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Geachte leden van de raad,
Wij zijn verheugd u mede te delen dat de 75e editie van de Vuelta a España in augustus 2020 door de Brabantse Wal trekt.
Op woensdag 20 februari jl. is de Vuelta Hollanda gepresenteerd. Drie dagen wielerspektakel in de provincies Utrecht en
Noord-Brabant. De Wielerkaravaan trekt tijdens de derde etappe, die start en finisht in Breda, door onze gemeente.
De komst van de Ronde van Spanje
De lobby om de Vuelta a España naar Nederland te halen is al geruime tijd aan de gang. Het wieler platform West-Brabant
heeft in samenwerking met onder andere het business peloton Utrecht een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de
economische en maatschappelijke effecten van de Vuelta. Het aantrekken van dit grootse evenement kan toegerekend
worden aan de inzet van met name deze twee partijen. De kosten om het evenement naar Nederland te halen worden
gedragen door vijf publieke (Utrecht, Breda, 's-Hertogenbosch, provincie Utrecht en Brabant Sport) en private partners. ln
gezamenlijkheid betalen zij de totaalsom van circa veertien miljoen euro.
Wat betekent het zijn van parcoursgemeente voor Bergen op Zoom?
Als parcoursgemeente (doorkomststad) zijn wij geen vergoeding verschuldigd aan de organisatie om het evenement naar
ons toe te halen. Maar geheel zonder financiële bijdrage is het niet. Als parcoursgemeente zijn wij namelijk verantwoordelijk
voor een veilig en ordentelijk verloop van de derde etappe. Dit laat zich vertalen in het nemen van veiligheids- en
verkeersmaatregelen. De inzet die van ons gevraagd wordt is met name (interne) personele inzet en het faciliteren/leveren
van hardware (dranghekken etc.). Naar verwachting moet er rekening gehouden worden met een bandbreedte van circa€
20.000,- tot€ 35.000,-. De kosten worden gedekt uit regulier budget dat geoormerkt is voor topsportevenementen.
Met de Vuelta a España komt een van de drie grootste wielerkoersen ter wereld naar onze gemeente. Dit evenement biedt
kansen om er samen met inwoners, bedrijven en verenigingen een sportieve en vooral leuke dag van te maken. De
komende periode wordt geïnventariseerd wat de mogelijkheden hiertoe zijn. Bovendien is het een mooie gelegenheid om
ons als gemeente op de kaart te zetten.

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
Contact www.bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
I www.bergenopzoom.nl

T 140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN NL41BNGH 0285000942
B BIC BNGHNL2G

~
J

Geme
~

Bergen op Zoom
~

La Vuelta Holanda
Voor meer informatie over de meerdaagse wielerwedstrijd verwijzen wij u naar de website www.lavueltaholanda.com. ln
de bijlage treft u het parcours van de derde etappe door West-Brabant.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te informeren.

Met vriendelijke groet,
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