikbaarheidscommunicatie 
Opzet interne communicatie (zie bijlage) 
Overzicht communicatiemomenten komende periode: 
-bekendmaking toekenning bijdragen activatieprogramma (16 december) 
-presentatie Vuelta parcours 2020 in Madrid (17 december): voorbereiding bespreken 
-bijeenkomst parcourspresentatie Pathé Leidsche Rijn (17 december) 
-nieuwjaarsbijeenkomst gemeente Utrecht (2 januari) 
 

d. Begroting, werving private partners  
Status dekking is 14,4 miljoen. 
Afstemming met Martijn van Hulsteijn heeft plaatsgevonden (ma 2 dec) 
Openstaande leads (gemeld in stuurgroep 2 dec) 
Kennismaking fondsenmanager OFU  (16 dec) 
 

 
4. Rondvraag en sluiting 

Volgende STAF Vuelta: dinsdag 7 januari 14:30-15:30 uur. 
 
 
 
 





Verslag Economische Activatie La Vuelta Holanda 

19 september 2019  

Aanwezig:  
 

 
 

Agenda 

1. Opening en mededelingen  
• Het loket voor het aanmelden van activiteiten voorafgaand aan de Vuelta is geopend: 

zie https://www.lavueltaholanda.com/evenementen/aanmelden/. Om in aanmerking 
te komen voor subsidie moet voldoen worden aan een aantal criteria; zo moeten het 
activiteiten zijn op cultureel/historisch/educatief/sportief vlak. (Onze) Economische 
activatie komt dus niet in aanmerking. 
2. Verslag 18 juni 2019  
n.a.v.: 

• Op 10 juli hebben  gesproken met de Spaanse ambassade in Den 
Haag om economische kansen rond de Vuelta te verkennen. De ambassade is 
welwillend. Het inrichten van een Spaans – Nederlands handelsjaar in 2020 is niet 
kansrijk vanwege de politieke situatie in Spanje (nog geen nieuwe regering).  

 
 

 
 

• De Spaanse ambassade/RVO richt zich op: Agrofood, circulariteit, mobiliteit, Healthy 
Urban Living en ICT; 

• Van 19-21 november 2019 is de Smart City World Expo in Barcelona, een van de 
thema’s is smart mobility; 

•  stelt de vraag: wanneer is de economische activatie een succes? Wat zijn de 
KPI’s?  antwoordt op deze (terechte) vragen door eerst in te gaan wat we onder 
economische activatie kunnen verstaan. Ten eerste bieden de eerste drie etappes 
van de Vuelta de nodige economische kansen voor hospitality. Ofwel: het 
professioneel ontvangen van gasten. Dat wordt aanbesteed door La Vuelta Holanda 
en daar gaan wij niet over. Ten tweede: de toeschouwers/toeristen die deze etappes 
bezoeken. Zij geven hier geld uit (eten/drinken/evt. overnachtingen en aankopen bij 
de middenstand), levert dus vooral geld op voor de horeca. Zeer interessant, maar 
gaan we ook niet over. Ten derde: de Vuelta biedt kansen om van de vibe die er dan 
in Nederland is, te gebruiken voor het organiseren van business events. En daar gaan 
wij wel over! Zie verder 5. Houtskoolschets economische activatie. 





Belangrijk aandachtspunt is de vraag wanneer deze drie events te organiseren. Bij de Tour 
de France vonden economische events in de week naar de tourstart toe plaats, maar de 
week voor de Vuelta valt midden in de zomervakantie. Utrecht zou haar bijeenkomst nog 
kunnen verbinden aan de ploegenpresentatie op donderdag 13 augustus. De wedstrijddagen 
voor Breda en Den Bosch vallen in het weekend, dus lenen zich lastiger voor een zakelijk 
evenement. Er kunnen ook events voor de zomervakantie (mei, juni) van 2020 worden 
georganiseerd, maar de vraag is dan hoe je deze kunt verbinden met (de energie van) La 
Vuelta Holanda.  

Het is ook raadzaam te checken bij RVO of er in de zomerperiode/rond het evenement al 
zakelijke (bv jaarlijks terugkerende) evenementen staan gepland. Als je hierop zou kunnen 
aanhaken, ben je al verzekerd van de aanwezigheid van een aantal bedrijven (actie  

 

6. TKN: Zakendoen met Spanje; 23 oktober in Breda (persbericht bijgevoegd) en 
Vakantiebeurs januari 2020 

Op 23 oktober wordt vanuit BIZ, de KvK en gemeente Breda  een evenement Zakendoen met 
Spanje georganiseerd.  is daar 1 van de sprekers. Idee van Breda is om daar 
studenten te laten enquêteren om te peilen waar bedrijven behoefte aan hebben. De 
definitieve uitnodiging gaat in de week van 23-27 sep uit. Verzoek van  aan 
eenieder is om deze in het netwerk te delen. 

Elk jaar vindt in januari de vakantiebeurs plaats in de jaarbeurs. Vanuit de jaarbeurs zijn 
 benaderd om te polsen of er 

interesse is om tijdens de komende vakantiebeurs een Vuelta stand te realiseren.  
 zijn altijd al vertegenwoordigd tijdens de vakantiebeurs. 

Misschien is hun aanwezigheid nu te verenigen in een Vuelta paviljoen.   

 

 

 

 



 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: Marianne van der Sloot (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport)  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 
Datum:   1 juli 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, kamer V34 
Tijdstip:  18.00 – 19.00 uur (incl. broodje) 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

o.a. 
- Voorstelronde i.v.m. gewijzigde samenstelling stuurgroep (2 nieuwe gedeputeerden) 
- Bekendmaking datum Vuelta (14-16 aug 2020) 
- Korte terugblik op verschillende bijeenkomsten in de steden/regio’s: 
 * 7 juni Activatiebijeenkomst gemeente Utrecht 
 * 12 juni Informatiebijeenkomst PS Utrecht 
 * 25 juni Activatiebijeenkomst gemeente Breda 
- Uitnodiging BeNeLadies Tour Utrecht, 18 juli 2019 

 
2. Verslag (bijlage 1) 

Besluit: 
- Vaststellen verslag 13 mei 2019 
 

3. Proces governance (mondelinge toelichting) 
Stand van zaken dossier samenwerkingsovereenkomst en oprichting Stichting La Vuelta Holanda  

 
4. Projectplan en deelprojectplannen (bijlage 2 t/m 7) 

De projectplannen zijn op 12 juni vastgesteld door het directeurenoverleg. Het overall plan wordt 
als bijlage meegestuurd met de tweede kwartaalrapportage aan de staten en raden (agendapunt 
6). 
 

5. COSO Risicomanagementmodel (bijlage 8) 
Mondelinge toelichting op eerste vulling model, belangrijkste huidige risico’s, en vervolgproces 
 

6. Tweede kwartaalrapportage Vuelta 2020 (bijlage 9) 
Besluit: 

- 2e kwartaalrapportage vaststellen en op donderdag 4 juli aan staten en raden versturen  
 

7. Evaluatieonderzoek 
Mondelinge toelichting hoofdlijnen en uitgangspunten  

 
8. Concept-programma’s werkbezoeken Vuelta 2019 (bijlage 10) 
 
9. Volgende vergadering 

Vergaderschema voor na het zomerreces tot aan het evenement in augustus 2020 wordt 
momenteel voorbereid. 
Vanaf oktober 2019 sluiten ook de drie burgemeesters bij het stuurgroepoverleg aan: eerst 
tweemaandelijks, vanaf april 2020 maandelijks. 

 
10. Rondvraag 



AGENDA 
 
Genodigd: Henri Swinkels (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Pim van den Berg (provincie Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectleider) 

C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport)  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 
Datum:  16 april 2019 
Locatie:  Provinciehuis Utrecht (Archimedeslaan 6), ruimte volgt 
Tijdstip: 18.45 uur – 19.45 uur  
 
 
1. Opening en mededelingen 

a. Verslag overleg 6 februari 2019 (bijlage 1) 
Besluit: verslag vaststellen 
 

2. Projectplan en deelprojectplannen  
a. Extra stuurgroep op 13 mei voor bespreking projectplan en deelprojectplannen 

(mondeling) 
 
3. Projectorganisatie, stichting en samenwerkingsovereenkomst 

a. Samenstelling projectorganisatie (bijlage 2) 
b. Stand van zaken huisvesting projectorganisatie (bijlage 2) 
c. Dossier oprichting Stichting La Vuelta Holanda door gemeente Utrecht (mondeling) 
d. Terugkoppeling kennismakingsgesprek met bestuursleden Stichting 25/3/2019 

(mondeling) 
e. Concept samenwerkingsovereenkomst vijf publieke partners (bijlage 3) 
Besluiten:  
- Kennisnemen van de projectorganisatie 
- Kennisnemen van het dossier rond de oprichting van de stichting 
- Kennisnemen van de concept-samenwerkingsovereenkomst  
 

4. Financiering 
a. Toekenning VWS subsidie à EUR 2,5 mln. (bijlage 4) 
b. Bedankbrief VWS (bijlage 5) 
c. Actuele stand van zaken private financiering (mondeling) 

 
5. Eerste kwartaalrapportage (kwartaal 1-2019) 

a. Stand van zaken onderdelen in 1e kwartaalrapportage (bijlage 6) 
Besluit: rapportage vaststellen  

 
6. Goed doel Fonds Gehandicaptensport 

a. Stand van zaken, w.o. terugkoppeling gesprek  (mondeling) 
b. Moment van bekendmaking goede doel (mondeling) 

 
7. Bezoeken Vuelta 

a. Bezoek aan Vuelta 2019 (bijlage 7) 
b. Overige bezoekmomenten (bijlage 7) 

 
8. 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),	Michel	Reinders	
(Brabant	Sport), 	

	
Toke	Tom	(gemeente	Utrecht	en	voorzitter),	

Martijn	van	Hulsteijn	(projectleider)	
C.c.:		 	

Betreft:		 bestuurlijk	overleg	Vuelta	2020	
Datum:		 10	januari	2019	
Locatie:		 Provinciehuis	Noord Brabant	
Tijdstip:		 10.00	–	11.00	uur	

 

1. Opening	en	mededelingen	
a. VWS	subsdidie	(mondeling)	
b. Stand	van	zaken	bestuursleden	Stichting	Vuelta2020	(mondeling)	
c. Politieke	vragen	provincie	Utrecht	(bijlage	1)	

	
2. Verslag	30	november	2018	(bijlage	2)	

a. Besluit:	verslag	vaststellen	
	

3. Terugkoppeling	bekendmaking	en	perspresentatie	parcours	2019	Vuelta	
a. Mondelinge	terugkoppeling	

	
4. Financiering	

a. Actuele	stand	van	zaken	private	financiering	(bijlage	3	en	mondelinge	toelichting	met	de	
concrete	stand	van	zaken)	

b. 	
c. Voorstel:	definitief	besluiten	over	uitvoerend	partnership	in	februari	2019		

	
5. Perspresentatie	20	februari	2019		

a. Memo	en	draaiboek	bekendmaking	(bijlage	4	en	4a)	
b. Besluit:	vaststellen	inhoudelijk	programma	perspresentatie	

	
6. Keuze	goede	doelen	

a. Memo	goede	doelen	(bijlage	5)	
b. Besluit:	vaststellen	Fonds	Gehandicaptensport	als	goed	doel	bij	de	Vuelta2020	

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

	
Afwezig	mk:	 	
C.c.:		 	

	
Betreft:		 bestuurlijk	overleg	Vuelta	2020	
Datum:		 6	februari	2019	
Locatie:		 Stadskantoor	Utrecht	
Tijdstip:		 9.30	–	10.30	uur	

 

1. Opening	en	mededelingen	
a. VWS	subsdidie	(mondeling)	
b. Stand	van	zaken	bestuursleden	Stichting	Vuelta2020	(mondeling)	

	
2. Verslag	10	januari	november	2019	(bijlage	1)	

a. Besluit:	verslag	vaststellen	
	

3. Projectorganisatie,	projectplannen	en	kwartaalrapportages	(bijlage	2	planning	en	bijlage	3	
voorbeeld	kwartaalrapportage	Tour	de	France	2015)	

a. Kennisnemen	van	de	voorbeeld	kwartaalrapportage	
b. Besluit:	planning	vaststellen	

	
4. Financiering	

a. Actuele	stand	van	zaken	private	financiering	(bijlage	4	en	mondelinge	toelichting	met	de	
concrete	stand	van	zaken)	

b. Uitvoerend	partnership	en	vervolg	
	
5. Perspresentatie	20	februari	2019		

a. Actuele	programma	wordt	toegelicht	(mondeling,	presentatie	via	beamer)	
	
6. Keuze	goede	doelen	

a. Memo	goede	doelen	(bijlage	5)	
b. Besluit:	vaststellen	Fonds	Gehandicaptensport	als	goede	doel	bij	de	Vuelta2020	

	
7. Rondvraag	
	
	



 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: Martijn van Gruijthuijsen (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Huib 
van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectdirecteur),  

 
Afwezig m.k.  
C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport) 
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020  
Datum:   3 december 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht 
Tijdstip:  18.00 – 19.00 uur (incl. broodje) 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

O.a. 
- Wijziging in samenstelling stuurgroep: gedeputeerde Marianne van der Sloot vervangen door 

gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen (ondertekenen addendum bij OvO) 
- Terugblik Wielergala 

 
 

 
2. Verslag (bijlage 1) 

Besluit: 
- Vaststellen verslag 5 november 2019 
 
 

3. Voorstel activatieprogramma La Vuelta Holanda (bijlage 2) 
- Beroep op parcoursgemeenten om financieel te ondersteunen 
Besluit: 
- Akkoord gaan met het voorgestelde activatieprogramma en de besteding van het 

activatieprogrammabudget. 
 

4. Programma parcourspresentatie 17 december Madrid (bijlage 3) 
 
 

5. Stand van zaken financieel en risico’s/kansen (bijlage 4) 
- Doorspreken acties t.a.v. potentials 
 
 

6. Stand van zaken economische activatie (mondeling) 
 
 

7. Rondvraag 
 

 
Volgende vergadering 

- Vrijdag 10 januari, 10.00 u – 11.00 u, Gemeentehuis Breda| Collegekamer (inclusief 
burgemeesters) 

 



 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: Jan van Zanen (gemeente Utrecht), Paul Depla (gemeente Breda), Marianne van der 

Sloot (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 
Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Huib 
van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

Afwezig m.k. Jack Mikkers (gemeente ’s-Hertogenbosch) 
C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport) 
 
Genodigd   (PwC),  (Buas),  (Hiemstra & de Vries, 
18.00 –  Assist4sport) 
18.30 u:  
  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 en kennismakingsoverleg met Stichtingsbestuur La 

Vuelta Holanda 
Datum:   5 november 2019 
Locatie:  Stadhuis Utrecht, Stadhuisbrug 1 
Tijdstip:  18.00 – 19.30 uur (incl. broodje) 
 
 
 
 
Kennismakingsoverleg Stichtingsbestuur – Stuurgroep (18.00 u -18.30 u)  
 
Voorstel agenda vanuit het stichtingsbestuur: 
 
1. Kennismaking 

 
2. Verwachtingen over en weer  

- Nu alle juridische documenten op orde zijn gaan wij graag in gesprek over verwachtingen over 
en weer: Mede n.a.v. de andere vorm van opdrachtgeving, wat is jullie en wat is ons beeld 
over onze verantwoordelijkheid. En is dat ook wat jullie van ons verwachten, meer/minder?  

- Periodiciteit van ons overleg én agenda? 
- Hoe gaan we in aanloop naar de startdatum om met eventuele onvoorziene omstandigheden; 

bij welk soort signalen zoeken wij elkaar op?  
 

3. Actuele aandachtspunten  
- Begroting van €14,3 mln. (t.o.v. de geambieerde begroting van €14,9 mln.) en de effecten op 

de verschillende projectonderdelen, met op één het veilig laten verlopen van de diverse 
etappes. 

- Risicomanagement  
- Activiteit in en rondom de betrokken partners  

 
 
Stuurgroepoverleg (18.30 u – 19.30 u) 
 
1. Opening en mededelingen 

O.a. 
- Terugblik werkbezoek Vuelta-directie aan Nederland (28-29 oktober) 
 

 
2. Verslag (bijlage 1) 

Besluit: 
- Vaststellen verslag 24 september 2019 
 
 



 

  

 
 

3. Proces governance  
- Ondertekening overeenkomst van opdracht door gemeenten Breda en ’s-Hertogenbosch, en 

provincie Utrecht (gemeente Utrecht en stichtingsbestuurders hebben deze reeds 
ondertekend, Noord-Brabant volgt na PS vergadering van 8 november) 

- Ondertekening samenwerkingsovereenkomst door alle vijf de publieke partners 
 
 
4. Update Techniek, Veiligheid en Mobiliteit (bijlage 2) 

 
 

5. Overzicht bestuurlijke momenten La Vuelta Holanda (bijlage 3) 
- Bespreken samenstelling delegatie voor presentatie parcours Vuelta 2020 op 17/18 december 

in Madrid  
 
 

6. Stand van zaken financieel en risico’s/kansen (bijlage 4) 
 
 

7. Implementatie-matrix duurzaamheidsmaatregelen (bijlage 5a en 5b) 
Besluit: 
- Vaststellen werkwijze implementatie 
 

8. Stand van zaken activatieprogramma (bijlage 6)  
 
 

9. Rondvraag 
 

 
Volgende vergadering 

- Dinsdag 3 december, 18.00 u – 19.00 u 
 



 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: Jan van Zanen (gemeente Utrecht), Paul Depla (gemeente Breda), Jack Mikkers 

(gemeente ’s-Hertogenbosch), Martijn van Gruijthuijsen (provincie Noord-Brabant), 
Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Daan 
Quaars (gemeente Breda), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), Toke Tom 
(gemeente Utrecht en voorzitter),  
Martijn van Hulsteijn (projectdirecteur),  

 
Afwezig m.k.  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020  
Datum:   10 januari 2020 
Locatie:  Gemeentehuis Breda |Collegekamer 
Tijdstip:  10.00 – 11.00 uur 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

- Korte terugblik parcours presentatie Madrid (17 december) (mondeling) 
- Stand van zaken WOB-verzoek drie gemeenten (mondeling) 
- Vervanging Toke Tom (mondeling) 

 
 

2. Verslag (bijlage 1) 
Besluit: 
- Vaststellen verslag 3 december 2019 
 

 
3. Stand van zaken activatieprogramma (mondeling) 

 
 

4. Stand van zaken TVM, inclusief inrichting horecapleinen (bijlage 2) 
Besluit: 
- De verkeers- en eventregelaars door alle burgemeesters van de 3 start- en finishsteden en de 

overige 31 parcoursgemeenten te laten aanstellen. 
 

 
5. Kwartaalrapportage vierde kwartaal 2019 (bijlage 3) 

Besluit: 
- Vaststellen vierde kwartaalrapportage en toezending aan Staten en Raden op wo 22-01-2020 

 
 

6. Stand van zaken financiën en risicomanagement (bijlage 4) 
 
 

7. Stand van zaken duurzame reclamekaravaan/E-karavaan (bijlage 5 en 6) 
 

 
8. Stand van zaken hospitality (mondeling) 
 
 
9. Rondvraag  
 

 
Volgende vergadering 

- Maandag 10 februari, 18.00 u –  19.00 u, Stadskantoor Utrecht 



 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: Marianne van der Sloot (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke 
Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

 
Afwezig m.k. Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport)  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 
Datum:   24 september 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, kamer V34 
Tijdstip:  19.00 – 20.00 uur (incl. broodje) 
 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

- Terugblik werkbezoeken Alicante en Madrid 
- Artikel Duurzame reclamekaravaan (Algemeen Dagblad) 

 
2. Verslag (bijlage 1) 

Besluit: 
- Vaststellen verslag 1 juli 2019 
 

3. Proces governance (mondeling) 
Terugblik besluitvorming colleges en vooruitblik proces wensen en bedenkingen   

 
4. Derde kwartaalrapportage staten en raden (bijlage 2) 

Besluit: 
- Vaststellen rapportage 

 
5. Uitvraag activatie (bijlage 3) 

Toelichting kader en vervolgproces 
 

6. Strategie duurzaamheid (bijlage 4) 
Toelichting rapport en vervolgstappen 
Besluit: 
- Vaststellen strategie 
 

7. Evaluatieonderzoek (bijlage 5) 
Toelichting aanpak 
 

8. Begroting (mondeling) 
Toelichting, incl. stand van zaken private financiering 
 

9. Businesscases (mondeling) 
- Toertochten (beoogde gunning)  
- Merchandise (beoogde gunning) 
- Hospitality (proces)  
 

10. Rondvraag 
 

 
Volgende vergadering 

- Dinsdag 5 november, 18.30 u – 19.30 u 
 



 

  

 
 
 
 
AGENDA 
 
Genodigd: Henri Swinkels (provincie Noord-Brabant), Daan Quaars (gemeente Breda), 

Pim van den Berg (provincie Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), 
Klaas Verschuure (gemeente Utrecht), Toke Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), 
Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport)  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 
Datum:   13 mei 2019 
Locatie:  Stadskantoor Utrecht, 6e etage, S5 
Tijdstip:  18.00 – 19.00 uur (inclusief soep + broodje) 
 
 
 
1. Opening en mededelingen 

Mededelingen, o.a. 
- Collegedossiers Samenwerkingsovereenkomst vijf overheden (planning 21/28 mei) 
- Bekendmaking goede doel Fonds Gehandicaptensport Nederland (planning 20 mei) 
- Bekendmaking definitieve data Vuelta 2020 door UCI (planning eerste helft juni) 
 
 

 
2. Verslag (bijlage 1) 

Besluit: 
- Vaststellen verslag overleg 13 april 2019. 

 
 

3. Projectplan en deelprojectplannen (bijlage 2, projectplan en deelprojectplannen) 
Toelichting plannen en voorgestelde aanpassingen (memo), en beantwoording vragen 
Besluit: 

- Directeurenoverleg mandateren om - na aanpassingen - het projectplan en de 
deelprojectplannen op 12 juni 2019 vast te stellen. 

 
 
4. Planning (bijlage 3)   

Overzicht van de belangrijkste acties, werkzaamheden en (overleg)data tot aan de zomervakantie 
2019. 

 
 
5. Rondvraag 
 
 
Volgend overleg: maandag 1 juli 2019, 18.00 u Stadskantoor Utrecht 
 
 
 



-	V	E	R	T	R	O	U	W	E	L	I	J	K	-	Verslag	
	

Aanwezig:	 Klaas	Verschuure	(wethouder	gemeente	Utrecht),	Henri	Swinkels	(gedeputeerde	
provincie	Noord-Brabant),	Pim	van	den	Berg	(gedeputeerde	provincie	Utrecht),	Huib	
van	Olden	(wethouder	gemeente	’s-Hertogenbosch),	

	

	Michel	Reinders	(BrabantSport),	Martijn	van	Hulsteijn	(projectleider),	Toke	
Tom	(gemeente	Utrecht	en	voorzitter)	

Afwezig	m.k.:	 Daan	Quaars	(wethouder	gemeente	Breda)	

Betreft:	 stuurgroep	Vuelta	2020	

Locatie:	 Provinciehuis	Noord-Brabant	

Datum:	 10	januari	2019		

1. Opening		
- De	vergadering	wordt	geopend	door	Toke	Tom.		
- Daan	Quaars	is	verhinderd.		
- Breda	meldt	dat	op	30	januari	het	eerste	Vuelta	café	wordt	georganiseerd,	om	

maatschappelijke	organisaties	enthousiast	te	maken	voor	en	te	activeren	rond	de	Vuelta.	
	en	 	van	Vuelta/Uninvest	zijn	uitgenodigd	en	komen	naar	Breda.		

Vanuit	de	stuurgroep	wordt	aangegeven	dat	het	mooi	is	dat	er	al	vaart	gemaakt	wordt	met	
de	activatie	en	dat	de	Vuelta-directie	aanwezig	is	bij	het	eerste	Vuelta	café.	Tegelijkertijd	
wordt	wel	verzocht	uitnodigingen	aan	de	Vuelta	centraal	te	coördineren	en	uitnodigingen	
eventueel	te	combineren	met	activiteiten	bij	andere	publieke	partners.	Martijn	is	het	
coördinatiepunt	voor	dit	soort	vragen	richting	de	Vuelta-directie	(ook	op	verzoek	van	de	
Vuelta	zelf).		

- De	subsidieaanvraag	bij	VWS	is	eind	december	verstuurd.		
- Het	derde	bestuurslid	is	benaderd	door	Breda.	Daarnaast	is	aanvullende	informatie	over	

tijdsbesteding	verstrekt.	Mocht	het	beoogde	bestuurslid	uiteindelijk	toch	afzeggen,	dan	
wordt	de	shortlist	verder	afgelopen.	De	provincie	Noord-Brabant	doet	ter	vergadering	nog	
een	suggestie	voor	een	derde	kandidaat	op	de	shortlist.		

- De	PvdD	heeft	vragen	gesteld	aan	GS	van	Utrecht.	De	PvdD	in	de	gemeente	Utrecht	heeft	
soortgelijke	vragen	gesteld.	De	beantwoording	wordt	voorbereid	en	gecoördineerd	in	het	
projectteam.	Alle	eventuele	toekomstige	politieke	vragen	worden	daar	ook	verzameld,	zodat	
er	ook	een	centrale	Q&A	is	voor	politieke	vragen.		

	
2. Verslag	30	november	2018	

Er	is	een	tekstuele	aanpassing	in	het	verslag.	 	
		

Besluit:	Het	verslag	wordt	verder	vastgesteld.		
	

3. Terugkoppeling	bekendmaking	12	december	en	parcourspresentatie	Vuelta	2019	(19	december)	



• Op	12	december	wordt	positief	teruggekeken.	Veel	media-aandacht	(oa	het	20.00	uur	
Journaal),	veel	positieve	feedback,	zowel	van	media	als	van	inwoners	en	op	social	media.	De	
toonzetting	van	Jan	van	Zanen	bij	de	bekendmaking	(namens	alle	partners)	wordt	zeer	
gewaardeerd.		

• Op	19	december	wordt	door	de	betrokkenen	die	aanwezig	waren	eveneens	positief	
teruggekeken:	een	professionele	presentatie,	warm	welkom	en	nieuwe	contacten	met	onder	
meer	Spaanse	journalisten	en	mensen	als	 	en	 	.		
	

4. Financiering	
• Het	overzicht	met	de	actuele	stand	van	zaken	wordt	doorgenomen.			
• Besluit:	De	stuurgroep	gaat	akkoord	met	het	voorstel	over	het	uitvoerend	partnership	

(besluitvorming	in	februari	voorbereiden).		
	

5. Perspresentatie	20	februari	2019		
• De	vraag	is	of	alle	parcoursgemeenten	inmiddels	een	bevestiging	van	het	gesprek	dat	is	

gevoerd	per	e-mail	hebben	ontvangen.	Dit	wordt	nagevraagd	(MvH:	het	klopt	dat	alle	
bevestigingsmails	zijn	verstuurd,	met	uitzondering	van	de	mails	naar	gemeenten	waar	de	
gesprekken	in	januari	of	februari	nog	gevoerd	moeten	worden;	specifiek	de	gemeente	Buren	
in	Gelderland).		

• Het	memo	en	het	draaiboek	worden	op	hoofdlijnen	doorgenomen.			
• Afgesproken	wordt	dat	de	uitnodigingen	worden	verstuurd	door	Paul	Depla	als	burgemeester	

van	de	gastgemeente,	namens	alle	publieke	partners.	Alle	raad-	en	statenleden	ontvangen	
een	uitnodiging,	waarbij	wordt	opgemerkt	dat	1	fractielid	per	fractie	aanwezig	kan	zijn.	
Aanmeldingen	worden	centraal	geregistreerd	(Breda).		

• De	burgemeesters	van	Breda,	Utrecht	en	’s-Hertogenbosch	zullen	alle	drie	aanwezig	zijn,	
maar	hebben	(behoudens	het	welkom	door	de	burgemeester	van	Breda)	geen	inhoudelijke	
rol.	Die	ligt	bij	de	wethouders	en	gedeputeerden.	Over	de	vorm	wordt	nog	een	voorstel	
gedaan.	(MvH:	inmiddels	is	bekend	dat	de	burgemeester	van	’s-Hertogenbosch	is	geopereerd	
en	niet	aanwezig	kan	zijn.	De	burgemeester	van	Utrecht	is	wel	aanwezig).		

• Bij	de	productie	van	promotievideos	wordt	zoveel	mogelijk	gebruik	gemaakt	van	bestaand	
beeldmateriaal	bij	de	publieke	partners.		

• Het	logo	c.q.	het	concept	logo	wordt	voorafgaand	aan	20	februari	nog	gedeeld	met	de	
stuurgroep.		
	

6. Goede	doelen	
• 	

	
	

	
		

• Het	goede	doel	wordt,	na	besluitvorming,	verder	uitgewerkt	binnen	het	activatieprogramma.	
Het	goede	zelf	is	overigens	verantwoordelijk	voor	een	goede	activatie.				
	

7. Rondvraag	



• Vanuit	verschillende	publieke	partners	(bestuursondersteuning	gemeente	Utrecht,	Brabant	
en	BrabantStad)	wordt	aangegeven	dat	er	ideeën	zijn	voor	toertochten	voor	ambtenaren.	
Verzoek	is	om	deze	initiatieven	en	ideeën	centraal	door	te	geven	(via	het	liaisonsoverleg),	
zodat	het	onderling	afgestemd	kan	worden	en	de	tochten	elkaar	wellicht	kunnen	versterken.		

• 	
	

		
• De	subsidie	c.q.	sponsoring	van	de	vijf	publieke	partners	richting	stichting	moet	

geformaliseerd	worden	(actie	Martijn/ 	in	samenwerking	met	 ).		
• De	economische	activatie	is	inmiddels	opgestart.	Het	eerste	gesprek	met	het	ministerie	van	

EZ	heeft	plaatsgevonden;	ook	met	de	gemeenten,	provincies	en	organisaties	als	EBU	en	BOM	
heeft	een	eerste	overleg	plaatsgehad.		

• Vrijwilligers	kunnen	vooralsnog	doorverwezen	worden	naar	de	projectorganisatie	
@utrecht.nl).	Vanaf	20	februari	is	de	website	online,	met	een	aparte	knop	voor	

vrijwilligers	waar	zij	zich	kunnen	registreren.		
	
De	vergadering	wordt	gesloten.		
	
	



-	V	E	R	T	R	O	U	W	E	L	I	J	K	-	Verslag	
	

Aanwezig:	 Klaas	Verschuure	(wethouder	gemeente	Utrecht),	Henri	Swinkels	(gedeputeerde	
provincie	Noord-Brabant),	Pim	van	den	Berg	(gedeputeerde	provincie	Utrecht),	Daan	
Quaars	(wethouder	gemeente	Breda),	Corniel	Groenen	(gemeente	’s-Hertogenbosch	
en	voorzitter),	 	

	Martijn	van	Hulsteijn	(projectleider)	

Afwezig	m.k.:	 Huib	van	Olden	(wethouder	gemeente	’s-Hertogenbosch),	Toke	Tom	(gemeente	
Utrecht),	 	

Betreft:	 stuurgroep	Vuelta	2020	

Locatie:	 Stadskantoor	gemeente	Utrecht	

Datum:	 6	februari	2019		

1. Opening		
- De	vergadering	wordt	geopend	door	 	als	plaatsvervangend	voorzitter.		
- Huib	van	Olden,	Toke	Tom	en	Michel	Reinders	laten	zich	verontschuldigen.		
- De	subsidieaanvraag	bij	VWS	is	eind	december	verstuurd.	We	hebben	geen	tussentijdse	

vragen	ontvangen	van	het	ministerie.		
- 	vraagt	of	de	opgevoerde	kosten	in	de	begroting	bij	de	verantwoording	richting	VWS	

niet	tot	problemen	kunnen	leiden.	In	principe	worden	de	kosten	die	in	de	begroting	worden	
opgenomen	verwerkt	in	de	contracten	die	afgesloten	worden	met	de	partners,	zodat	daar	
geen	hiaten	in	kunnen	zitten.		

- Voor	de	stichting	zijn	twee	bestuursleden	aangezocht.	Het	derde	potentiele	bestuurslid	 	
	heeft	de	vraag	in	overweging.	Daan	belt	deze	week	met	 	om	te	achterhalen	of	hij	

beschikbaar	is.	Als	alternatief	kan	 	benaderd	worden,	mocht	 	niet	kunnen.	Als	
ander	alternatief	wordt	 	genoemd	 ).		

- Klaas	meldt	dat	de	behandeling	van	de	politieke	vragen	van	de	PvdD	in	de	raad	door	
tijdgebrek	verplaatst	zijn	naar	een	volgende	raadsvergadering.	Verder	is	het	verzoek	
gekomen	vanuit	een	raadslid	om	het	verzoek	om	de	stichting	op	te	richten	voor	wensen	en	
bedenkingen	naar	de	raad	gestuurd	wordt.	Dit	wordt	meegenomen	in	het	proces.		

- Daan	meldt	dat	de	minister	van	VWS	voornemens	is	naar	de	perspresentatie	te	komen.	Er	
wordt	nog	besproken	in	hoeverre	de	minister	een	inhoudelijke	rol	in	het	programma	wil.		

	
2. Verslag	10	januari	2019	

Daan	geeft	aan	dat	hij	verzoeken	aan	de	Vuelta	directie	voor	aanwezigheid	bij	Nederlandse	
events	voortaan	plenair	wordt	gedeeld.			
Besluit:	Het	verslag	wordt	verder	vastgesteld.		
	

3. Projectorganisatie,	projectplannen	en	kwartaalrapportages	
• Er	wordt	afgesproken	dat	er	per	kwartaal	een	uitgebreid	verslag	komt	richting	

directeurenoverleg	en	stuurgroep.		



• De	kwartaalrapportage	richting	raden	en	staten	wordt	op	een	wat	hoger	abstractieniveau	
gepresenteerd	(een	hoger	abstractieniveau	dan	in	2014	en	2015	werd	gehanteerd	in	de	
Tour).	De	kwartaalrapportage	wordt	gebaseerd	op	de	terugkoppeling	richting	directeuren	en	
stuurgroep.		

• In	de	projectplannen	wordt	ook	een	planning	(per	deelproject	en	overall)	opgenomen,	
inclusief	een	stoplichtenmodel.	

• Er	wordt	toegezegd	dat	de	projectorganisatie,	op	het	moment	dat	die	volledig	is	ingericht,	
wordt	voorgesteld	aan	de	stuurgroep.		

• De	projectstructuur	en	de	governance	(inclusief	verbindingen	naar	de	elementen	die	door	de	
publieke	partners	zelf	worden	opgepakt)	wordt	nog	uitgewerkt	in	memo’s.	Hetzelfde	geldt	
voor	eventuele	functieomschrijvingen	voor	vacatures.		

• Er	wordt	gekeken	of	de	stuurgroep	van	april	iets	verplaatst	kan	worden,	zodat	de	
projectplannen	nog	meegenomen	kunnen	worden.		

• Finance	en	control	worden	in	de	projectorganisatie	uit	elkaar	gehaald.		
• Er	wordt	aandacht	gevraagd	voor	de	communicatie,	met	name	social	media.	Dit	moet	

nadrukkelijk	terugkomen	in	het	deelplan	communicatie	(ook	hoe	de	publieke	partners	daarop	
kunnen	aanhaken,	zodat	er	een	eenduidige	boodschap	wordt	afgegeven).		

• Er	wordt	specifiek	aandacht	gevraagd	voor	de	wet	natuurbescherming,	in	relatie	tot	met	
name	de	eventuele	side	events	langs	het	parcours	bij	de	etappes.		

• Besluit:	de	memo	planning	wordt	verder	vastgesteld.			
	

4. Financiering	
• Uitvoerend	partnership	richt	zich	vooral	op	hospitality	en	toertochten.	Planning	is	om	het	

proces	uiterlijk	1	april	uitgelijnd	te	hebben.		
• Er	zijn	geen	andere	partners	aangehaakt	dan	in	de	memo	staat	vermeld.	Er	moet	vanuit	alle	

partners	continue	aandacht	zijn	voor	het	werven	van	nieuwe	partners.		
• Martijn	maakt	een	standaard	mail	over	hoe	we	omgaan	met	bedrijven	die	als	leverancier	

willen	fungeren	en	stuurt	die	naar	de	leden	van	de	projectgroep.		
	

5. Perspresentatie	20	februari	2019		
• Het	programma	wordt	doorgenomen	en	toegelicht.	Er	zijn	geen	opmerkingen.	De	Q&A’s	en	

de	input	van	de	bestuurders	wordt	nog	voorbereid.		
• Het	logo	wordt	eveneens	kort	besproken.	Er	is	enthousiasme	voor	het	logo.	Inhoudelijk	wordt	

het	in	een	brede	bijeenkomst	(ambtelijk)	op	6	februari	verder	doorgesproken.	Als	algemene	
opmerking	wordt	aangegeven	dat	de	kleuren	wellicht	nog	sprekender	mogen	(oa	de	kleur	
oranje).		
	

6. Goede	doelen	
• Besluit:	FGS	wordt	het	goede	doel	van	de	Vuelta	(Martijn	koppelt	terug	naar	FGS	en	de	

andere	partij).		
• 	

.		



• Er	wordt	opgeroepen	om	FGS	met	de	lokale	revalidatieklinieken	contact	te	laten	zoeken	om	
ze	bij	de	activering	te	betrekken	(Breda,	’s-Hertogenbosch,	Utrecht,	Eindhoven,	mogelijk	
andere).		
	

7. Rondvraag	
• Indien	na	de	verkiezingen	andere	gedeputeerden	actief	worden,	is	de	verwachting	dat	de	

overdracht	gewoon	via	de	lijn	verloopt	en	er	geen	ingewikkelde	dossiers	zijn.			
	
De	vergadering	wordt	gesloten.		
	
	



- V E R T R O U W E L I J K - Verslag 
 

Aanwezig: Klaas Verschuure (wethouder gemeente Utrecht), Henri Swinkels (gedeputeerde 
provincie Noord-Brabant), Pim van den Berg (gedeputeerde provincie Utrecht), Huib 
van Olden (wethouder gemeente ’s-Hertogenbosch), Toke Tom (gemeente Utrecht, 
voorzitter), , Martijn van Hulsteijn 
(projectdirecteur),  

Afwezig m.k.: Daan Quaars (wethouder gemeente Breda) Michel Reinders (BrabantSport) 

Betreft: Stuurgroep Vuelta 2020 

Locatie: Provinciehuis, provincie Utrecht 

Datum: 16 april 2019  

1. Opening  
- De vergadering wordt geopend door Toke Tom.  
- Daan Quaars en Michel Reinders laten zich verontschuldigen. Daan heeft Martijn een 

schriftelijk reactie op de onderdelen van de agenda gestuurd. 
- Er wordt kort stilgestaan bij de perspresentatie op 20 februari.  

 
 
 

 
 

 
 

  
 

2. Verslag 10 januari 2019 
De stuurgroep vraagt aan de projectorganisatie om de raden en staten goed mee te nemen in het 
evenement en ze naast de kwartaalrapportages ook proactief te informeren via bijvoorbeeld 
informatiebijeenkomsten  

. Dit wordt opgepakt door de projectorganisatie (actie Martijn)  
Besluit: Het verslag wordt verder vastgesteld.  
 
Gemeld wordt dat in het theaterseizoen van 2020 de “Tour van 80” (40 jaar geleden dat Joop 
Zoetemelk de Tour de France won) langs een aantal theaters in Nederland zal gaan. Ook Tivoli in 
Utrecht en het Chassé in Breda worden aangedaan. Vraag is of in juni 2020 ook nog de 
mogelijkheid bestaat om de voorstelling te tonen in het Theater a/d Parade in ’s-Hertogenbosch. 
Huib van Olden geeft aan dat dat kan, omdat het theater op zijn vroegst in de zomer van 2020 op 
de schop gaat. 
 

3. Projectplan en deelprojectplannen 



• Het proces om te komen tot het projectplan en de deelprojectplannen wordt mondeling 
toegelicht. In mei zijn een extra directeurenoverleg en extra stuurgroep ingepland om de 
conceptplannen te bespreken.  
 

4. Projectorganisatie, stichting en samenwerkingsovereenkomst 
• Het memo over de samenstelling van de projectorganisatie wordt vastgesteld.  
• Het memo over de huisvesting wordt ter kennisname aangenomen.  

 
 

 
• Het College van B&W van Utrecht heeft positief besloten over het voornemen om de 

stichting La Vuelta Holanda op te richten. De gemeenteraad van Utrecht wordt in de 
gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten. Voor de stichting is een concept 
inkoopbeleid opgesteld. 

• Er heeft een positief kennismakingsgesprek plaatsgevonden met de beoogde bestuursleden 
van de stichting. In april en mei staan vervolgoverleggen gepland, zodat in juni een vliegende 
start gemaakt kan worden.  

• De stuurgroep neemt kennis van de samenwerkingsovereenkomst. Deze wordt in mei 
aangeboden aan alle colleges ter besluitvorming, waarna de stuurgroepleden de 
overeenkomst kunnen tekenen.  
 

5. Financiering 
• Het positieve besluit van VWS over de subsidie was al gedeeld. De concept bedankbrief kan 

worden verstuurd uit naam van de burgemeester van Utrecht (actie   
• Er wordt een mondelinge toelichting gegeven op de actuele stand van de private financiering 

(€ 5,4 mln). Het aandragen van private partners (en leads) blijft een aandachtspunt voor 
bestuurders van de publieke partners. Gevraagd wordt om het lijstje met leads rond te sturen 
(actie Martijn).  
 

6. Eerste kwartaalrapportage 
• Paar tekstuele opmerkingen worden nog verwerkt. 
• Besluit: De eerste kwartaalrapportage wordt vastgesteld.  

 
7. Goede doel 

• Er heeft een goed kennismakingsgesprek plaatsgevonden met  van FGS (en met  
    

• Op 20 mei volgt de bekendmaking van het goede doel tijdens een golfevent van FGS. Henri 
Swinkels is daar namens de publieke partners in principe bij. Mocht Henri onverhoopt niet 
kunnen, dan zal Klaas Verschuure aanwezig zijn.  
 

8. Bezoeken Vuelta 
• Wens is om het aantal werkbezoeken vanuit de projectorganisatie aan de Vuelta organisatie 

in Spanje (om financiële redenen) beperkt te houden. Focus ligt op (1) de finish van de Vuelta 



in september 2019 in Madrid en (2) de bekendmaking van de route van de Vuelta 2020 in 
december 2019/januari 2020 in Madrid.  
Het  heeft aangegeven (ook) naar de start van de Vuelta 2019 in Alicante te gaan. Klaas 
Verschuure stelt voor om dan ook met een kleine afvaardiging vanuit de 
stuurgroep/projectorganisatie aanwezig te zijn. Dat zal dan op kosten van de eigen 
organisatie zijn (m.n. vliegticket). Verzoek is om uiterlijk in mei aan te geven wie er mee gaat.  

• Besluit: memo wordt vastgesteld 
 

9. Rondvraag 
• Pim vraagt naar de eventuele aanwezigheid van leden van het koninklijk huis tijdens de start 

van de Vuelta in 2020 in Utrecht/Brabant. Een uitnodiging daarvoor moet nog worden 
verstuurd. Vastgesteld wordt dat dat ruim op tijd moet gebeuren. 

 
De vergadering wordt gesloten.  
 
 







 

  

schuiven naar de vergadering van 25 oktober, waar het hopelijk een 
hamerstuk is. In Breda is het onderwerp ook in de commissie behandeld  

  
 
4. Derde kwartaalrapportage voor raden en staten. 

• Bij de paragraaf financiën is aangegeven dat er geen nieuwe updates zijn. Gevraagd wordt of 
de aanpaste governance nog heeft geleid tot fiscale wijzigingen en daarmee nieuwe financiële 
risico’s. Dat is niet het geval.  

• Er wordt enthousiast gereageerd op de deelname van stagiair(e)s in de projectorganisatie. Op 
dit moment zijn dit alleen nog HBO- en WO-ers. Richting de tweede vacatureronde en voor 
het evenement zelf worden ook studenten op het niveau van het MBO gezocht. De Utrechtse 
Staten hechten hieraan belang. De projectorganisatie heeft reeds contacten met MBO-
kennisinstellingen in Utrecht en Brabant. De MBO instellingen komen hierbij zelf met een 
voorstel hoe studenten vanuit het MBO aan kunnen haken (hetzij projectmatig, hetzij via een 
stage). Ook in Brabant en de twee steden zal de inzet van MBO’s worden uitgevraagd.  

• Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen op het gebied van de stikstofuitspraak van de 
Raad van State en de publicaties in de media wordt nog een alinea toegevoegd (Actie 

 De kwartaalrapportage wordt vastgesteld. Het is de bedoeling dat deze gelijktijdig 
naar alle raden en staten wordt gestuurd, dit staat gepland op woensdagochtend 2 oktober. 

 
5. Uitvraag activatie 

• De ideeënboxen zijn feestelijk geplaatst bij de gemeenten en provincies. De komende vijf 
weken zijn deze open. De provincie Noord-Brabant geeft aan de ideeënbox te willen laten 
rouleren tussen de Brabantse doorkomstgemeenten. De projectorganisatie geeft aan dit te 
waarderen., de provincie Utrecht neemt dit ook in overweging. 

• Het provinciehuis in Den Bosch zal rond het evenement rood worden aangelicht met beelden 
van wielrenners. 

 
6. Strategie duurzaamheid 

• In de opgestelde duurzaamheidsstrategie zijn de sustainable development goals verwerkt. 
Daar wordt positief op gereageerd. De strategie laat zien dat de projectorganisatie het 
onderwerp duurzaamheid serieus oppakt. 

• Naar aanleiding van het directeurenoverleg is gecheckt of alle voorgestelde ideeën wel 
waargemaakt kunnen worden. Martijn stelt dat het een ambitieus stuk is, maar zeker mogelijk 
te realiseren.  

• De volgende stap is het concretiseren van de ideeën in de strategie.  is bezig met 
een maatregelenmatrix hiervoor.  

• De strategie wordt vastgesteld met als opmerking dat de strategie verder moet worden 
uitgewerkt in concrete maatregelen. Uiteindelijk gaat het om het daadwerkelijk implementeren 
van die maatregelen. Deze implementatie zal ook worden gemonitord en geëvalueerd. 

 
7. Evaluatieonderzoek 

• Het onderzoek wordt met de verschillende kennisinstellingen (USBO als coördinator, 
daarnaast Buas, HU en Avans) uitgevoerd. Er wordt benadrukt dat het een leesbare 
rapportage moet worden, dus niet te lang.  

• Bij het evalueren van de maatschappelijke impact omvat het meetgebied de drie steden en 
twee provincies, bij het meten van de economische impact is het meetgebied beperkt tot de 
drie steden.  

 
8. Begroting 

• De begroting is €14,9 miljoen. Van de begrote €6 miljoen financiering van private partners is 
€5,4 miljoen (90%) binnen. Voor de overige €600.000 zijn nog gesprekken met private 
partners aan de gang. Er vindt momenteel binnen de projectorganisatie overleg plaats met de 
verschillende deelmanagers om de kostenkant opnieuw te bekijken, zolang er nog geen 
volledige private dekking is. Er wordt een werkbegroting van € 14,3 miljoen opgesteld. Op het 
moment dat private partners zijn gecommitteerd, wordt de begroting navenant verhoogd naar 
de ambitiebegroting van € 14,9 miljoen.  

• De projectorganisatie stuurt een lijst rond met potentials (waar naar verwachting nog een klein 
zetje nodig is) en overige leads. Martijn zal daarin aangeven voor welke bedrijven actie door 













 

  

 
 

3. Projectplan en deelprojectplannen 
- In het algemeen is er tevredenheid over de kwaliteit en uitstraling van het projectplan en de 

deelplannen.   
- Klaas geeft aan dat hij nog wat slagen wil maken met de betrokken ambtenaren in de 

gemeente Utrecht. Hij vraagt wat de projectorganisatie i.r.t. de plannen nog nodig heeft van de 
bestuurders, op welke eventuele vragen zij nog graag antwoord wil. 

- Henri geeft aan dat hij met de plannen/de hoofdlijnen prima uit de voeten kan. 
- Pim wijst (terecht) op het feit dat het risicomodel (met risico’s en bijbehorende 

beheersmaatregelen) nog nader uitgewerkt moet worden. Verder vraagt hij aandacht voor 1) 
het feit dat het niet alleen gaat om de drie steden, maar ook om de regio’s met de andere 
parcoursgemeenten en de gemeenten, 2) het maken van een slag waar het gaat om de legacy 
en 3) het meer laden van de thema’s duurzaamheid en gezond stedelijk leven. 

-  geeft aan dat voor Breda in de plannen eerst nog een aantal onduidelijkheden zat. 
Inmiddels zijn de opmerkingen 1-op-1 doorgesproken met de opstellers van de deelplannen en 
is e.e.a. helder. Ze geeft net als Pim aan dat het risicomanagement nog uitgewerkt moet 
worden, en dat Breda zich in de COSO-risicobenadering kan vinden. Dit is een algemeen 
geaccepteerde methode, die aansluit op het model dat Breda gebruikt. 

- Martijn geeft als reactie op het punt van het risicomodel aan dat dit in de komende weken voor 
elk deelgebied verder wordt ingevuld, met uitzondering van het onderdeel Techniek, Veiligheid 
en Mobiliteit. De TVM-partijen werken een eigen model uit. Volgend jaar april ligt er vanuit hen 
een complete, gedetailleerde analyse. 

- Martijn geeft verder aan dat in het overall plan een paragraaf over duurzaamheid wordt 
toegevoegd en dat de projectorganisatie met Green Events en  in gesprek 
is om op basis van een uitgebreid advies een stevige duurzaamheidsaanpak neer te leggen. 
Daarbij gaat het om de volle breedte van het evenement; van bereikbaarheid en 
marketingcommunicatie tot activatie en inkoopbeleid.  

- De uitvoering van de duurzaamheidsaanpak zal worden begeleid door een 
duurzaamheidscoördinator, die onderdeel uitmaakt van de projectorganisatie/het MT.  

 de manager duurzaamheid leveren. Met de twee 
genoemde partijen en de USBO zal de projectorganisatie ambitieuze, maar realistische en 
meetbare doelstellingen t.a.v. duurzaamheid formuleren. 

- Pim en Klaas wijzen op de relatie tussen duurzaamheid – circulaire economie – gezond 
stedelijk leven en vragen om hier waar mogelijk verbindingen te maken. 

- Op de vraag van Toke waar de bestuurders vooral aan denken als het gaat om legacy, wat zij 
daarin belangrijk vinden, geven de bestuurders de volgende beelden/wensen/ideeën mee 
(actie /Martijn om dit te verwerken in het projectplan): 

o Zichtbare, tastbare Spaanse elementen in (nieuwe) (snel)fietsroutes in de steden en 
regio’s; 

o Jaarlijks terugkerende toertocht(en) (met verwijzing naar de Vuelta); 
o Het binnen de overheidsorganisaties opbouwen van expertise rond een duurzame 

invulling van sportevenementen: gebruik de Vuelta als pilot en zorg dat je bij 
evenementen die daarna komen, stappen vooruit maakt, eisen bijstelt. Dat een 
duurzaam georganiseerd sportevenement op deze manier steeds vanzelfsprekender 
wordt (Martijn geeft aan dat dit thema door de ministeries van BuZa en EZ ook met 
interesse gevolgd wordt; zij willen kijken of ze duurzaam organiseren tot een 
exportproduct kunnen maken); 

o Van tevoren bedenken hoe je na afloop van het evenement gebruikte materialen kunt 
(her)gebruiken/verwerken; 

o Neem contact op met de afdeling binnen BZK waar de sustainable development goals 
zijn belegd, wellicht zijn daar mogelijkheden voor ondersteuning; 



 

  

o Een activiteit voor en met sporters met een beperking, die je in plaats 
van nu eenmalig organiseert, een aantal jaren vooruit programmeert; 

o Impuls voor talentontwikkeling: gebruik het evenement om de ontwikkeling van 
wielertalent met verenigingen, ploegen en KNWU verder te professionaliseren; 

o Bekijk op welke gebieden je als overheden in Utrecht en Brabant in de toekomst met 
elkaar kan en wil blijven samenwerken; 

o Een toeristische legacy (inclusief spreiding van toeristen): Spanjaarden moeten 
Nederland (Brabant, Utrecht) beter en vaker weten te vinden. Zorg voor toeristisch-
recreatief aanbod dat ook aandacht heeft voor de Spaans-Nederlandse geschiedenis. 
Zorg dat Spanjaarden als ze hier komen, kunnen zien en horen welke invloed zij in 
Nederland hebben gehad. Laat ze zo mogelijk hier rondgeleid worden door een 
bekende Spanjaard (bijv. Pedro Delgado). Neem rond het evenement informatie over 
de geschiedenis mee op de website, in het routeboek, in beeldplannen, zo mogelijk in 
het promofilmpje dat de Spaanse Vuelta-organisatie in de weken voorafgaand aan de 
ronde op de Spaanse televisie brengt.  

o  
 

 
 

 
 

 
- Conform voorstel is het aan het directeurenoverleg om op woensdag 12 juni de aangepaste 

projectplannen vast te stellen. Gemeenten en provincies zorgen indien nodig zelf voor de 
laatste afstemming met hun bestuurder. 
 

4. Planning 
- Het overzicht van werkzaamheden en belangrijke (vergader)data tot aan de zomervakantie 

2019 is doorgelopen. Daarbij is kort stilgestaan bij de informatiebijeenkomsten voor staten en 
raden: Er komen in ieder geval bijeenkomsten in de provincie Utrecht en de gemeente Breda, 
in Noord-Brabant ligt aan de staten de vraag voor of zij hier behoefte aan hebben, in de 
gemeente Utrecht worden raadsleden uitgenodigd bij een bredere bijeenkomst met allerlei 
partijen in de stad, gericht op activatie van het evenement. Nagegaan wordt of deze 
bijeenkomst op een andere dag kan plaatsvinden dan op de nu gereserveerde vrijdag 7 juni. 
Aan de gemeente Breda wordt het verzoek gedaan om – in samenwerking met de 
projectorganisatie - ook voor de zomervakantie een brede bijeenkomst gericht op activatie te 
organiseren, inclusief de parcoursgemeenten in West-Brabant. De provincie Utrecht 
organiseert zelf nog een bijeenkomst voor parcoursgemeenten (beleidsambtenaren en 
mogelijk bestuurders) als kickoff voor het regionale activatieprogramma (actie  

  
 

5. Rondvraag 
-  

 

 
 

 
- Pim tipt om in gesprek te gaan met de organisatie van ‘Get connected’ (bijeenkomst met 

ondernemers die twee keer per jaar wordt gehouden), om te kijken of een presentatie over La 
Vuelta Holanda in het programma kan worden opgenomen. Bij de Tour is dat destijds ook 
gebeurt, Jan van Zanen heeft toen de zaal toegesproken (actie Martijn richting EBU). 









 

  

 
 

 
 

 

-  
 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

- De stuurgroepleden wijzen op het belang om de staten en raden op gelijke wijze te informeren, 
daartoe moeten t.z.t. de stukken goed worden afgestemd. Belangrijk in het informeren van de 
staten en raden is daarnaast het benadrukken van het technische karakter van het verhaal (om 
het project goed te kunnen uitvoeren, moet gezamenlijk opdrachtgeverschap richting de 
stichting worden geregeld; inhoudelijk verandert het verhaal niet) 

-  
 

 
 

 
 

 
 

4. Projectplan en deelprojectplannen 
- Het projectplan en de deelprojectplannen zijn op 12 juni vastgesteld door het 

directeurenoverleg. De stuurgroep heeft de laatste versies ontvangen. In principe blijven de 
plannen in bewerking. Zo zal het deelplan governance en organisatie naar aanleiding van de 
gekozen governance-lijn weer worden aangepast. 

- De provincie Utrecht heeft aan haar Staten toegezegd om het activatieprogramma toe te 
sturen. Nu is het activatieprogramma zelf er nog niet (naar verwachting ligt dat er eind 2019), 
maar is er wel een deelprojectplan waarin de strategie m.b.t. het activatieprogramma is 
opgenomen. Afgesproken wordt dat dit deelplan net als het overall projectplan wordt 
meegestuurd met de 2e kwartaalrapportage (via een hyperlink) (actie  
 
 

5. Risicomanagementmodel 
- Martijn licht toe dat het model door de projectorganisatie in de afgelopen weken is gevuld en 

aanstaande donderdag 4 juli wordt besproken met de controllers van de vijf publieke partners. 
De risico’s en bijbehorende beheersmaatregelen worden gemonitord en vast geagendeerd in 
het directeurenoverleg. 



 

  

-  
 

 
 
 

 
 

 
6. 2e Kwartaalrapportage 

- Zoals eerder besproken is er de wens om het overall projectplan en het deelplan strategie 
activatieprogramma via hyperlinks in de rapportage op te nemen (actie  

- Vraag van Hanke is of we onder financiën en risico’s niet iets op moeten nemen over hoe we 
omgaan met het risico van last minute kosten/overschrijding als gevolg van extreme 
omstandigheden vlak voor of tijdens het evenement. Besloten wordt om dit aan de 
staten/raden te melden wanneer besluitvorming over de samenwerkingsovereenkomst 
plaatsvindt of dit mondeling te melden als het al eerder in het debat met staten/raden aan de 
orde komt (mogelijk al op 10 juli bij de Statenvergadering in Utrecht).  

- Daan geeft aan dat onder financiën en risico’s wordt aangegeven dat zolang de gewenste 
begroting niet wordt gehaald, de budgetten voor marketing en activatie naar beneden worden 
bijgesteld. Hij vraagt of er ook niet op projectorganisatie te bezuinigen is. Dat kan, zij het 
beperkt omdat ook de nodige mensen in de projectorganisatie aan het werk zijn vanuit een 
barterdeal (en hierbij geldt dat minder inzet leidt tot minder kosten, maar ook minder private 
dekking, dus per saldo schiet je daar niets mee op). De passage wordt tekstueel aangepast 
(actie  

- Ook vraagt Daan of bij de genoemde risico’s in deze paragraaf ook een zin met 
beheersmaatregelen kan worden toegevoegd, zodat duidelijk is hoe met de risico’s wordt 
omgegaan. Dit wordt toegevoegd (actie   

- Tenslotte vraagt Daan of in toekomstige rapportages ook de financiële voortgang (realisatie) 
op de diverse onderdelen in een tabel gaat worden meegenomen. Martijn geeft aan dat dit 
uitvoering betreft en daarmee vooral een zaak is van het stichtingsbestuur en 
directeurenoverleg. Het sluit niet aan bij het principe van sturen op hoofdlijnen door staten en 
raden. Zolang het project binnen de begroting wordt uitgevoerd, is er geen aanleiding om 
staten en raden gedetailleerde financiële informatie te verstrekken. Daan snapt dit punt en 
denkt nog na over hoe hij de raad in Breda op een passend informatieniveau, met goed 
vertrouwen aangehaakt kan laten blijven.  
 

7. Evaluatie  
- Dit punt wordt in verband met de tijd doorgeschoven naar de volgende vergadering. Het 

voorstel voor de opzet van de evaluatie is inmiddels ontvangen van de Universiteit Utrecht.  
 

8. Werkbezoeken Vuelta 2019 
- In augustus en september vinden vanuit de organisatie van La Vuelta Holanda twee 

werkbezoeken aan de Vuelta 2019 plaats: 
o Een beperkte delegatie met o.a. de drie wethouders en burgemeester Van Zanen 

bezoekt de start in Alicante. De beide gedeputeerden geven aan daar niet bij te 
(kunnen) zijn. Op de vraag of het nodig is om een vervanger namens de twee 
provincies mee te laten gaan, is het antwoord dat het bij dit werkbezoek niet nodig is.   

o Een uitgebreide delegatie bezoekt de finish in Madrid, waarbij de officiële overdracht 
naar de Vuelta 2020 plaatsvindt. De hele stuurgroep, inclusief burgemeesters, is 
gevraagd om mee te gaan, of een vervanger te regelen. Ook gaan bij dit werkbezoek 
de private partners mee. Zij ontvangen dinsdag 2 juli een save the date. Met 



 

  

goedkeuring van de stuurgroep wordt deze ondertekend door burgemeester 
Van Zanen mede namens de andere vier publieke partners. 
Het werkbezoek aan Madrid zal waarschijnlijk van zaterdag 14 sep (vlucht heen) tot 
maandagochtend 16 sep (vlucht terug) zijn, waarbij het zwaartepunt valt op zondag, de 
slotdag van de Vuelta 2019. Het programma wordt in de komende weken afgerond. 

 
9. Volgende vergadering(en) 

- De backoffice is druk bezig met een vergaderschema voor na het zomerreces tot aan het 
evenement in 2020. De data worden zo snel als mogelijk gecommuniceerd met de 
bestuurders/secretariaten. 
 

10. Rondvraag 
- Hanke vraagt of we last gaan krijgen van de bezuinigingen op motards die de politie moet gaan 

doorvoeren (in relatie tot wielerevenementen). Martijn geeft aan dat dit de Vuelta niet zal 
raken, er zijn reeds goede afspraken met de politie gemaakt. 

-  
 

- Klaas wenst iedereen een goed zomerreces. 
 

 
De vergadering wordt gesloten.  
 



 

  

 
 
 
 
VERSLAG 
 
Genodigd: Jan van Zanen (gemeente Utrecht), Paul Depla (gemeente Breda), Jack Mikkers 

(gemeente ’s-Hertogenbosch), Marianne van der Sloot (provincie Noord-Brabant), 
Daan Quaars (gemeente Breda), Hanke Bruins Slot (provincie Utrecht), Klaas 
Verschuure (gemeente Utrecht), Huib van Olden (gemeente ’s-Hertogenbosch), Toke 
Tom (gemeente Utrecht en voorzitter), Martijn van Hulsteijn (projectleider),  

 
Afwezig m.k.  
C.c.:  Michel Reinders (BrabantSport) 
 
Genodigd  Richard Kraan (PwC), Nico van Os (Buas), Joscha de Vries (Hiemstra & de Vries, 
  Assist4sport), bestuur Stichting La Vuelta Holanda (18.00 – 18.15 uur) 
  
Betreft:  Stuurgroepoverleg Vuelta 2020 en kennismakingsoverleg met Stichtingsbestuur La 

Vuelta Holanda 
Datum:   5 november 2019 
 
 
1. Kennismaking stichtingsbestuur - stuurgroep 
Richard Kraan en Joscha de Vries zijn namens het stichtingsbestuur aanwezig om kort kennis te 
maken, Nico van Os kan helaas niet aanwezig zijn vanwege ziekte. Iedereen stelt zich kort voor. 

 
2. Verwachtingen over en weer  

- Het stichtingsbestuur en de stuurgroep spreken naar elkaar de verwachtingen uit. Het 
stichtingsbestuur acteert ‘tussen’ de stuurgroep en de projectorganisatie en stuurt vooral op 
hoofdlijnen. Het projectplan en de financiële vertaling hiervan zijn daarbij het referentiekader. 
Het stichtingsbestuur zit in tegenstelling tot bij de Tour nu – als formele opdrachtnemer van de 
uitvoering - dichter op de projectorganisatie. Echter, er liggen ook veel besluiten en 
verantwoordelijkheden bij de bestuurders.  

- Het is van belang dat vanuit beide kanten tijdig wordt gesignaleerd wanneer een dilemma op 
tafel ligt, er afwijkingen ontstaan t.o.v. de kaders, en/of er communicatief grote uitdagingen 
zijn. Dit wordt niet gezien als een escalatiemodel, maar door elkaar tijdig te informeren en op 
de hoogte te houden wanneer er vraagtekens komen, blijft iedereen inhoudelijk betrokken. 
Dat moet vooral ook rechtstreeks (in plaats van altijd via de projectorganisatie) kunnen,  

- Ook bij positieve noten is het goed elkaar te treffen en hierover te communiceren, dit kan ook 
bijdragen aan het vergroten van het draagvlak bij de publieke partners. 

 
3. Actuele aandachtspunten  

- Momenteel wordt feitelijk aangestuurd op een begroting van 14,4 miljoen, een begroting van 
14,9 miljoen wordt nagestreefd, maar zolang geen nieuwe toezeggingen van private partners 
binnen zijn, kan hier nog niet vanuit gegaan worden.  

- Uit de ervaring van de financiële situatie rondom de organisatie van de Tourstart in 2015 komt 
naar voren dat tot ongeveer drie maanden voor het evenement nog private financiering kon 
worden binnengehaald. Er is dus nog tijd om partners te werven. Circa drie maanden voor het 
evenement zullen besluiten moeten worden genomen rond de definitieve begroting en het al 
dan niet (gedeeltelijk) inzetten van de post onvoorzien. De projectorganisatie is vol vertrouwen 
dat de beoogde begroting gehaald wordt. Het is wel belangrijk dat ook de bestuurders zich 
blijven inzetten om extra geld binnen te halen; ook de burgermeesters kunnen worden 
ingezet.  

- Op het gebied van techniek, veiligheid en mobiliteit (“de organisatie van de wielerwedstrijd”) 
kan in feite niet worden gekort. De meeste druk ligt daardoor bij het marketing- en het 
activatiebudget. Tegelijkertijd is die laatste post voor de publieke partners een belangrijke, 
waar liever niemand op bezuinigt.  

- Geconcludeerd wordt dat stichtingsbestuur en stuurgroep het met elkaar eens zijn over de 
financiële aanpak  









 

  

- Toke geeft aan per 1 februari te vertrekken bij de gemeente Utrecht 
en is vanaf dan dus ook niet meer betrokken bij de Vuelta. Het is nog niet bekend wie de rol 
van voorzitter overneemt in de stuurgroep: of haar opvolger of een ander directielid.  

- Martijn deelt mee dat er zich nu 350 vrijwilligers hebben aangemeld. Er wordt ook gericht 
uitgevraagd naar specifieke doelgroepen zoals statushouders in Breda en Den Bosch, 
bewoners van de wijk Overvecht in Utrecht en MBO-studenten. 

- De gemeente Utrecht gaat tijdens de nieuwjaarsreceptie aandacht besteden aan de Vuelta. 
Het is goed als ook de andere partners dat doen. De projectorganisatie levert hiervoor 
desgewenst input aan. 

 
Volgende vergadering 

- Dinsdag 3 december, 18.00 u – 19.00 u 
 



Bijlage	2	
	
MEMO:	Planning	projectorganisatie	en	projectplannen	Vuelta	2020	
	
Aan	 	 :	Stuurgroep	Vuelta	2020	
Van	 	 :	Projectteam	Vuelta	2020	
Datum		 :	21	januari	2019			
	
	
Aanleiding	
In	het	eerste	directeurenoverleg	op	18	oktober	is	de	governance	van	de	Vuelta	2020	
besproken.	Het	stuk	is	daarna	aangescherpt	en	schriftelijk	vastgesteld	en	ter	informatie	
toegestuurd	naar	de	stuurgroep.	Onderdeel	van	het	memo	over	de	governance	was	een	
eerste	outline	van	de	projectorganisatie.		
	
Op	12	december	2018	is	bekendgemaakt	dat	de	Vuelta	in	2020	start	in	Utrecht	en	Brabant.		
Daarmee	is	er	daadwerkelijk	een	evenement.	Om	het	evenement	adequaat	te	organiseren,	
wordt	de	projectorganisatie	opgebouwd	en	worden	projectplannen	opgesteld.			
	
Projectorganisatie	
Het	model	voor	de	projectorganisatie	is	schematisch	weergegeven	in	een	organigram	
(gepresenteerd	in	het	memo	governance).		
	

	
	

Utrecht.nl

Governance en organisatie

MT
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Marketing

Activatie

Staf

Directeurenoverleg Stuurgroep
Stichting

Werkgroepen
- Duurzaamheid	&	Innovatie
- Gezond	stedelijk	leven

Werkgroepen
- Sport
- Cultuur
- Kennis

Werkgroep
- Mobiliteit
- Veiligheid
- Techniek

Liaisonsoverleg
- Breda
- Utrecht
- Den	Bosch
- Provincie	Brabant
- Provincie	Utrecht

Ambtelijk	opdrachtgever



Bij	de	uitwerking	van	de	projectorganisatie	moet	rekening	gehouden	worden	met	de	private	
financiering	van	het	evenement	(partnerships	met	private	partners	in	de	vorm	van	
dienstverlening	en	producten).	Bij	de	projectorganisatie	onderscheiden	we	de	volgende	
rollen	en	functies.	Waar	bekend,	zijn	de	namen	van	de	betrokken	medewerkers	of	private	
partners	al	weergegeven.		
	
Projectdirecteur:	Martijn	van	Hulsteijn	(BMC)	
Manager	Techniek,	Veiligheid,	Mobiliteit:	 	(gemeente	Utrecht)	
Projectleiders	Techniek,	Veiligheid,	Mobiliteit:	 	

	
Manager	Marketing:	 	
Capaciteit	Marketing:	 	
Manager	Communicatie	en	Woordvoering:	 	
Capaciteit	Communicatie:	 	
Liaison	Marketingcommunicatie:	 	(gemeente	Utrecht)	
Manager	Activatieprogramma:	vacature	
Coördinatoren	activatieprogramma:	vacature	
Projectsecretaris:	vacature	
Stafdiensten:	

 Backoffice:	 	(gemeente	Utrecht)	
 Backoffice:	vacature	
 Juridische	zaken:	 	
 Fiscale	zaken:	 	
 HRM/Vrijwilligersmanagement:	Sportyv	
 Financiën	en	control:	vacature	

	
	
Vervolgproces	
Met	de	twee	sportmarketingbureaus	( )	wordt	de	komende	
weken	de	taakverdeling	(marketing,	communicatie)	verder	vormgegeven.	Daarnaast	worden	
gesprekken	gevoerd	over	de	resterende	vacatures.	Daarbij	hebben	zich	al	een	aantal	
kandidaten	gemeld.	In	het	liaisonsoverleg	wordt	verder	afgestemd	of	er	vanuit	de	publieke	
partners	meerdere	kandidaten	zijn. 	

	
		

	
De	structuur	en	projectorganisatie	worden	de	komende	weken	verder	vormgegeven	en	
moeten	20	februari	(perspresentatie)	gereed	zijn.	Hetzelfde	geldt	voor	het	invullen	van	de	
vacatures.	Daarnaast	wordt	een	voorstel	gedaan	voor	de	verdere	invulling	van	het	
liaisonsoverleg	(onderwerpen,	wijze	van	interne	afstemming	en	terugkoppeling,	frequentie	
etc.).	De	basis	is	daarvoor	gelegd,	in	de	eerste	helft	van	februari	wordt	die	structuur	verder	
uitgewerkt.	In	het	volgende	directeurenoverleg	wordt	de	verdere	invulling	van	de	
projectstructuur	(inclusief	de	verbindingen	naar	de	publieke	partners)	verder	besproken.		
	
Projectplannen	
Nadat	de	projectorganisatie	is	ingericht,	worden	de	projectplannen	voor	het	evenement	
opgesteld.	Het	gaat	hierbij	om	de	volgende	onderdelen:		



 Deelprojectplan	Techniek,	Veiligheid,	Mobiliteit	
 Deelprojectplan	Activatieprogramma	
 Deelprojectplan	Marketing	
 Deelprojectplan	Communicatie	
 Deelprojectplan	stafdiensten	(vrijwilligers,	financiën,	risicomanagement,	fiscale	

zaken)	
 Overall	projectplan		

	
Als	voorbeeld	van	een	projectplan	is	het	overall	projectplan	Tour	de	France	2015	
meegestuurd	met	de	agenda.	De	deelprojectplannen	en	het	overall	projectplan	moeten	in	
april	in	concept	gereed	zijn.		
	
De	activiteiten	en	evenementen	in	de	deelprojectplannen	en	het	overall	projectplan	worden	
vervolgens	in	een	gedetailleerde	evenementplanning	gezet.		
	
Kwartaalrapportages	
Om	de	raden	en	staten	op	de	hoogte	te	houden	van	de	voortgang	van	het	project,	wordt	
gewerkt	met	(eenduidige)	kwartaalrapportages.	Daarin	wordt	aangegeven	wat	er	het	
komende	kwartaal	verwacht	kan	worden	en	wat	er	het	afgelopen	kwartaal	is	opgeleverd.	
We	stellen	voor	om	de	eerste	kwartaalrapportage	begin	april	naar	de	gemeenteraden	en	
provinciale	staten	te	sturen.	Voor	een	voorbeeld	van	een	kwartaalrapportage	is	bijlage	4	
bijgevoegd	(kwartaalrapportage	Tour	de	France	2015).		
	
Overige	aspecten	
Overige	aspecten	waar	de	komende	weken	een	besluit	over	genomen	moet	worden,	zijn	
onder	meer	de	huisvesting	van	de	projectorganisatie	en	de	ICT	(e mail	adressen,	ICT
ondersteuning).	Daarnaast	moeten	de	business	cases	hospitality	en	toertochten	uitgevraagd	
worden	bij	partners	in	de	markt	(primair	de	beoogde	uitvoeringspartners).		
	
Gevraagd	besluit	
§ Akkoord	gaan	met	de	planning		
	
	
	





Control en administratie: vacature (voorstel voor invulling via partnership  
Backoffice:  en vacature 
Relatiemanagement: vacature (voorstel voor invulling via partnership  

 
Juridische zaken:  
Fiscale zaken:  
 
TVM 
Manager:  (gemeente Utrecht) 
Projectleiders:  

- Veiligheid:  
- Techniek:  
- Start- en finishlocaties:  
- Mobiliteit:  
- Actiecoördinatiecentrum:  

 
Marketing en communicatie:  
Coördinator:  
Marketing:  en  
Communicatie:  en  
 
Activatieprogramma 
Manager: vacature 
Strategisch adviseur:  
Coördinatieteam: nog nader in te vullen 
 
Vacatures 
Er staan nog enkele vacatures open:  

- Control en administratie: er ligt een voorstel van  voor een privaat partnership 
voor de projectcontroller en administratiefunctie. Dit voorstel wordt op 27 maart 
besproken met de controller van de gemeente Utrecht.  

- Backoffice: hiervoor zijn gesprekken gepland met kandidaten 
- Relatiemanagement: een voorstel wordt uitgewerkt om dit te combineren met het 

partnership met . Binnen het team relatiemanagement kan daarnaast 
inhoudelijk samengewerkt worden met  Op onderdelen (waaronder 
netwerkbijeenkomsten) wordt een samenwerking met  

 bekeken.  
- Activatieprogramma: er is met name een vacature voor de manager Activatie. In 

overleg met de manager van de Tour in 2015 ( ) wordt een shortlist 
met namen gemaakt voor deze rol en worden gesprekken gevoerd.  is 
wel als adviseur voor deze functie beschikbaar en zal de komende weken het 
deelprojectplan opstellen.  

- Voor de coördinatiefuncties wordt gewerkt met twee regionale teams (Brabant en 
Utrecht), waarin met name de coördinatie voor sport en cultuur wordt gedaan. De 
kennisprogramma’s (gastcolleges, symposia, congressen) worden landelijk 
aangestuurd.  

 



De eerste centrale projectteamvergadering is gepland op 15 april (met alle betrokkenen). 
Vanaf dat moment wordt in eerste instantie eens per 2 weken een MT gepland met de 
managers en de staffuncties.  
 
Huisvesting 
Er wordt een definitieve locatie voor centrale huisvesting gezocht. Deze locatie moet in 
kwartaal 2 gevonden zijn. Er staat een zoekopdracht uit in Utrecht en ’s-Hertogenbosch. Het 
stadskantoor in Utrecht biedt onvoldoende (centrale) ruimte, waardoor naar andere 
mogelijkheden gekeken wordt. Voldoende werkplekken (ongeveer 20), vergaderruimte, 
goede internetverbindingen en parkeergelegenheid (OV) zijn daarbij de belangrijkste 
uitgangspunten.  
 
Gevraagd besluit 
§ Akkoord gaan met de voorgestelde projectorganisatie  
 
 
 





 

  

 
 

3. Juni 2020 (Multidisciplinair Coördinatieplan, Algemeen draaiboek politie, stand van zaken 
projectorganisatie) 

Gezamenlijke planontwikkeling en preparatie op het evenement is één van de succesfactoren bij de 
Tour de France (2015) geweest. 
 
TVM is goed aangesloten bij de SGBO’s van de politie. Daarin is ook de inzet van de politie m.b.t. het 
parcours goed afgestemd. In goed overleg met de Veiligheidsregio’s en de politie zijn de calamiteiten 
doorsteken van het parcours voor nood- en hulpdiensten vastgesteld. Hierdoor wordt de 
bedrijfscontinuïteit en bereikbaarheid voor de nood- en hulpdiensten gegarandeerd. 
     
Afstemming met Spaanse organisatie 
De start van de Vuelta in Alicante is bijgewoond door de 2 algemeen commandanten (AC’s) van de 
SGBO’s politie en 3 vertegenwoordigers van TVM. Dat was een nuttig werkbezoek om kennis te 
maken met de Spaanse organisatie. Om te zien op welke manier het perscentrum en permanance 
werd ingericht. Om te kijken naar de ploegenpresentatie, de ploegentijdrit en de start van de tweede 
etappe. En voor teambuilding tussen en met de AC’s. 
 
Planning en aandachtspunten 
Wat TVM betreft verloopt alles tot nu toe volgens planning. 
 
Een aandachtspunt is de capaciteitsproblematiek bij de politie, met name in een druk 
evenementenjaar dat 2020 wordt. 75 jaar bevrijding, het Eurovisie Songfestival, Sail Amsterdam en de 
Vuelta zijn enkele grote evenementen die bovenop de jaarlijks terugkerende evenementen komen. 
Dat zorgt niet alleen voor druk op de politie maar ook bij de andere hulpdiensten en op de 
beschikbaarheid van beveiligers, verkeersregelaars, EHBO en dergelijke. Dat betekent ook dat de 
nood- en hulpdiensten kritisch kijken naar activiteiten in het kader van activatie. Het moet echter 
mogelijk zijn om tot een mooi activatieprogramma te komen, zonder daarbij een te zwaar beroep te 
doen op de nood- en hulpdiensten.  
 





 

  

 
Horecapleinen 

• Met  worden momenteel afrondende gesprekken gevoerd.  is de beoogde 
partij die de coordinatie doet van de horecapleinen in Breda en Utrecht en een centrale 
vergunning aanvraagt.  

• Er wordt vooralsnog uitgegaan van 5 pleinen in Utrecht en 5 in Breda. Wanneer er meer animo is 
bij horecaondernemers in beide gemeenten, dan kunnen mogelijk per gemeente nog (maximaal) 5 
pleinen worden toegevoegd.  

• De pleinen moeten zorgen voor extra beleving op de wedstrijddagen langs het parcours en in de 
aanloop naar de finish van de wedstrijden. Sanitaire voorzieningen, een EHBO-post, een scherm 
en coordinatie op het gebied van veiligheid maken onderdeel uit van het horecaplein. Deze kosten 
(inclusief de coordinatiekosten, de kosten voor de vergunning en een fee voor de 
projectorganisatie) worden in de vorm van een exploitaitevergoeding bij de horecaexploitant in 
rekening gebracht.  

• Er worden primair lokale horecaondernemers benaderd voor de exploitatie van de pleinen.  
• Vooralsnog wordt geen rekening gehouden met de exploitatie van horecapleinen in ’s-

Hertogenbosch.  
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• Bij	de	beoordeling	van	de	scenario’s	wordt	gekozen	voor	een	derde	scenario:	op	basis	van	het	

huidige	private	commitment	(4,55	mln)	en	de	commerciële	opbrengsten	 	wordt	
voldaan	aan	de	60-40	verhouding	publiek	 	privaat	en	kan	het	evenement	gerealiseerd	
worden.	Daarnaast	wordt	de	komende	maanden	het	ambitieniveau	van	6	mln	privaat	verder	
nagestreefd.	Parallel	hieraan	wordt	voorgesteld	om	samen	met	uitvoerende	partners	te	
kijken	of	er	een	risicodragend	uitvoerend	partnership	gesloten	kan	worden	(met	inachtname	
van	eventuele	aanbestedingsregels	en	met	een	uitwerking	van	het	risico,	zowel	positief	als	
negatief).	De	op	te	richten	stichting	zou	dit	partnership	kunnen	afsluiten,	nadat	het	verder	op	
detail	is	uitgewerkt.	Dit	voorstel	wordt	akkoord	bevonden	door	de	meerderheid	van	de	
stuurgroepleden.	De	provincie	Utrecht	heeft	een	voorkeur	voor	scenario	2,	omdat	daarmee	
het	risico	bij	een	private	uitvoerende	partner	gelegd	kan	worden.		

• Aandachtspunten	hierbij	zijn:		
o Hou	de	vaart	in	gesprekken	met	een	risicodragend	uitvoerend	partner,	omdat	anders	

het	risico	aanwezig	is	dat	een	dergelijke	partner	afhaakt.		
o Is	er	voldoende	organiserend	vermogen?	Kan	een	uitvoerend	partners	(naast	een	

garantstelling	voor	het	risico)	ook	kwaliteit	toevoegen	aan	de	projectorganisatie?		
• Besluit:	keuze	voor	‘scenario	3’	(voorlopige	begroting	van	€	14	mln,	waarvan	6,4	mln	publiek,	

5,1	mln	privaat	en	beoogd	2,5	mln	VWS).	Daarbij	wordt	de	komende	maanden	verder	
gewerkt	aan	de	ambitie	om	de	6,0	mln	private	financiering	te	realiseren.	Parallel	daaraan	
wordt	de	komende	weken	een	mogelijk	uitvoerend	partnership	uitgewerkt:	eventueel	
risicodragend,	op	basis	van	de	kwaliteit	die	een	partner	kan	toevoegen	aan	het	project,	
rekening	houdend	met	eventuele	aanbestedingsregels	en	met	een	uitwerking	van	het	risico	
en	een	eventuele	verdeling	van	het	surplus	bij	meer	dan	6,0	mln	private	funding.	Uiterlijk	1	
maart	moet	duidelijk	zijn	of	zo’n	uitvoerend	partnership	tot	de	mogelijkheden	behoort.	De	op	
te	richten	stichting	wordt	opdracht	gegeven	dit	uitvoerende	partnership	verder	uit	te	werken	
en	ter	besluitvorming	voor	te	leggen	aan	de	stuurgroep,	rekening	houdend	met	de	positie	
van	de	bestuurders	(actie	Martijn	/	Stichting).		
	

	 	



4. Governance	en	risicopositie	publieke	partners	
• Het	definitieve	voorstel	governance	is	ter	informatie	voorgelegd.	De	provincie	Utrecht	geeft	

aan	dat	haar	accountant	in	andere	trajecten	heeft	aangegeven	dat	provinciale	ambtenaren	
niet	om	niet	uitgeleend	kunnen	worden	aan	een	stichting.	De	memo	wordt	aangepast	aan	die	
wens	(mandaat	aan	Martijn	om	het	memo	hierop	aan	te	passen	en	met	Toke	vast	te	stellen).		

• Besluit:	Het	definitieve	memo	wordt,	inclusief	de	verwerking	van	de	opmerking	van	de	
provincie	Utrecht,	definitief	vastgesteld.		

• Wat	betreft	het	risico	van	de	exploitatie	van	het	evenement:		
o De	gemeente	Utrecht	wil	het	evenement	samen	met	de	provincie	Utrecht	(voor	het	

Utrechtse	partnership)	benaderen	als	“samen	uit-samen	thuis”.	Bij	een	onverhoopt	
tekort	verhouden	provincie	en	gemeente	Utrecht	zich	voor	wat	betreft	het	Utrechtse	
deel	van	een	eventueel	tekort	tot	elkaar.		

o De	Brabantse	partners	zullen	een	eventueel	tekort	eveneens	gezamenlijk	benaderen.	
Den	Bosch	stelt	zich	daarbij	op	het	standpunt	dat	het	bij	de	besluitvorming	niet	
mogelijk	was	aan	de	voorkant	een	uitspraak	te	doen	over	afdekking	van	dat	tekort.	
Huib	van	Olden	spreekt	uit	zich	daar	te	zijner	tijd	wel	hard	voor	te	willen	maken,	
maar	kan	gezien	de	voorwaarde	waaronder	het	college	van	’s-Hertogenbosch	
akkoord	is	gegaan	met	deelname	daar	nu	geen	harde	toezegging	in	doen.		

• Besluit:	de	Utrechtse	en	Brabantse	partners	regelen	onderling	een	eventueel	negatief	
exploitatieresultaat	op	basis	van	de	verhouding	2/3	Utrechtse	partners	 	1/3	Brabantse	
partners.		

• 	
	

		
	

5. Communicatie	en	bekendmaking	
• Het	memo	en	het	draaiboek	communicatie	en	bekendmaking	worden	doorgenomen.		
• Bij	de	communicatie	wordt	geen	besluit	gevraagd	aan	raden	of	staten.	De	boodschap	wordt	

dat	we	voldoende	private	financiering	gerealiseerd	hebben	(5,1	mln),	dat	daarmee	voldaan	
wordt	aan	minimaal	60-40	publiek	 	private	financiering	en	dat	we	nog	in	gesprek	zijn	met	
meerdere	private	partners	om	de	resterende	private	ambitie	te	realiseren.		

• 	maakt	een	concept	raads/statenbrief,	die	gedeeld	wordt	met	de	andere	leden	
van	het	projectteam,	zodat	de	boodschap	naar	alle	raden	en	staten	eenduidig	is	 		

• Wat	betreft	de	bekendmaking:	er	wordt	gekozen	voor	een	interview	met	alleen	Jan	van	
Zanen	(als	vertegenwoordiger	van	alle	publieke	partners)	of	een	interview	met	Van	Zanen,	
Depla	en	Mikkers	(als	vertegenwoordigers	namens	de	publieke	partners).	De	keuze	voor	een	
van	deze	scenario’s	wordt	onderling	door	de	woordvoerders	besproken	(actie	
woordvoerders).		

• De	rolverdeling	van	alle	vijf	de	publieke	partners	wordt	(eveneens	door	de	woordvoerders)	
onderling	besproken,	zodat	die	verdeling	eenduidig	is.		

• De	perspresentatie	wordt	half	februari	(voor	de	voorjaarsvakantie)	in	Breda	gehouden.		
• Het	besluit	rond	de	financiering	wordt	mondeling	(rondvraag,	vertrouwelijk)	gemeld	bij	de	

colleges	van	4	december	om	te	polsen	of	er	nog	knelpunten	worden	verwacht	rond	de	



bekendmaking	en	het	informeren	van	raden	en	staten.	De	mededeling	aan	de	raad/staten	
wordt	11	december	in	de	colleges	(vertrouwelijk)	geagendeerd.		

• Door	de	woordvoerders	wordt	een	Q&A	gemaakt.	Die	Q&A	kan	ook	gebruikt	worden	bij	het	
bezoek	van	Daan/Klaas	aan	Alicante	(presentatie	parcours	Vuelta	2019).	Bij	de	Q&A	wordt	
zoveel	mogelijk	verwezen	naar	de	persconferentie	in	februari	(het	nieuws	is	vooral	dat	de	
Vuelta	naar	Utrecht	en	Brabant	komt;	routes,	middelen,	projectorganisatie	etc	worden	
allemaal	tijdens	de	persconferentie	toegelicht)	(actie	woordvoerders).		

• Besluit:	mededeling	in	colleges	op	11	december,	communicatie	richting	raden/staten	en	
media	op	12	december	(conform	het	draaiboek	communicatie),	interview	(embargo)	met	of	
Van	Zanen	namens	de	publieke	partners,	of	de	drie	burgemeesters,	persconferentie	half	
febuari.	Woordvoerders	bereiden	een	Q&A	voor.		
	

6. VWS-subsidie	
• De	stichting	wordt	per	direct	opgericht	(na	benadering	bestuursleden).		
• Martijn	informeert	de	commissie	Evenementen	vertrouwelijk	dat	de	financiering	is	

gerealiseerd	en	dat	het	evenement	in	december	wordt	toegewezen,	zodat	de	commissie	
Evenementen	de	laatste	toets	(begroting	en	dekking)	kan	doen	(actie	Martijn).		

• Besluit:	De	subsidieaanvraag	wordt	nog	in	2018	ingediend	bij	het	ministerie.		
	

7. Overige	aspecten	
• De	uitnodigingen	voor	de	presentatie	van	het	parcours	Vuelta	2019	(Alicante)	zijn	ontvangen.	

Vliegtickets	zijn	geboekt.		
• Stuurgroep	en	projectteam	zijn	aanwezig	bij	het	wielergala	in	Den	Bosch.		
• De	directie	van	de	Vuelta	heeft	van	de	UCI	te	horen	gekregen	dat	de	datum	van	de	start	van	

de	Vuelta	nog	niet	zeker	is.	De	UCI	stelt	nu	de	kalender	2020	op	en	door	de	Olympische	
Spelen	is	het	mogelijk	dat	de	Vuelta	start	van	13	 	16	augustus	of	van	20	 	23	augustus.	De	
Vuelta	directie	heeft	bij	de	UCI	aangegeven	een	zeer	sterke	voorkeur	voor	20	 	23	augustus	
te	hebben,	net	als	de	Nederlandse	partners.	Het	gesprek	tussen	UCI	en	Vuelta	is	momenteel	
gaande.		
	

8. Rondvraag	
Felicitaties	aan	elkaar	over	het	behaalde	resultaat.	De	vergadering	wordt	gesloten.		







 
 

 

Spreiding 
In de volgende afbeelding geeft een beeld van de spreiding van alle ingediende plannen.  

 
 
De spreiding van alle goedgekeurde plannen over de periode van het activatieprogramma is globaal 
als volgt: 
April: 25 
Mei: 42 
Juni: 54 
Juli: 41 
Augustus: 71 
NB: een aantal plannen heeft meerdere activiteiten, verspreid over verschillende maanden. En voor 
een aantal plannen is de datum nog niet zeker. 
 
Variëteit 
De aangemelde plannen zijn zeer divers in omvang, opzet en bereik. Een aantal voorbeelden zijn: 
complete Vuelta Festivals in meerdere doorkomst gemeentes, verschillende Vueltacafés, pubquizzen 
en wielerfestivals, fietshubs in de stad en provincie Utrecht, een theatervoorstelling geïnspireerd door 
La Vuelta, podcasts, het NK handbiking, een ‘plogging’-actie op de Utrechtse Heuvelrug, een Spaans 
filmfestival, wetenschapsblogs over wielrennen, een fietsbellenorkest, dikke bandenraces, een 
waterfietswedstrijd, een Vuelta-lied, het NK wielerquiz en een fietsbouw-project waarbij statushouders 
worden gekoppeld aan potentiële werkgevers. 
 
Er is onderscheid gemaakt in vier categorieën. De meeste ingediende plannen vallen onder sport, 
cultuur of een combinatie hiervan. Daarnaast vallen er nog plannen buiten deze categorieën, deze zijn 



 
 

 

ingedeeld onder het kopje Overig (hieronder ook veel maatschappelijke projecten). De procentuele 
verdeling over deze categorieën is als volgt: 
 

 Totaal aantal plannen Waarvan met 
bijdrage 

Waarvan 
goedgekeurd 

Sport 68 60 27 

Cultuur 85 77 46 

Mix 60 56 46 

Overige 59 50 19 

Totaal 272 243 138 

 
 
Aansluiting bij inhoudelijke doelstellingen Gezond stedelijk leven, Feest en Duurzaamheid  
In ieder geval komt in ieder plan één van de drie duurzaamheidspijlers (Fit voor morgen, Iedereen 
doet mee, Zorg voor de elementen) terug.  
De open en uitnodigende opzet van het activatieprogramma maakt dat iedereen mee kan doen. De 
informatiebijeenkomsten en het actief benaderen van zoveel mogelijk mensen en organisaties in de 
periode juni - oktober hebben daar nog extra aan bijgedragen. In het selectieproces hebben we hier in 
de eindafweging specifiek op gelet. Waar mogelijk blijven we hier in de begeleiding van de 
organisatoren en de programmering van kick-off en ploegenpresentatie op sturen.    
 
Veel plannen zijn gericht op het in beweging brengen van mensen. Letterlijk, maar ook figuurlijk, op 
weg naar een gezondere leefstijl. Dat geldt in ieder geval voor alle sportactiviteiten, maar ook een flink 
aantal uit de categorie mix en overig. Voorbeelden: de fietshubs, het educatieprogramma, de 
activiteiten van de KNWU, toertochten, wandeltochten, fietsroutes. 
Daarnaast zijn er projecten die specifiek focussen op duurzaamheid in de zin van ‘zorg voor de 
elementen’. Voorbeelden hiervan zijn het project ‘Veilig op de fiets naar school’, Plogging op de 
Heuvelrug, Fietsbos, Ride>>Recycle, Snuffelfiets en Cycling4Climate.  
 
De overgrote meerderheid van de plannen heeft een feestelijk karakter.  
 
Communicatie richting aanvragers 
Uiterlijk op 13 december krijgen de indieners te horen of en met welke bijdrage hun plan vanuit La 
Vuelta Holanda wordt ondersteund. 
 
Dat gebeurt als volgt: 
 

1) De meeste projecten die zijn afgewezen ontvangen een e-mail. Op inschatting van de 
betreffende coördinator gaat hier eventueel telefonisch contact aan vooraf. Belangrijk is de 
tone of voice. We maken de brief zo persoonlijk mogelijk en benadrukken dat we blij zijn met 
zoveel enthousiasme. We geven in eerste instantie geen specifieke motivatie, die wordt op 
verzoek wel gegeven.  
 

2) De projecten die wel ondersteund gaan worden, maar met een lager bedrag dan 
aangevraagd, worden allemaal gebeld. Dat gebeurt door de betreffende coördinator. 
Aansluitend wordt een bevestigingsmail verstuurd.  

 
3) De projecten die de status ‘onder voorbehoud’ hebben, worden gebeld door de betreffende 

coördinator.  
 

 
 





 
 

 

extra categorie toegevoegd voor kinderen op loopfietsjes in de leeftijd van 2 t/m 6 jaar (geen 
wedstrijd). 

- 25 portable pumptracks - Een portable pumptrack is een verharde baan met bulten die elkaar 
ritmisch opvolgen. In aanloop naar en tijdens La Vuelta Holanda worden op 25 locaties in de 
provincie Utrecht en Noord-Brabant een portable pumptrack geplaatst met begeleiding en 
programmering, met als doel kinderen kennis te laten maken met pumptrack rijden.  

- 20 Join the Vuelta trainingen - Met de techniektrainingen van Join the Vuelta leren wielrenners 
in de leeftijd van 20 t/m 65 jaar technisch beter fietsen. Deze trainingen worden in 
samenwerking met wielerverenigingen aangeboden. 

- Fondo trainingsprogramma’s voor o.a. toertochten - Fondo begeleidt ongebonden prestatieve 
wielrenners naar persoonlijke topprestaties, door persoonlijke trainingsbegeleiding aan te 
bieden via een app. Voor de Vuelta toertochten wordt een speciaal programma aangeboden 
om goed voorbereid mee te doen aan de toertocht. 

 
 

III. Organisatie La Vuelta Holanda Toertochten 
 
In augustus 2020 zullen twee officiële La Vuelta Holanda toertochten worden verreden: één editie in 
Utrecht gebaseerd op de etappe ’s-Hertogenbosch-Utrecht en één editie in Breda, gebaseerd op de 
etappe Breda-Breda. Beide edities zullen bestaan uit meerdere routes van verschillende afstanden. 
Inzet is om tussen de 10.000 en 20.000 mensen aan deze toertochten te laten deelnemen. De 
organisatie van de toertochten is in handen van het bureau Central Events, in nauwe afstemming met 
de projectorganisatie LVH (met name TVM en Marcom). 
 
 
IV. Scholenprogramma 
 
In het kader van het scholenprogramma wordt op dit moment een lespakket ontwikkeld in 
samenwerking met DST. Dit pakket richt zich specifiek op de groepen 7 en 8 van het basisonderwijs 
en de onderbouw van het VMBO. Begin december staat er een brainstorm ingepland waarin samen 
met leraren uit het basis- en voortgezet onderwijs en de ontwikkelaars van het lespakket de precieze 
invulling verder wordt uitgedacht. De drie duurzaamheidspijlers (Fit voor morgen, Iedereen doet mee, 
Zorg voor de elementen) zijn hierbij leidend. Daarnaast zijn de ingediende plannen uit het 
activatieprogramma die aansluiten bij het lespakket of interessant zijn voor scholen gedeeld met de 
ontwikkelaars van het lespakket. 
 
Begin november is er een brief verstuurd naar alle basis- en middelbare scholen met de op dat 
moment (nog beperkte) beschikbare informatie. Op het moment van schrijven zijn er al 22 
aanmeldingen binnen vanuit het basisonderwijs en acht vanuit het voortgezet onderwijs. Op het 
moment dat de precieze invulling van het lespakket duidelijk is, zal dit verder actief gepromoot 
worden. 
 
 





 

  

 
• Breda: Markt met de Grote Kerk (herkenbaar iconisch gebouw, ook in de route) 
• Tot slot inzoomen richting de start Utrecht: Jaarbeursplein/Stadskantoor/fietsenstalling (link 

naar permanence, start etappe en duurzaamheid/fietsbeleid) 
 

NB: We hebben nog geen bevestiging op de beelden gekregen van de ASO 
 
4. Programma werkbezoek  
 
Dinsdag 17 december  
13.30 u  Vlucht van Amsterdam – Madrid (KLM) 
16.05 u  Aankomst Madrid 
16.15 u  Transfer naar Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center 
16.30 u  Inchecken, vrije tijd en opfrissen/omkleden 
19.00 u  Zaal open 
20.15 u  Start Course Presentation 
21.30 u  Einde Course Presentation 
21.45 u  Cocktailparty met DJ in hotel/conference centre 
 
Woensdag 18 december  
11.00 u  Vlucht Madrid – Amsterdam (KLM) 
13.35 u  Aankomst op Schiphol Airport 
 
 
De delegatie verblijft in het hotel bij het conferentiecentrum waar de parcours presentatie plaatsvindt: 
 
Madrid Marriott Auditorium Hotel & Conference Center   
Avenida de Aragon No 400 
Madrid  28022 Spain   
T: +34 914 00 44 00  
W: https://www.marriott.com/hotels/travel/madad-madrid-marriott-auditorium-hotel-and-conference-
center/ 
 
NB 1): De leden van de delegatie hebben vanuit de Vuelta-organisatie in Spanje een digitale 
uitnodiging ontvangen. Deze moet in Madrid bij toegang tot de parcours presentatie worden getoond. 
Graag dus op papier of digitaal meenemen. 
NB 2): In het kader van duurzaamheid wordt de CO2-uitstoot van de vliegreis naar en van Madrid door 
de projectorganisatie (financieel) gecompenseerd. 
 
5. Cocktailparty 
Na afloop van de parcourspresentatie is er een ‘cocktail’ met hapjes en drankjes. We zijn gevraagd 
om deze te helpen inrichten naar Nederlandse sferen, o.a. via grote foto’s en andere visuals die 
‘Nederlands’ zijn. Daarnaast is het idee dat er Nederlandse (lokale) delicatesses worden geserveerd. 
De invulling hiervan is vrij (m.u.v. bier). In afstemming met de marketingorganisaties van Utrecht en 
Brabant is een aantal ideeën geopperd (culinair stamppotje, erwtensoep, haring, drop, bitterballen, La 
Vuelta Holanda wijnen).  
Er is nog geen reactie vanuit de ASO op deze ideeën.  
 
6. Goodiebag 
Alle bezoekers van de parcours presentatie krijgen van de organisatie van La Vuelta 2020 een 
goodiebag mee naar huis. Wij zijn gevraagd om daar ook producten voor aan te leveren. Het gaat om 
circa 500 stuks. Naast een La Vuelta Holanda keycord wordt een Oranje-fietsbel met LVH-logo in de 
goodiebag gedaan. 
 
7. Zichtbaarheid parcoursgemeenten 
In de stuurgroep van 5 november jl. gaven de bestuurders aan dat ze graag op een of andere manier 
de andere 31 parcoursgemeenten in het moment van de parcours presentatie willen meenemen. Idee 
kwam voor een backdrop/banner met alle 34 gemeenten erop. Ook een idee was om voor of na de 



 

  

presentatie alle gemeentehuizen in Utrecht en Brabant (en Gelderland) langs 
te gaan en dit vast te leggen op beeld (foto, waarbij steeds hetzelfde voorwerp/symbool en/of dezelfde 
banner terugkomt). 
Het lukt in de tijd niet om hiervoor voor de parcours presentatie iets te organiseren. De 
parcoursgemeenten zijn wel zichtbaar in de parcourskaarten in de perskit die alle media digitaal 
toegestuurd krijgen.  
 
8. Media 
Vanuit La Vuelta Holanda zijn voor de (digitale) perskit de parcourskaarten van de Nederlandse 
etappes en de engelse LVH-promofilm aangeleverd. In de verstuurde persuitnodiging van de Spaanse 
organisatie is een mooie vermelding gemaakt van de start in Nederland. 
Naar aanleiding van de parours presentatie wordt een persbericht uitgestuurd.  
 
9. Geschatte kosten 

 
 

Omschrijving Kosten Opmerking 
   

   
   

   
   

   
 

 









 

  

 
 
 
 
VERTROUWELIJK: MEMO 
 
Aan: Stuurgroep 
Van: Projectorganisatie La Vuelta Holanda  
Betreft:  Stand van zaken Dekking en risico- en kansenmanagement 
Datum:   2 januari 2020 
 
 
 
Kosten en dekking 
Er zijn geen mutaties in de kostenkant. Het project loopt vooralsnog binnen de begroting van € 14,4 
miljoen.  
 
Er wordt nog steeds met nieuwe private partners (potentials) gesproken, waarbij de verwachting is dat 
een aantal hiervan gaat toetreden als partner en financieel gaat bijdragen. Soms vergt dat een lange 
adem. Daarnaast zijn er weer een aantal partnerships afgesloten. De extra bijdragen die daarmee 
gemoeid zijn, worden in eerste instantie gebruikt om de commerciële opbrengsten in het dekkingsplan 
wat af te schalen (risicobeheersing). Onder meer de beoogde opbrengsten vanuit de horecapleinen en 
de hospitality is in het dekkingsplan wat afgeschaald. Na daadwerkelijke realisatie van deze 
opbrengsten kunnen deze vervolgens eventueel weer opgeschaald worden.  
 

 
  
 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 

  

 
Risico- en kansenmanagement 
In januari wordt het risico-en kansenmodel geactualiseerd en is een sessie risico- en 
kansenmanagement met de controllers van de vijf publieke partners gepland. Bijzonderheden worden 
teruggekoppeld aan Directeurenoverleg en Stuurgroep.  





 

   



 

  

 
 

 

 
 

  





Memo 

Betreft:  Implementatieplan duurzaamheidsstrategie 

Van:   

Aan:  Stuurgroep La Vuelta Holanda 

Datum:  16 september 2019 

Green Events heeft samen met het organisatieteam van La Vuelta Holanda een strategie ontwikkeld. 
De drie peilers van deze strategie zijn gezond stedelijk leven, vitaliteit en inclusiviteit. De strategie 
wordt opgeleverd in de lay-out van La Vuelta Holanda. 
 
De vervolgstap is de implementatie van de duurzaamheidsstrategie in de daadwerkelijke uitvoer van 
La Vuelta Holanda. Hiertoe wordt een matrix ontwikkeld met maatregelen voortvloeiend uit de 
opgestelde strategie, rekening houdend met de volgende factoren. 
 

- Invloed 
 

Naar mate van de invloedsfeer op (duurzame) maatregelen is in de strategie onderscheid 
gemaakt in 
- Kopgroep (o.a. MT) 
- Demarragegroep (o.a. ASO)  
- Peloton (o.a. Publiek) 

 
- Impact 

 
Per maatregel wordt de impact weergegeven, onderscheidend in ‘veel, gemiddeld, weinig’ 

 
- Moeilijkheidsgraad 

 
Per maatregel wordt de moeilijkheidsgraad weergegeven, onderscheidend in ‘makkelijk, 
mogelijk, moeilijk’. Het gaat hier zowel om technische als budgettaire uitvoerbaarheid 

 
De matrix moet een makkelijk hulpmiddel zijn ter toetsing van de duurzaamheidsstrategie en het 
maken van de juiste afwegingen bij de besluitvorming om een actie wel of niet uit te (laten) voeren. 
 
Zowel de strategie als de implementatie hiervan dienen ter ondersteuning van de doelstellingen van 
La Vuelta Holanda en vooral om een bijdrage te leveren aan de bewustwording van zowel de 
organisatie (inclusief publieke partners) als het grote publiek dat verduurzaming van een impactvol 
sportevenement binnen handbereik ligt. 
 
Planning 
 
De matrix wordt eind september opgeleverd. Het betreft een dynamische oplevering waar steeds 
maatregelen aan kunnen worden toegevoegd. 
 





Beoordeling	
FGS	is	inhoudelijk	gezien	een	passend	goed	doel	bij	de	Vuelta:	
 Het	Fonds	sluit	aan	bij	de	gekozen	thematiek	(gezond	stedelijk	leven)	en	past	ook	goed	

bij	andere	gemeentelijke	en	provinciale	doelstellingen	als	participatie	en	inclusiviteit.		
 FGS	heeft	een	nauwe	samenwerking	met	BEAT	Cycling,	een	vernieuwend	concept	op	het	

gebied	van	professioneel	en	amateurwielrennen.		
 FGS	is	een	landelijk	opererende	organisatie	(passend	bij	het	internationale	evenement	

Vuelta)	en	kan	ook	goed	verbonden	worden	aan	het	sportieve	activatieprogramma.	
Zowel	in	Utrecht	als	in	Brabant	zijn	er	programma’s	op	het	gebied	van	Uniek	Sporten.		

 Het	WKZ	was	in	2015	al	het	goede	doel	van	de	Tour	in	Utrecht	en	is	meer	dan	het	FSG	
verbonden	aan	Utrecht.		

 	
	

	
	
Gevraagd	besluit	
§ Akkoord	gaan	met	Fonds	Gehandicaptensport	als	goede	doel	van	de	Vuelta2020	in	

Nederland.		
§ Het	goede	doel	van	de	Vuelta	wordt	op	20	februari	nog	niet	gecommuniceerd.	Hiervoor	

willen	we	een	apart	mediamoment	creëren	(nieuwe	aandacht).	Wel	moeten	betrokken	
organisaties	van	het	besluit	op	de	hoogte	worden	gebracht.		

§ 	

		
	
	
	





 

  

de afvalproblematiek voor de druk op de omgeving, daarmee is deze groep 
de grootste veroorzaker van de ecologische footprint. 
 
Classificatie maatregelen matrix 
De voorgestelde maatregelen zijn gerelateerd aan de gekozen doelstellingen in de 
duurzaamheidsstrategie. Aan de maatregelen is de mate van uitvoerbaarheid toegekend met als 
onderscheid 

o Makkelijk 
o Mogelijk 
o Moeilijk 

 
Een tweede classificatie heeft betrekking op de impact1 

o Hoog 
o Middel 
o Laag 

 
Als derde is het kostenaspect meegenomen 

o Hoog 
o Middel 
o Laag 

 
Als vierde is de status meegenomen 

o Nul 
o Proces 
o Gerealiseerd 

 
Tenslotte is de meetbaarheid meegenomen 

o Meetbaar 
o Voelbaar 

 
Alle variabelen zijn overzichtelijk weergegeven in kleur en eenvoudig te wijzigen op ieder onderdeel. 
 
Bovengenoemde classificaties zijn gebaseerd op inschattingen. Indien er gekozen moet worden op 
basis van kwantificeerbare variabelen dienen de maatregelen verder uitgewerkt en doorgerekend te 
worden. 
 
Dynamische matrix 
We werken met een dynamische matrix, gericht op de drie pijlers uit de duurzaamheidsstrategie. De 
matrix is niet uitputtend. Er kunnen in het vervolg maatregelen aan worden toegevoegd.  
Sommige maatregelen liggen zodanig voor de hand dat ze kort, of mogelijk helemaal niet in de matrix 
worden benoemd. Er worden ook maatregelen genoemd die niet zullen worden uitgevoerd of 
geïmplementeerd. Gewoonweg omdat het technisch, dan wel financieel niet haalbaar is.  
Het is echter wel belangrijk dat we als organisatie veel maatregelen de revue laten passeren om een 
weloverwogen keuze te maken in de uitvoering van de gekozen maatregelen. 
 
De niet-haalbare maatregelen zijn/worden in de matrix weergegeven in een grijs gearceerd vak. In de 
huidige matrix is sprake van één maatregel die in de praktijk niet uitvoerbaar is, hoewel in eerste 
instantie wel voor de hand liggend. Het betreft de elektrisch aangedreven ploegauto’s. Het is een 
kwestie van tijd en ook de ploegbussen en ploegleidersauto’s worden aangedreven door alternatieve 
energiebronnen en niet langer door verbrandingsmotoren. In de praktijk van nu gelden nog de 
volgende bezwaren: 

- Bereik van elektrische auto’s. Het bereik wordt wel steeds groter, echter legt een ploegauto 
vaak meer kilometers af dan de etappe alleen. Denk aan verplaatsing vanaf het hotel naar de 
start/finish. 

- Investering. Het gehele wagenpark van een ploeg bestaat snel uit één of twee bussen, één 
vrachtauto, 4 ploegleidersauto’s, 3 begeleidende auto’s en 3 gastenwagens. 

- Wijze van rijden. Met name de auto’s in de koers rijden uitermate inefficiënt. Veel remmen en 
optrekken, waardoor de range nog eens extra wordt verkleind. 

 



 

  

 
 
 
 
Meten 
In de huidige strategie is ervoor gekozen om de duurzaamheids-inspanningen te gaan monitoren, niet 
om de effecten (kwantitatief) te gaan meten. Een meting is pas interessant als deze afgezet kan 
worden tegen een 0-meting of een relevante benchmark van eerdere/andere evenementen. Beiden 
zijn op dit moment niet voorhanden. Uiteraard zou het een keuze kunnen zijn om de LVH footprint 
daadwerkelijk te gaan meten om daarmee een ‘0-meting’ te hebben voor de toekomst. Op dit moment 
is er geen budget begroot voor het uitvoeren van metingen. 
 
De voortgang en bewaking van de maatregelen wordt gemonitord aan de hand van de matrix. 
Beginnend met de aanvangssituatie (= nul), via het proces tot en met de realisatie. Dit wordt 
weergegeven in de matrix in tekst en kleur. De inspanningen worden weergegeven en bijgehouden 
met de al dan niet meetbare output. 
 
Imago (impact1) 
Naast kwantificeerbare impact speelt er ook nog een andere impact, nl. het imago. Niet alleen het 
imago van LVH, maar ook het imago van wielrennen in z’n algemeen. Door het invoeren en uitvoeren 
van (een deel van) de voorgestelde maatregelen laat LVH aan het grote publiek zien dat, met 
vanzelfsprekende maatregelen, er wel degelijk een verduurzaming van een groot sportevenement 
mogelijk is. Om deze bewustwording te creëren is een gedegen communicatiestrategie op dit 
onderwerp cruciaal.  
 
In dit kader is het te adviseren om uit de dynamische matrix één of enkele ingrijpende maatregelen te 
nemen die wat meer moeite (en mogelijk geld) kost(en). Dit moet dan wel een maatregel zijn met een 
grote impact waar de gevolgen zich direct doen gelden en duidelijk zichtbaar c.q. voelbaar zijn. Deze 
voorbeelden vertellen het verhaal van de verduurzaming van La Vuelta/grote wielerrondes.  
 
Voorbeelden met een verhaal 

- Duurzame reclamekaravaan. Dit initiatief wordt opgepakt door de projectorganisatie, het BPU 
en More2Win. Deze karavaan heeft meerdere concrete doelstellingen, o.a. 

o Volledig duurzaam aangedreven voertuigen (electrisch, waterstof of evt. bio-
brandstof) 

o Leave-no-trace; er worden geen items gestrooid, wel uitgegeven op speciale 
stopplaatsen maar enkel duurzame gadgets  

o Bijdragen aan de bewustwording van bv. Nederland Schoon, Global Development 
Goals etc. 

o Innovatieve oplossingen als showcase aan een groot publiek 
-  

 
  

  
  
  
  
  
  

 
 

 
Planning 
Afhankelijk van de visie en feedback van betrokken partijen wordt de matrix uitgebreid en verfijnd. Tot 
die tijd is/wordt de matrix al gebruikt bij de afweging of een maatregel bijdraagt aan de verduurzaming 
van het evenement. 
 
 



 

  

 
 
 
 
MEMO   
 
  
Aan:  Stuurgroep Vuelta 2020 
Van  Team activatie  
Betreft:  Stand van zaken activatieprogramma 
Datum:   29 oktober 2019 
 
 
Aanmelden activiteiten voor activatieprogramma 
Op 15 september 2019 is het aanmeldloket voor het indienen van activiteiten rondom de start van de 
Vuelta geopend. Op de website van La Vuelta Holanda kan iedereen nu een plan voor een activiteit 
indienen.  
 
Stand van zaken laatste week oktober 2019 
Op het moment van schrijven hebben we 85 aanmeldingen voor plannen gekregen die in totaal ruim 
€1.000.000,- aanvragen van de projectorganisatie. Van deze plannen zijn er 30 in de provincie 
Utrecht, 43 in Noord-Brabant en acht landelijke evenementen.  
De aangemelde plannen zijn zeer divers in omvang, opzet en bereik. Een aantal voorbeelden zijn een 
compleet Vuelta festival in een doorkomstgemeente, een Vuelta pub quiz in een café in Utrecht, een 
roman, hardloopwedstrijden, een NK-wielerquiz en Spaanse kooklessen op een middelbare school. 
 
Een aantal aangemelde plannen bestaat uit meerdere evenementen of activiteiten. Een voorbeeld is 
een organisatie uit de gemeente Woensdrecht die 12 evenementen organiseert binnen één plan, of de 
“Fietshubs” (14 evenementen binnen één plan en mogelijk nog uitbreiding naar een aantal 
parcoursgemeenten in de provincie Utrecht). In onze researchlijst staan een kleine 300 ideeën voor 
activiteiten, opgehaald tijdens diverse gesprekken en bijeenkomstavonden. Hiervan verwachten wij 
nog tussen de 50 en 100 aanmeldingen. Daarnaast zijn er ook nog verschillende initiatieven voor 
activiteiten en evenementen vanuit verschillende stakeholders (KNWU, 20 evenementen) en eigen 
activiteiten (kick-off 29 april 2020, Ploegenpresentatie, Toertochten), die nog niet meegenomen zijn bij 
de tellingen.  
Het aanmeldloket is tot 31 oktober 2019 geopend voor indieners die een financiële bijdrage wensen te 
ontvangen. Op basis van eerdere, vergelijkbare projecten wordt 80% van de aangemelde plannen 
verwacht tijdens de laatste week voor de deadline.  
 
Het aanmeldloket voor plannen zonder financiële bijdrage blijft ook na 31 oktober geopend. 
Doelstelling is om tot en met 16 augustus 2020 minimaal 200 evenementen/activiteiten (met óf zonder 
financiële bijdrage) in de steden en regio’s te laten plaatsvinden vanuit het activatieprogramma van La 
Vuelta Holanda. We verwachten dat aantal te halen.  
 
Beoordeling en toewijzing 
Begin november zullen de coördinatoren van team activatie de aangemelde plannen toetsen op: 

• Haalbaarheid 
• Originaliteit 
• Aansluiting bij de Vuelta/Spanje 
• Aansluiting bij de verhalen (In het rood rijden, Verbonden in strijd, Vuur, Verandering, Vuelta) 
• Aansluiting bij de drie thema’s rondom duurzaamheid (Fit voor morgen, Iedereen doet mee, 

Zorg voor de elementen) 
• Feestelijkheid   
• Bereik/impact van de activiteit.  

 
Aan de hand van deze criteria zullen de plannen beoordeeld worden en zal het beschikbare budget 
worden verdeeld over de ingediende plannen. 
 
Uiterlijk 14 december zullen de verschillende initiatiefnemers bericht krijgen over de uitslag van hun 
aanvraag en een eventuele financiële toewijzing. 
 



Bijlage	3	
	
MEMO:	werkbezoeken	La	Vuelta	2019		
	
Aan	 	 :	Stuurgroep	La	Vuelta	Holanda	
Van	 	 :	Martijn	van	Hulsteijn	
Datum		 :	10	april	2019			
	
	
Contactmomenten	en	relatiebeheer	
Op	20	februari	2019	vond	de	presentatie	van	de	parcoursen	van	La	Vuelta	2020	in	Nederland	
plaats	in	Breda.	De	komende	maanden	is	een	aantal	werksessies	met	medewerkers	van	La	
Vuelta	gepland	(waaronder	een	inspectie	van	het	parcours	door	 ,	eind	
april	2019,	in	aanwezigheid	van	betrokkenen	Techniek,	Veiligheid	en	Mobiliteit).		
	
Daarnaast	is	er	een	aantal	(potentiële)	momenten	waarop	(een	deel	van)	de	stuurgroep	en	
de	projectorganisatie	in	een	werkbezoek	de	relatie	met	La	Vuelta	verder	kunnen	versterken.		
	
Bezoek	La	Vuelta	2019		
La	Vuelta	start	op	zaterdag	24	augustus	2019	(Alicante)	en	finisht	op	zondag	15	september	
(Madrid).		
 Door	La	Vuelta	is	aangegeven	dat	de	finish	in	Madrid	het	meest	logische	moment	is	om	

de	‘overdracht’	van	het	evenement	te	organiseren.	Leden	van	de	stuurgroep	en	een	
delegatie	van	de	projectorganisatie	zouden	aan	kunnen	sluiten.		

 Het	 	heeft	aangegeven	dat	zij	met	geïnteresseerden	naar	de	start	in	Alicante	willen	
gaan	(ploegentijdrit	van	18	kilometer).		

 Het	bezoek	aan	La	Vuelta	2019	leent	zich	ervoor	om	met	een	grotere	delegatie	af	te	
reizen	naar	Spanje,	bijvoorbeeld	met	vertegenwoordigers	van	de	private	partners	(op	
uitnodiging	van	de	projectorganisatie).		

	
Voor	een	delegatie	van	private	partners	zijn	kosten	opgenomen	in	de	begroting	(1	
deelnemer	per	private	partner).	Het	budget	voor	een	werkbezoek	van	leden	stuurgroep	en	
projectorganisatie	is	beperkt.	We	stellen	daarom	voor	om	1	moment	te	kiezen	als	
bezoekmoment	voor	leden	stuurgroep,	projectorganisatie	en	(eventueel)	private	partners.		
	
Bezoek	presentatie	parcours	La	Vuelta	2020	
Normaal	gesproken	wordt	het	parcours	gepresenteerd	in	december	of	januari	voorafgaand	
aan	La	Vuelta	in	de	stad	waar	de	ronde	start.	Omdat	de	presentatie	van	het	parcours	primair	
voor	journalisten	wordt	georganiseerd	(vooral	ook	Spaanse),	en	de	Nederlandse	routes	al	op	
20	februari	2019	in	Breda	bekend	zijn	gemaakt,	is	afgesproken	met	La	Vuelta	dat	de	
presentatie	van	het	parcours	in	december	2019	–	januari	2020	in	Madrid	zal	plaatsvinden.		
	
Het	ligt	voor	de	hand	om	met	een	delegatie	van	de	stuurgroep	en	de	projectorganisatie	af	te	
reizen	naar	Spanje.	We	gaan	daarbij	vooralsnog	uit	van	een	delegatie	van	ongeveer	10	
personen.		
	
	



Voorstel	
Gegeven	de	beperkte	budgetten	voor	werkbezoeken	en	de	beeldvorming	(niet	te	vaak	
afreizen	naar	Spanje)	stellen	we	de	volgende	werkbezoeken	voor:		
1. Een	werkbezoek	met	een	delegatie	van	stuurgroep,	deel	van	de	projectorganisatie	en	

private	partners	naar	de	finish	van	de	Vuelta	in	Madrid	(van	zaterdag	14	tot	en	met	
maandag	16	september).	Met	de	Nederlandse	ambassade	in	Madrid	kan	gekeken	
worden	naar	een	ontvangst	op	de	ambassade	en	een	inhoudelijk	programma	op	
zaterdag.		

2. Aanwezigheid	van	de	stuurgroep	en	een	kleine	vertegenwoordiging	van	de	
projectorganisatie	bij	de	presentatie	van	het	parcours	2020	in	Madrid.		

	
Daarnaast	stellen	we	voor	dat,	wanneer	behoefte	is	bij	de	leden	van	de	stuurgroep	om	
aanwezig	te	zijn	bij	de	start,	aan	te	sluiten	bij	de	delegatie	van	het	 	die	de	start	in	
Alicante	bezoekt.	De	kosten	van	een	dergelijk	bezoek	zitten	niet	in	het	projectbudget	en	zijn	
voor	rekening	van	de	afzonderlijke	gemeenten	of	provincies.		
	
Gevraagd	besluit	
§ Akkoord	gaan	met	het	voorstel	voor	de	werkbezoeken		
	
	
	



 

   

 
 
 
 
MEMO     = CONCEPT= 
 
 
Aan: Bestuurlijk-ambtelijke delegatie start Vuelta 2019 Alicante 
Van: Projectorganisatie 
Datum: 24 juni 2019 
 
Betreft: Programma werkbezoek Alicante (start La Vuelta 2019) 23-25 augustus 
 
 
 
Aanleiding 
In het weekend van 23-25 augustus gaat de Vuelta 2019 van start in Alicante. Op verzoek van de 
directie van de Vuelta zal een delegatie van La Vuelta Holanda 2020 bij de start aanwezig zijn. 
De Vuelta directie zorgt voor het transport van en naar het vliegveld en van en naar de startlocaties op 
zaterdag en zondag. Ook regelt zij het hotel en de accreditaties. 
 
 
Samenstelling delegatie 
De delegatie zal bestaan uit twee groepen: een bestuurlijke delegatie (met ambtelijke ondersteuning) 
en een operationele delegatie vanuit de projectorganisatie van La Vuelta Holanda (rond Techniek, 
Veiligheid en Mobiliteit). 
In totaal reizen de volgende 13 personen naar Spanje. 
  
Naam Functie Organisatie 
Bestuurlijke delegatie   
Klaas Verschuure Wethouder Gemeente Utrecht 
Jan van Zanen Burgemeester Gemeente Utrecht 

  Gemeente Utrecht 
Huib van Olden Wethouder Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Leo Nelis Directeur Financiën Gemeente ‘s-Hertogenbosch 
Daan Quaars Wethouder Gemeente Breda 

  Gemeente Breda 
  Projectorganisatie La Vuelta 

  Projectorganisatie La Vuelta 
Operationele delegatie   

  Projectorganisatie La Vuelta 
  Gemeente Utrecht 

  Politie Midden-Nederland 
  Politie West-Brabant 

 
 
Programma bestuurlijke delegatie 
 
Vrijdag 23 aug 

• 10.05 uur  Vertrek vanaf Eindhoven Airport  
• 12.40 uur   Aankomst Alicante, transfer naar hotel 
• 13.30 uur  Check-in hotel 
• 14.00 – 20.00 uur Vrije tijd 
• 21.00 uur  Diner met Vuelta directie ) (vr. of za.) 

 
 
 








