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Onderwerp

Schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Regelement van Orde betreffende
Brabantse Tourambitie.

Datum

20 september 2016
Ons kenmerk

C2195268/4060264
Uw kenmerk

-

Geachte heren Braspenning en Steenbakkers,

Contactpersoon

R.A. (Roger) Schouwenaar

Bij brief van 29 augustus 2016, ingekomen op 29 augustus 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Telefoon

(073) 680 84 91
Email

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

rschouwenaar@brabant.nl
Bijlage(n)

1. Wij begrijpen dat lobbytrajecten lang kunnen duren. In juni/juli jl. stond
echter nog niet vast wat in 2017 het parcours van de Tour de France ná de
proloog zou zijn. Op basis waarvan concludeert u in antwoord op vraag 4 dat
het ondersteunen van de Limburgse lobby niets toevoegt?

-

Antwoord: Lobbytrajecten voor grote wielerrondes zoals de Tour de France
duren vaak meerdere jaren (ter illustratie: de lobby van Utrecht voor de Grand
Départ 2015 startte al in 2003). Ook de Limburgse lobby voor een Tour de
France etappe is al jaren geleden ingezet en met name voor een etappe na de
proloog uit Düsseldorf naar Limburg. In het voortraject hebben wij daarover ook
ambtelijk contact met provincie Limburg gehad en daarin is gebleken dat
provincie Limburg hierin niet wilde samenwerken. Het parcours voor 2017 is
informeel al door de Amaury Sports Organisation (ASO) toegewezen aan de
diverse gemeenten. Op basis van die informatie achten wij de kans nihil dat een
Touretappe (of een deel daarvan) naar Brabant komt. Het gezamenlijk
optrekken voor een touretappe met de provincie Limburg achten wij dan ook niet
zinvol.

2. Bent u bereid om over deze conclusie met verantwoordelijk gedeputeerde
Koopmans uit Limburg in gesprek te gaan?
Antwoord: Nee, wij hebben reeds ambtelijk contact gehad en zien hier nu geen
aanleiding voor; zie antwoord onder vraag 1.
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

3. Indien ja, bent u dan bereid om, als blijkt dat ondersteuning vanuit Brabant
wel degelijk van toegevoegde waarde is voor een Touretappe in ZuidNederland, een concreet voorstel hiertoe te doen aan Provinciale Staten?

Datum

Antwoord: Nee, zie onze antwoorden bij vragen 1 en 2.
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20 september 2016
Ons kenmerk

4. Wanneer 2017 toch te snel komt, laat het antwoord 'wellicht' op vraag 6
Brabant tamelijk in het ongewisse. U schrijft dat u een inventarisatie van de
kansen voor Brabant gaat maken. Kunt u ons een doorkijkje geven naar deze
inventarisatie? Voor welke evenementen acht u Brabant kansrijk?
Antwoord: Ja, meer structureel zullen wij, gezamenlijk in BrabantStad-verband,
een lobbystrategie opstellen waarin een inventarisatie wordt gemaakt van onze
kansen. Bepalend is met name wat een evenement in sociaal-maatschappelijk en
economisch opzicht bijdraagt aan de opgaven waar wij voor staan. De Tour de
France schatten wij voor Brabant zeker niet kansrijk voor de korte termijn en ook
de Giro d’Italia is pas (2016) in Nederland geweest. Momenteel verkennen we
samen met de B5-steden en Utrecht of de Vuelta à España kansrijk is voor 2019
of 2020. Ook op Urban Sports, hockey, zwemmen en handboogschieten doen
zich kansen voor in de jaren 2018 en verder.

5. Voor welke wielerevenementen gaat u zich concreet inzetten?
Antwoord: Zie antwoord bij vraag 4.

6. Hoeveel geld is er ongeveer met het binnenhalen van deze evenementen
gemoeid?
Antwoord: Het gaat doorgaans om forse bedragen voor een start van een
dergelijke wielerronde of een etappe. Ter illustratie: de start van de Giro d’Italia
in Gelderland dit jaar bevatte een provinciale bedrag van om en nabij 5 miljoen
euro.

7. Helpt het u wanneer Provinciale Staten vooraf de financiële kaders
goedkeurt? U hebt dan als college het mandaat om zonder
financieringsvoorbehoud te opereren in uw lobby richting de betreffende
organisaties én volstrekt duidelijk te zijn over financiële ondersteuning vanuit
Brabant.
Antwoord: Nee, in het nieuwe Sportplan 2016-2019 “Brabant beweegt” zetten
wij al in op het proactief acquireren van buitengewone sportevenementen in
BrabantStad-verband. Provinciale Staten hebben daarmee expliciet al ingestemd
en middelen vrijgemaakt. De financiering daarvan geschiedt echter buiten de
beschikbaar gestelde financiële middelen van het nieuwe sportplan en
voorstellen voor dergelijke evenementen worden altijd separaat door het college
aan Provinciale Staten voorgelegd.
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8. In uw antwoorden op onze vragen meldt u dat financiële ondersteuning een
belangrijke succesfactor is om (sport)evenementen naar Brabant te halen, maar
óók dat een langdurige relatie met de organiserende instantie(s), in het geval
van de Tour de France is dat de A.S.O. van belang is. Hoe onderhoudt Brabant
deze relaties? Heeft het college hiervoor budget en capaciteit gereserveerd? En
belegt de provincie dit intern of extern?

Datum

20 september 2016
Ons kenmerk
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Antwoord: Wij zijn voornemens om de uitvoering van topsportevenementen
extern te beleggen, opdat ook andere maatschappelijke partners hieraan
kunnen deelnemen.
Het College heeft hiervoor middelen beschikbaar in het kader van de
Sportagenda. Daarnaast willen wij in BrabantStad-verband middelen reserveren
om proactief te acquireren en te lobbyen om een langdurige relatie en gunfactor
op te bouwen. Wij hebben daarmee de mogelijkheid om ambassadeurs in te
huren om de kansen te verkennen en ook om een relatie op te bouwen met
organisaties zoals de ASO.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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