
 

Aan: 
de voorzitter en leden van 
Provinciale Staten van Drenthe 
 
 
 
 
 
 
Assen, 12 juli 2022 
Ons kenmerk 28/5.8/2022001077 
Behandeld door team Cultuur, Maatschappij en Vrijetijdseconomie  
(0592) 36 55 55  
Onderwerp: Afdoening toezegging gedaan in de vergadering van Provinciale  
Staten van 13 april 2022 over voorbereidingen EK Wegwielrennen 2023  
 
 
Geachte voorzitter/leden,  
 
In de vergadering van Provinciale Staten van 13 april 2022 hebben wij toegezegd 
dat wij u  informeren over de voortgang van de voorbereidingen van het EK 
Wegwielrennen 2023. 
Met deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 
 
Het evenement is formeel aan Drenthe toegekend 
Hoewel alle seinen op groen stonden in het afgelopen voorjaar, moest er nog 
wel een formele toekenning komen van de Europese Wielerbond (UEC). Op 3 juni 
2022 heeft de UEC het evenement aan Drenthe toegekend. Op deze dag is het 
contract tussen deze sportbond en de organisator Courage Events ondertekend. 
Het EK Wegwielrennen staat op de internationale sportkalender gepland van  
20 tot en 24 september 2023. 
 
Samenwerking met gemeenten 
Wij hebben gesprekken gevoerd met meerdere Drentse gemeenten over een mo-
gelijke rol in het programma van het EK Wegwielrennen. De gesprekken zijn po-
sitief verlopen vanuit de gedachte dat de gemeenten het vergunningenproces, 
het evenement en het volksfeest faciliteren. De komende periode wordt dit  
nader uitgewerkt. Daarna worden het programma, de startplaatsen en de routes 
gepresenteerd en verwerkt in het projectplan. Het projectplan wordt onderdeel 
van de definitieve subsidieaanvraag. 
 
Finishlocatie VAM-berg 
De finishlocatie voor een aantal wedstrijden is de VAM-berg. Tijdens het  
NK Wielrennen in juni, waarbij een aantal van u aanwezig was, zijn al verschil-
lende onderdelen georganiseerd die inspelen op de plannen voor het EK van  
volgend jaar. De finish was op een andere klim dan tijdens eerdere edities. De op 
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stelling op de berg was daardoor ruimer. Deze finish past bovendien in het  
parcours waarin ook het nieuwe Dak van Drenthe is opgenomen. Daarnaast was 
de finishstraat ingericht met LED-boarding om de zichtbaarheid voor sponsors te 
verbeteren en hadden verschillende groepen een eigen locatie op de berg. Het is 
de bedoeling om bij het EK te werken met thema-paviljoens. De verschillende  
zakelijke netwerken ontmoeten elkaar daar in een eigen omgeving. Wij ver-
wachten dat dit een extra reden voor bedrijven zal zijn om als sponsor van het 
evenement mee te doen. 
 
Sluitende begroting 
Een belangrijk onderdeel van de definitieve subsidieaanvraag is een sluitende be-
groting. Naast de door u toegezegde bijdrage vanuit de provincie en de mede-
werking van gemeenten gaat het hierbij om de subsidie vanuit het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en bijdragen vanuit het bedrijfsleven. 
Het traject met het ministerie is inmiddels gestart en er wordt bij het ministerie 
rekening gehouden met de bijdrage van tenminste € 400.000,-- aan het  
EK Wegwielrennen 2023. Voorafgaand aan en tijdens het NK Wielrennen 2022 
hebben wij met meerdere bedrijven gesproken over de samenwerking omtrent 
het EK Wegwielrennen 2023. Met een tiental bedrijven is afgesproken voorstellen 
uit te werken. Wij schatten de  totale waarde hiervan momenteel op € 500.000,-- 
á € 600.000,--. 
 
Vervolgstappen 
De komende maanden staan in het teken van het concretiseren van het project-
plan inclusief startplaatsen en routes. Zodra deze bekend zijn, worden plaatsen 
en organisaties uitgenodigd om plaatselijke festiviteiten te organiseren en hier 
aan te koppelen zodat een volksfeest ontstaat rondom het EK Wegwielrennen 
2023. Aan een aantal maatschappelijke instellingen is reeds gevraagd het eve- 
nement op te nemen in het jaarplan, passend bij de eigen doelstellingen. Door 
deze werkwijze verwachten wij dat de koppeling van bestaande en incidentele 
activiteiten zorgt voor een grotere impact van de afzonderlijke onderdelen en 
leidt tot een grotere maatschappelijke impact van het totale evenement.  
 
Wij vertrouwen erop dat wij hiermee opvolging hebben gegeven aan onze toe-
zegging u voor de zomer te informeren omtrent de voortgang. Vanzelfsprekend 
houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in de aanloop naar het evene-
ment. 
 
Hoogachtend, 
 
Gedeputeerde Staten van Drenthe, 
 
 
 
    , voorzitter    , secretaris 
 
md/coll. 
 


