‘s-Hertogenbosch, 22 juli 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: Tour de France door Brabant

Geacht college,
In het vernieuwde en onlangs vastgestelde Sportplan voor de provincie Noord-Brabant schrijft u dat u
voor grote, buitengewone sportevenementen separate voorstellen gaat doen aan Provinciale Staten.
De financiering van dergelijke sportevenementen geschiedt, zo schrijft u, buiten de beperkte financiële
middelen onder het nieuwe Sportplan. Provinciale Staten heeft hiermee ingestemd en verwacht nu dat
Gedeputeerde Staten met concrete voorstellen komt. Daarnaast moet er ruimte zijn voor voorstellen
vanuit Provinciale Staten, als rechtstreeks gekozen vertegenwoordiging van de inwoners van Brabant.
De Tour de France 2017 start volgend jaar op 1 juli met een individuele tijdrit in Düsseldorf. Düsseldorf
is tevens het vertrekpunt van de eerste etappe. De precieze route én plaats van aankomst van deze
eerste en daaropvolgende etappes zijn op dit moment nog niet bekend, zo valt te lezen op de website
http://www.touretappe.nl/tour-de-france-2017-parcours/. Inmiddels is de provincie Limburg o.l.v.
gedeputeerde Koopmans met een lobby gestart om een etappeaankomst in Limburg te realiseren.
De Tour de France is zonder enige twijfel een groot, buitengewoon sportevenement, dat mensen met
uiteenlopende achtergronden van over de hele wereld bij elkaar brengt. Het is een evenement dat
buiten het huidige Sportplan van de provincie Noord-Brabant valt, wat betekent dat het in aanmerking
komt om afzonderlijk, als apart voorstel met een eigen financiële dekking, te worden behandeld.
Het CDA zou graag zien dat u, in navolging van uw Limburgse collega’s, een stevige lobby start om
een etappe in de Tour de France 2017 óf in een van de volgende edities naar Brabant te halen.
Wanneer er mogelijkheden zijn om andere grote wielerrondes als de Giro d’Italia of de Vuelta Brabant
te laten aandoen, moet u zich daar wat ons betreft óók maximaal voor inspannen.
Het CDA heeft daarom de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:
1. Deelt u de mening van het CDA dat een ‘Brabantse’ etappe in de Tour de France een geweldige
impuls geeft aan de top- en breedtesport in Brabant én aan de Brabantse economie?
2. Bent u bekend met de lobby van de provincie Limburg om de finish van een Touretappe naar
Limburg te halen?
3. Denkt u dat de kans op een Touretappe op Nederlands grondgebied groter is, wanneer de lobby
daartoe zo breed mogelijk, dus vanuit meerdere Nederlandse overheden, wordt gevoerd?
4. Bent u bereid om, als Brabants college van Gedeputeerde Staten, de Limburgse lobby actief te
ondersteunen met als doel een (deel van een) Touretappe naar Brabant te halen?
5. Bent u bereid om een plan hiertoe, inclusief financiële kaders, middels een concreet voorstel aan
Provinciale Staten voor te leggen?
Indien ja, wanneer mag Provinciale Staten dit voorstel, bijv. in de vorm van een bidbook,
verwachten?
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6. Ingeval vertrek, route of aankomst van een Touretappe in Brabant in 2017 niet mogelijk blijkt, bent
u dan bereid om naar Limburgs voorbeeld te gaan lobbyen voor vertrek, route of aankomst van
een etappe in een volgende edities van de Tour de France dan wel van andere grote wielerrondes
als de Giro d’Italia of de Vuelta?
7. Bij een positief, bevestigend antwoord op vraag 6: bent u bereid om een plan hiertoe, inclusief
financiële kaders, middels een concreet voorstel aan Provinciale Staten voor te leggen?
Indien ja, wanneer mag Provinciale Staten dit voorstel, bijv. in de vorm van een bidbook,
verwachten?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,

Stijn Steenbakkers
Ton Braspenning
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