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Aanleiding

Finish 2e etappe Tour de France 2015 op Neeltje Jans

Bevoegdheid

PS

Wat stellen GS voor?

Garantstelling te verstrekken van € 0,5 miljoen en dit in termijnen als
voorfinanciering beschikbaar stellen

Argumenten

Grote promotionele waarde voor Zeeland

Doelen en effecten

Geslaagde aankomst van de Tour de France in Zeeland op 5 juli
2015

Controleren

Onderzoeksmethoden zijn beschikbaar om de economische en
promotionele waarde te meten.

Uitvoering

In samenwerking met andere overheden en bedrijfsleven

Kosten en dekking

Garantstelling van € 500.000 wordt gedekt door bijdragen
bedrijfsleven en binnen het beschikbare topsportbudget. Dit wordt
verwerkt in een komende begrotingswijziging.
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Geachte voorzitter,
Hierbij ontvangt u ons voorstel inza ke de ga ra ntstelling voor de verwervingskosten va n de Tour de Fra nce.
Wij verzoeken u dit voorstel te agenderen voor uw vergadering van 4 juli a.s.
Hoogachtend,
gedeputeerde staten,

5. J.M.M. Polman, voorzitter

h ,W. Smit, secretaris
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Samenvatting:

U wordt voorgesteld:
1.
een garantstelling van maximaal C 0,5 miljoen voor het verwerven van de finish van de
2e etappe van de Tour de France 2015 te verlenen aan de ASO
2.
de verwervingskosten, in drie termijnen, aan de ASO als voorfinanciering beschikbaar
stellen

Wat willen we bereiken?
We willen Zeeland positioneren als aantrekkelijke vestigingsregio, waar het goed wonen, werken en
recreëren is. Sport en cultuur zien we daarbij als belangrijke vestigingsfactoren.
In ons Collegeprogramma 'Stuwende krachten' is onder andere het volgende opgenomen:
"Als het gaat om sport zet de provincie zich vooral in voor grote of bijzondere sportevenementen die
Zeeland op de kaart zetten. De lokale sportvoorzieningen zijn een taak en verantwoordelijkheid van de
gemeente. De provincie zal met name steun verlenen aan (top)sportevenementen met een bovenregionale uitstraling. Het college vindt het van belang om een koppeling te leggen met toerisme en recreatie en de kansen voor het MKB. Ook wil het college een positieve bijdrage leveren aan de Zeeuwse economie en leefbaarheid actief benutten. Voor de komende periode willen we bezien of het toekomstig Olympisch Plan kansen biedt voor de provincie waarbij met name de inzet gericht op sporten
waar Zeeland goed in is of die bij Zeeland horen, wieier-, water- en strandsporten."
De Tour de France, het grootste wielerfestijn op de wereld, hoort thuis bij deze ambitie.
De organisatie van de Tour de France (ASO) heeft het aanbod gedaan om op 5 juli 2015 de finish van
de 2 etappe van de Tour de France 2015 in Zeeland te laten plaatsvinden. De ASO verlangt een garantiestelling van de Provincie voor de verwervingskosten van C 0,5 miljoen. Deze garantie gaat in op
het moment van ondertekenen door de Provincie van het contract met de ASO.
Ons college wil het aanbod van de ASO aanvaarden.
e

Wij hebben aangegeven het aanbod te willen aannemen onder de restrictie dat de benodigde financiering grotendeels door derden zal geschieden. Om die reden is een groot aantal (Zeeuwse) bedrijven
benaderd. Tevens zijn de bestuurlijke partners op de hoogte gesteld. Inmiddels hebben diverse bedrijven intentieverklaringen voor financiële bijdragen ondertekend. De totale toezeggingen zijn ruim voldoende voor het dekken van de verwervingskosten. Verder hebben ook een aantal bedrijven aangegeven in natura te zullen deelnemen, zoals het leveren van utilities en beheer website. Bij het bedrijfsleven en de mede-overheden is groot enthousiasme aanwezig. Zij zien dit als een erg grote kans voor
Zeeland op het gebied van promotie, economie en cultuur, die verzilverd zou moeten worden. Het
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draagvlak bij zowel het bedrijfsleven als de bestuurlijke partners is groot, onder meer blijkens de toegezegde bijdragen en medewerking aan het evenement.
De Tour de France is meer dan een sportevenement. Het is één van de sterkste merken in de wereld
en zowel sociaal, economisch en promotioneel voor de provincie van grote importantie. Het is vrij toegankelijk voor het (Zeeuwse) publiek, de beelden van Zeeland worden in 190 landen in de wereld
uitgezonden met een bereik van ruim 3 miljard mensen. De economische spin-off (alleen op de dag
zelf) is blijkend uit onderzoek van de tourorganisatie circa C 1 miljoen. Daarboven komen de uitgaven
van bezoekers aan het evenement. Eén op de vier bezoekers komt uit het buitenland en daarvan komt
vijftig procent twee dagen met als specifiek reisdoel de Tour de France. Elke geïnvesteerde euro vloeit
daarmee naar verwachting in een veelvoud terug in de regionale economie door de uitgaven in de
horeca, overnachtingen, tanken en toeleveranciers.
Het mediabereik van de Tour is enorm. De touruitzendingen op televisie leveren schitterende beelden
op van de provincie. Promotioneel is dit voor de provincie van grote waarde. Dit blijkt alleen al uit het
hoge percentage van vierenzeventig procent van de bezoekers die willen terugkeren naar de stad en
of regio van het evenement. Na het tourbezoek aan het eiland Corsica is het toerisme in het 2 jaar
met ruim twintig procent gestegen en de verwachting is dat dit nog oploopt. De ervaring leert dat de
Tour de France zorgt voor een uniek feest over generaties heen, samenbindend. Regionale trots bij
mensen uit Zeeland dat hun regio de Tour ontvangt en dit gevoel blijft ook lang bestaan. De verwachting is dat er een directe spin-off op 5 juli van zo'n C 6 miljoen zal zijn, dat het evenement naar schatting een half miljoen bezoekers op de been brengt en een gekapitaliseerde mediawaarde van vele
tientallen miljoenen euro's (meer dan C 100 miljoen) heeft.
e

Waaraan kunnen we zien of alles bereikt is?
Een geslaagde aankomst van de Tour de France in Zeeland op 5 juli 2015.
Uit eerdere ervaringen met de Tour de France en de Giro is bekend dat het evenement ook na afloop
goed te gebruiken is als instrument naar de toekomst toe voor promotie en marketing. Er zijn onderzoeksmethoden hiervoor beschikbaar.
Wat doen we daarvoor?
De Provincie sluit een contract met de ASO voor de finish van de 2 etappe van de Tour de France op
5 juli 2015. In dit contract staan de voorwaarden en eisen waaraan de ASO en de Provincie moeten
voldoen. Deze zaken dienen te worden nagekomen en uitgevoerd.
e

1.1 Wat mag het kosten?
Wij hebben aangegeven het aanbod van de ASO om de 2 etappe van de Tour de France te laten
finishen in Zeeland, te willen aannemen onder de restrictie dat de benodigde financiering grotendeels
door derden zal geschieden. Gezien de bereidheid bij het bedrijfsleven om aan dit evenement mee te
werken, gaan wij er vooralsnog vanuit dat er geen extra provinciale autonome middelen beschikbaar
moeten worden gesteld. Wel zal vanuit het beschikbare (Top)Sportbudget middelen worden gereserveerd voor dit evenement.
e

Wij stellen u voor te besluiten overeenkomstig bijgevoegd ontwerp-besluit.

Gedeputeerde Staten,
Drs. J.M.M. Polman, voorzitter,

A.W. Smit, secretaris.
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Ontwerp-besluit
Provinciale Staten van Zeeland,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 3 juni 2014, nr. 14008495;
besluiten:
1. een garantstelling van maximaal C 0,5 miljoen voor het verwerven van de finish van de
2 etappe van de Tour de France 2015 verlenen aan de ASO
2. de verwervingskosten, in drie termijnen, aan de ASO als voorfinanciering beschikbaar stellen.
e
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