
Schriftelijke vragen van Truke Noordenbos (SP) ex. Artikel 47 RVO, over cofinanciering van de 

Europese Spelen door de Provincie Utrecht   

Uit berichtgeving op RTV Utrecht blijkt dat de Provincie Utrecht positief staat tot het doen van een 

financiële bijdrage aan mogelijk in Nederland te houden Europese Spelen in 2019. De SP-fractie heeft 

daarover de volgende vragen. 

1.       Kent het college het bericht op RTVU? 

 

In de nu lopende meerjarenbegroting, noch in het recent gepresenteerde coalitieakkoord is sprake 

van de intentie om bij te dragen aan grote sportevenementen als de Europese Spelen. Aangezien 

sport al tijden niet meer tot de Provinciale kerntaken wordt gerekend en er ook geen enkel budget is 

gereserveerd voor sport, lijkt het de SP dat een eventuele bijdrage uit andere onderdelen van de 

begroting zal moeten komen.  

2.       Klopt het dat de Provincie Utrecht bereid is financieel bij te dragen aan de Europese Spelen? 

3.       Zo ja, voor welk bedrag en uit welk programma is het college van plan deze middelen te 

betalen? 

 

Minister Schippers wil uiterlijk eind juni een beslissing nemen over de kandidatuur. Dan moet er wel 

zekerheid zijn over de financiering, zo meldt de NOS op 1 mei. 

4.       Is het college voornemens een Statenvoorstel voor een eventuele bijdrage aan PS voor te leggen 

voordat een akkoord wordt gegeven aan de organiserende partijen voor een bijdrage? 

5.       Zo ja, wanneer kan PS zo’n voorstel tegemoet zien en zo nee, waarom niet?  

Het college van de stad Utrecht heeft deze week uitgesproken vooralsnog niets te zien in een 

bijdrage aan de Europese Spelen, omdat deze qua hoogte in geen verhouding staat tot de in Utrecht 

geplande sportevenementen.  

6.       Kent het college van GS deze stellingname van de gemeente Utrecht? 

7.       Zou het college van GS nog altijd positief oordelen over een eventuele Provinciale bijdrage als de 

gemeente Utrecht definitief afhaakt? 

8.       Zo nee, waarom niet? 

Met vriendelijke groet, 

Truke Noordenbos 

SP fractie PS Utrecht 


