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Inleiding 

a. Algemeen 
Er doet zich een bijzondere kans voor om het EK Wegwielrennen in 2023 in Drenthe te 
organiseren. In de afgelopen weken hebben wij, als vervolg op het EK Veldrijden 2021, 
onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om Drenthe als gastregio te laten fungeren 
voor het EK Wegwielrennen in 2023. Het EK Wegwielrennen is een 5-daags interna- 
tionaal topsportevenement. Wij hebben onderzocht of aan de hieraan verbonden voor-
waarden kan worden voldaan. Gebleken is dat er enthousiasme en grote betrokkenheid 
is bij de beoogde partners. Ook hebben wij geconcludeerd dat de gestelde voorwaarden 
en gevraagde bijdrage voor de organisatie van dit evenement in 2023 reëel en haalbaar 
zijn. Op basis hiervan willen wij ons inzetten om de organisatie van dit internationale 
topsportevenement in Drenthe mogelijk te maken.  

 
Uitgangspunten voor het routeplan (parcoursen) zijn:  
1. VAM-berg als finishlocatie. 
2. Door zoveel mogelijk dorpen en steden.   

Doelstellingen:   

− Beleven: Samen genieten van een nieuw wielerfeest.   

− Bewegen: Sportief actief zijn voor jong en oud.  

− Ontmoeten: Inwoners, verenigingen en ondernemers ontmoeten elkaar.  
3.  Bezienswaardigheden in beeld.   
4. Voldoen aan de parcoursrichtlijnen van de UEC. 
 
Vanuit de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 is door uw Staten € 2.000.000,-- be- 
schikbaar gesteld voor het onderdeel sport & bewegen, om hiermee extra te investeren 
in de realisatie van evenementen met (inter)nationale uitstraling en in een kwaliteits- 
impuls voor bovenregionale sportaccommodaties. Hiervan is in 2021 een totaalbedrag 
van € 990.000,-- toegekend aan het EK Veldrijden 2021, het Hippisch Centrum Exloo en 
de Wielerbaan in Assen. Met uw Staten is afgesproken dat afzonderlijke voorstellen met 
betrekking tot deze investeringsagenda worden uitgewerkt en voorgelegd. 

b. Europese aspecten 
Definitieve toetsing van Europese aspecten vindt plaats na ontvangst van de subsidie-
aanvraag. Uit de voorlopige toetsing is gebleken dat er voldoende mogelijkheden zijn 
om een bijdrage te verlenen. 

c. Economie/werkgelegenheid 
Naast de directe economische impact, die gekoppeld is aan de meerdaagse aanwezigheid 
van sporters, begeleiders en supporters, heeft het EK Wegwielrennen grote promotio-
nele waarde voor Drenthe als dé fiets- en vrijetijdsprovincie. 
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d. Participatie 
De Europese wielersportbond: Union Européenne de Cyclisme (hierna UEC) is eigenaar 
van het evenement en geeft bij toekenning de organisatie van het evenement in handen 
van Courage Events. Deze organisator heeft veel kennis van en ervaring met de organi-
satie van wielerwedstrijden in Drenthe en werkt hierbij samen met lokale sportvereni-
gingen en vrijwilligers. Voor de beoogde finishlocatie, de VAM-berg, wordt nauw samen-
gewerkt met de gemeente Midden-Drenthe en Attero. Om de maatschappelijke impact 
te vergroten wordt samen gewerkt met de Drentse gemeenten en gebruik gemaakt van 
het netwerk van Drenthe Beweegt en SportDrenthe. De Koninklijke Nederlandsche  
Wielren Unie (KNWU) ondersteunt de plannen voor organisatie van het wielerevenement 
in Drenthe. 

 

Advies    
1. Een bedrag van € 900.000,-- uit de Reserve Investeringsagenda beschikbaar te stellen ten  

behoeve van de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023. 
2. De Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen. 
3. Bij subsidieverlening in het kader van het EK Wegwielrennen 2023 aan Courage Events af te 

zien van de voorhangprocedure uit artikel 1.3, lid 4, van de Algemene subsidieverordening 
Drenthe. 

 

Doelstelling uit de begroting 
 
3. Regionale economie en werkgelegenheid: kansen benutten 
20.3.8.01  Vergroten van de zichtbaarheid van Drenthe voor interessante doelgroepen 
20.3.9.02  Fietsprovincie Drenthe heeft een sterk imago 
20.3.9.03  Drenthe heeft een divers aanbod van onderscheidende fietsevenementen 
20.3.9.06  Recreatieve ontwikkeling VAM-berg 
6. Levendig en sociaal: gezond, gelukkig en veilig 
21.6.4.02 Vergroten maatschappelijk en economische effecten sportactiviteiten 
 
9. Investeringsagenda 
21.9.14.01  Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten 
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Argumenten 
1.1. Het EK Wegwielrennen 2023 is een etalage voor de brede en unieke inzet van Drenthe op 
fietsen en kan de impact hiervan verder versterken. 
Het podium dat het EK Wegwielrennen 2023 biedt, zal het imago en de marketing van vrijetijds- 
en fietsprovincie Drenthe en de VAM-berg als fietslocatie in het bijzonder wederom een mooie 
impuls geven. Het EK Wegwielrennen wordt uitgezonden door televisiezenders in negen landen, 
waarvan de meest aansprekende wedstrijden live worden uitgezonden. Er wordt gerekend op 
23 miljoen kijkers. De aandacht voor dit internationale wielerevenement is de afgelopen jaren 
flink gegroeid en het is de verwachting dat deze zal blijven toenemen. Daarmee groeit ook de 
economische waarde van het evenement. Het internationale sportevenement past bij onze fiets-
ambities en draagt bij aan sociale en maatschappelijke verbinding. De invulling van spin-off en 
side-events wordt uitgevoerd door regionale en lokale organisaties en het bedrijfsleven. In ver-
schillende werkgroepen worden initiatieven verzameld en op elkaar afgestemd. De verantwoor-
delijkheid voor deze initiatieven blijft bij de lokale partijen. De organisator rapporteert aan ons 
als partner van het evenement over de voortgang. Fietsen, gezonde levensstijl en vrijetijdseco-
nomie staan hoog op de maatschappelijke agenda van de provincie en de betrokken ge- 
meenten. Deze thema’s zijn belangrijke aanknopingspunten om het EK Wielrennen als een  
vliegwiel te laten fungeren voor het vergroten van maatschappelijke impact. Datzelfde geldt 
mogelijk ook voor andere thema’s, zoals energie en duurzaamheid. 
 
1.2 Het EK Wegwielrennen 2023 zorgt voor directe en indirecte economische spin-off. 
Er zijn gegarandeerde inkomsten voor de vrijetijdssector vanwege de aanwezigheid van landen-
teams en officials. Deze inkomsten nemen toe door de aanwezigheid van (inter)nationale toe-
schouwers. Door de organisator is een inschatting gemaakt van de directe economische spin-off, 
gebaseerd op cijfers van eerdere edities. Er is hierbij uitgegaan van directe bestedingen in de  
regio. De minimumvariant gaat uit van een economische impact van ongeveer € 1.800.000,-- en 
loopt op naarmate er meer (inter)nationale toeschouwers aanwezig zijn. De economische 
waarde stijgt substantieel als naast de directe bestedingen in de regio ook de mediawaarde 
wordt meegerekend. 
 
1.3 De organisator is bereid het EK Wegwielrennen 2023 te organiseren indien de provincie het 
voornemen heeft een bijdrage te verlenen van € 900.000,--. 
Zonder de bijdrage van provincie is het niet haalbaar om dit evenement in Drenthe te organise-
ren. De directe organisatiekosten van het EK Wegwielrennen 2023 zijn begroot op € 2.000.000,--. 
 
1.4 In de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 is € 2.000.000,-- gereserveerd voor het onderwerp 
Sport & Bewegen. 
De organisatie van het EK Wegwielrennen 2023 sluit aan op het onderdeel Sport en bewegen 
van de Investeringsagenda. De provincie wil hiermee extra investeren in de realisatie van evene-
menten met (inter)nationale uitstraling en in een kwaliteitsimpuls voor bovenregionale sport- 
accommodaties. Het EK Wegwielrennen is een topsportevenement met internationale uit- 
straling. Bijzondere sportevenementen brengen de Drentse samenleving letterlijk en figuurlijk in  
beweging. 
 
1.5. De Investeringsagenda PLUS 2020-2023 is erop gericht een lange termijn effect te genereren. 
Vrijwilligers en organisatoren van andere fietsevenementen worden in de aanloop naar, tijdens 
en na afloop van het EK Wegwielrennen bij elkaar gebracht. Het EK Wegwielrennen 2023 biedt 
een enthousiasmerend perspectief na twee lastige corona-seizoenen.  
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Op deze manier wordt ook een bijdrage geleverd aan de unieke Drentse infrastructuur van orga-
nisatoren en vrijwilligers in de opmaat naar de komende evenementenseizoenen en de bijbe- 
horende maatschappelijke impact. Het streven is om bij alle betrokkenen bij Drenthe de fiets-
provincie extra energie te genereren en daarmee het bestaande netwerk te versterken. De be-
trokkenheid bij “Op Fietse” is daarbij een vruchtbare voedingsbodem voor een wielerfeest met 
langdurige impact. Drenthe heeft in het verleden al bewezen een uitstekende gastprovincie te 
zijn voor een internationaal wielerfeest. De Vuelta heeft in 2009 gezorgd voor een blijvende her-
innering. Met het EK Wielrennen geeft Drenthe hieraan een vervolg. We nodigen Drenthe uit 
om er samen opnieuw een volksfeest van te maken.  

2.1. De voorgestelde onttrekking aan de Reserve Investeringsagenda vereist een begrotings- 
wijziging. 
Dit Statenstuk bevat in de paragraaf Financiën de begrotingswijziging die voortvloeit uit de  
adviespunten aan uw Staten. 

3.1. Toekenning van het evenement is afhankelijk van zekerheden omtrent de financiering.  
Gezien de omvang van de bijdrage van de provincie binnen de totale begroting, is zekerheid 
omtrent de toekenning van de middelen noodzakelijk om het evenement binnen te halen. Het 
treffen van een vorm van voorbehoud verkleint de kans van slagen. De voorhangprocedure kan 
worden gezien als voorbehoud en kan daarmee de kandidatuur van Drenthe verzwakken. 
Daarom wordt voorgesteld om in dit specifieke geval af te zien van de voorhangprocedure.  
Uw Staten worden gedurende de voorbereidingen tenminste twee keer geïnformeerd omtrent 
de voortgang van de organisatie in het algemeen en de definitieve subsidiebijdrage in het  
bijzonder. 

3.2. Toekenning van het evenement is afhankelijk van impliciete en expliciete steun.  
De mate waarin de internationale sportbond zich welkom voelt in Drenthe en vertrouwen heeft 
in een succesvol evenement in onze provincie, is mede afhankelijk van het vertrouwen dat wij 
zelf uitstralen. De mate waarin de politiek dit vertrouwen aan de voorkant van het proces uit-
spreekt, is een belangrijke en bepalende factor voor de kans van slagen voor de toewijzing van 
het evenement, alsook voor het uiteindelijke gewenste resultaat. 

Tijdsplanning 
Na het beschikbaar stellen van het budget voor de organisatie van het EK Wegwielrennen, volgt 
de procedure omtrent de toekenning van het evenement door de Europese wielersportbond. 
Het EK Wegwielrennen 2023 staat gepland in september 2023, van woensdag 13 tot en met zon-
dag 17 september.  

Financiën 
De totale kosten van de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023 zijn begroot op  
€ 2.000.000,--. De organisator gaat voor de dekking daarvan ook uit van inkomsten vanuit het  
bedrijfsleven (sponsoring), subsidies en de verkoop van arrangementen. Voor een bedrag van 
maximaal € 900.000,-- wordt een beroep gedaan op de Investeringsagenda PLUS 2020-2023 van de 
provincie. In het bidbook wordt uitgegaan van een bijdrage vanuit de regio van € 1.200.000,--. De 
provincie zal niet de gehele verantwoordelijkheid op zich nemen voor het deel vanuit Drenthe. 
Voor € 300.000,-- worden, door de organisator, afspraken gemaakt met andere partners. De pro-
vincie helpt de organisator hierbij waar mogelijk. Voor de resterende € 800.000,-- worden af- 
spraken gemaakt voor een bijdrage vanuit het Ministerie van VWS en (inter)nationale bedrijven.   
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Begrotingswijziging 

Toelichting begrotingswijziging 
Met bovenstaande begrotingswijziging wordt een budget opgevoerd van € 900.000,-- met de 
naam EK Wegwielrennen 2023 (budgetcode 3820111/440889) onder de beleidsopgave Sporten 
en bewegen; doelstelling Vergroten maatschappelijke en economische effecten sportactiviteiten 
gedekt door een bijdrage van de Reserve Investeringsagenda 2020-2023 (budgetcode 
3080101/86110).  

Monitoring en evaluatie 
Gedurende de voorbereidingen vindt monitoring over de voortgang plaats tijdens bestuurlijke 
overleggen en in de tussenliggende periodes door proactief ambtelijk contact met de organi- 
sator en betrokken partijen. Bevoorschotting van de subsidiebijdrage wordt gedaan op basis van 
een cashflow-overzicht en monitoring daarvan rondom de betaalmomenten. De UEC zorgt na 
afloop van het evenement voor een overzicht van het aantal tv-uitzendingen en kijkers. De orga-
nisator geeft binnen enkele maanden na afloop van evenement inzicht in de economische beste-
dingen naar aanleiding van het evenement. 

Communicatie 
Niet van toepassing 

Bijlagen 
1. Bidbook EK Wegwielrennen
2. Brief UEC
3. Brief KNWU

EK Wegwielrennen 2023 

Programma: 9: Investeringsagenda 

Beleidsopgave Doelstelling Rubriek I/S Ecosoort 2022 2023 2024 2025 

9.14  Sport en bewegen 9.14.01 Vergroten 
maatschappelijke en 
economische effecten 
sportactiviteiten 

Lasten I Subsidie 900.000 0 0 0 

7.9 Inzicht geven in de 
ontwikkeling van 
reserves en 
voorzieningen 

7.9.01 Inzicht in de 
ontwikkeling van 
reserves en 
voorzieningen 

Baten I Bijdr. van 
reserves 

-900.000 0 0 0 

TOTAAL BEGROTINGSWIJZIGING 0 0 0 0 
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Ter inzage in kamer CO.39 
Niet van toepassing. 

Assen, 1 maart 2022
Kenmerk: 9/5.4/2022000300 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter 
W.F. Brenkman MSc, secretaris 

wa/coll. 



Ontwerpbesluit aan Provinciale Staten van Drenthe 2022-48-1 

Provinciale Staten van Drenthe; 

gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 1 maart 2022, kenmerk 
9/5.5/2022000300; 

BESLUITEN :  

1. een bedrag van € 900.000,-- uit de Reserve Investeringsagenda beschikbaar te stellen ten
behoeve van de organisatie van het EK Wegwielrennen 2023;

2. de Begroting 2022 overeenkomstig te wijzigen;

3. bij subsidieverlening in het kader van het EK Wegwielrennen 2023 aan Courage Events af te
zien van de voorhangprocedure uit artikel 1.3, lid 4, van de Algemene subsidieverordening
Drenthe.

Assen, 13 april 2022 

Provinciale Staten voornoemd, 

, voorzitter , griffier 

mb/coll. 
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INLEIDING

Drenthe heeft de afgelopen jaren laten zien een échte fiets
provincie te zijn. Hierdoor doet zich een nieuwe kans voor: 
Het Union Européenne de Cyclisme (UEC) European Road 
Championship (EK Wielrennen). Een uniek evenement.  
Een kampioenschap dat de afgelopen jaren in aanzien,  
waarde en publiciteit is toegenomen. Hiermee kan Drenthe 
zich presenteren aan de wielerwereld in 
Europa. Voor iedereen die daar een paar 
maanden geleden nog aan twijfelde,  
hebben de Europese Kampioenschappen 
Veldrijden 2021 op Drentse Col du VAM  
het laatste stukje twijfel weggenomen.

Als organisatiebureau met Noord-Nederlandse wortels 
hebben we ervaring in een grote verscheidenheid aan 
(wieler)evenementen. Met trots zet Courage Events zich in om met het  
EK Wielrennen in Drenthe te organiseren en een beleving neer te zetten,  
waar we als provincie een echt volksfeest van maken. Wat ons betreft wordt 
dit een evenement zijn dat plaatsvindt ín Drenthe enook echt ván Drenthe is.

Wie döt mij wat vandage?
Nee ik heb ja niks te klagen
’k Zol haost zeggen,  
jao het mag wel zo!
Dan giet ’t haost vanzölf

Daniël Lohues

UEC ROAD EUROPEAN CHAMPIONSHIPS 2023
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SCHAKEL

Tandje erbij. Het zou een ploegleider kunnen zijn die zijn  
renners aanmoedigt richting de finale. Niks is minder waar in 
fietsprovincie Drenthe. Het wordt niet geroepen, het is een 
manier van handelen en leven geworden. De richting die de 
provincie Drenthe is ingeslagen, om het imago en zichtbaar
heid van de regio te verbeteren levert succes op. Door de 
inspanningen die gedaan zijn is Drenthe door de Union  
Cycliste Internationale (UCI) als één van de eerste regio’s  
ter wereld benoemd tot Bike Region.

In de periode daarna volgden meerdere evenementen zoals de Nederlandse 
Kampioenschappen op de weg en het Europees Kampioenschap Veldrijden 
2021 waar Courage Events organisatorisch verantwoordelijk voor was.  
Bestaande evenementen en organisatoren vonden elkaar ook en zo werd het 
tandje erbij een schakeling. Inmiddels kunnen we spreken van een aaneen-
gesloten systeem van schakels die samen een sterke ketting vormen..

Met het programma Op Fietse is er vanuit de provincie, gemeenten, vereni-
gingen, organisaties en ondernemers een samenwerking ontstaan voor de 
organisatie van evenementen. Drenthe is koploper als het gaat om fietsen en 
heeft de positie als dé fietsregio met recht verdiend.

Als organisator van het EK Wielrennen 2023 wil Courage Events Drenthe  
opnieuw een  internationaal platform bieden en laten zien wat er in de af-
gelopen jaren is opgebouwd. De aanwezigheid van officials, landenteams en 
vele (inter)nationale bezoekers; zal zorgen voor gegarandeerde inkopen voor 
de vrijetijdssector. Net zoals tijdens het EK Veldrijden 2021, kan dit evene-
ment aanleiding geven voor het organiseren van side-events samen met  
lokale partijen en bedrijven. Voor de organisatie hiervan zullen bestedingen, 
waar mogelijk, in Drenthe gedaan worden.
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Normaalgesproken vindt het EK Wielrennen plaats in augustus. Uniek aan het 
EK Wielrennen is dat het in 2023 plaatsvindt op de beoogde datum van het 
Wereldkampioenschap Wielrennen in september. Het Werelkampioenschap 
vindt plaats op een andere datum in 2023.

Tijdens het EK Wielrennen 2023 zal de Col du VAM een beslissende plek in-
nemen als finishlocatie voor bijna alle wedstrijden en als scherprechter  
tijdens de finaleronde van de wegwedstrijden. Tijdens het Nederlands  
Kampioenschap Wielrennen en het Europees Kampioenschap Veldrijden 2021 
maakten wielerfans kennis met deze unieke locatie met haar slingerende  
route, steile beklimmingen en uitdagende kasseienstrook. De wedstrijden 
zullen plaats vinden op de berg maar ook in de rest van Drenthe. 

Als organisator zorgt Courage Events voor een uitgebreid en gevarieerd pro-
gramma, met 13 wedstrijden verdeeld over 5 dagen. Op woensdag en don-
derdag staan individuele tijdritten en Team Relay op het programma.  

5
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Bij Team Relay strijden teams bestaande  
uit mannen en vrouwen om de titel  
namens hun land. Voor de start en finish 
van de wedstrijden zal er gekozen  
worden voor iconische locaties, zodat 
Drenthe zich optimaal kan profileren. 
Er kan daarvoor gedacht worden aan 

locaties als Wildlands Adventure Zoo in Emmen, TT Circuit Assen, het Drents 
Museum in Assen en de kenmerkende hunebedden in de provincie.

De wegwedstrijden op vrijdag, zaterdag en zondag starten in een vooraf  
bepaalde plaats en eindigen met een aantal lokale ronden op en rond de  
Col du VAM. Courage Events zorgt ervoor dat er gewerkt gaat worden met 
een aanloopstrook om de renners vanuit deze plaats naar het lokale circuit 
te krijgen. Per wedstrijd zal er een andere aanloopstrook worden bepaald, 
om zoveel mogelijk van Drenthe te laten zien en zoveel mogelijk dorpen en 
steden bij het evenement te betrekken.

Het kampioenschap kent met de  
Col du VAM een iconische locatie om 

de wielersport te vieren. Vanuit de  
ambitie voor een echt Drents evene-

ment doen de renners zoveel mogelijk 
locaties in Drenthe aan. Dorpen en  
steden kunnen daarvoor hun eigen 
wielerfeest organiseren en vieren.  

In het programma is ruimte om iconi-
sche en voor Drenthe beeldbepalende 
locaties aan te doen zoals bijvoorbeeld 

het Drents Museum, het Hunebed 
Centrum, Kamp Westerbork, Wildlands 

Adventure Zoo of het TT Circuit.
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WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2023
Junior vrouwen, individuele tijdrit	 –		Plaats/locatie	1	–	Col	du	VAM	–	Plaats/locatie	1
Junior mannen, individuele tijdrit	 –		Plaats/locatie	1	–	Col	du	VAM	–	Plaats/locatie	1
Team Relay	 	 	 –		Plaats/locatie	1	–	Col	du	VAM	–	Plaats/locatie	1

DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2023
U23 vrouwen, individuele tijdrit	 –		Plaats/locatie	2	–	Col	du	VAM
U23 mannen, individuele tijdrit	 –		Plaats/locatie	2	–	Col	du	VAM
Elite vrouwen, individuele tijdrit	 –		Plaats/locatie	2	–	Col	du	VAM
Elite mannen, individuele tijdrit	 –		Plaats/locatie	2	–	Col	du	VAM

VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023
Junior vrouwen, wegwedstrijd	 –		Plaats/locatie	3	–	Col	du	VAM	 

(met	passage	in	1	dorp/stad)
Junior mannen, wegwedstrijd	 –		Plaats/locatie	3	–	Col	du	VAM	 

(met	passage	in	1	dorp/stad)
U23 vrouwen, wegwedstrijd		 –		Plaats/locatie	3	–	Col	du	VAM	 

(met	passage	in	1	dorp/stad)

ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2023
U23 mannen, wegwedstrijd 	 -		Plaats/locatie	3	–	Col	du	VAM	 

(met	passage	in	2	dorpen/steden)
Elite vrouwen, wegwedstrijd 	 -		Plaats/locatie	3	–	Col	du	VAM	 

(met	passage	in	2	dorpen/steden)

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023
Elite mannen, wegwedstrijd 	 -		Plaats/locatie	3	–	Col	du	VAM	 

(met	passage	in	3	dorpen/steden)

PROGRAMMA
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Met uitzondering van de Team Relay op woensdag, zullen alle wedstrijden 
finishen op de Col du VAM. Vanuit de startplaatsen wordt er gereden richting 
de Col du VAM, waar de renners uit elke categorie 4 tot 8 lokale omlopen  
zullen rijden, afhankelijk van de totale afstand.

De drie verschillende startplaatsen, zullen later worden ingevuld. Daarvoor 
wordt gekeken naar markante of iconische locaties en plaatsen in Drenthe. 
Locatie 1 voor de Team Relay op woensdag, locatie 2 voor de tijdritten op 
donderdag	en	locatie	3	voor	alle	wegwedstrijden	op	vrijdag/zaterdag/zondag.

Vanuit de startplaatsen van de wegwedstrijden wordt een aanlooproute van 
ca.	60-75	km	richting	de	Col	du	VAM	gemaakt.	Deze	route	kan	langs	10	tot	15	
plaatsen gaan, zodat de regio goed in beeld komt bij de wielerfans.

AFSTANDEN VAN DE WEDSTRIJDEN IN KILOMETERS
   Tijdrit  Wegwedstrijd
Team Mix Relay		 2	ronden	van	20-30	 -
Junioren vrouwen	 20-30	 	 50-70
Vrouwen U23		 20-30	 	 70-100
Vrouwen elite		 20-30	 	 100-120
Junioren mannen	 20-30	 	 100-120
Mannen U23	 	 20-30	 	 120-150
Mannen elite	 	 20-30	 	 150-180
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DE 14,5 UUR LIVE TV-UITZENDING IS ALS VOLGT VERDEELD
Wegwedstrijden
Mannen  5 uur
Vrouwen   3 uur

Tijdritten
Mix Team Relay 3 uur
Vrouwen   1,5 uur
Mannen   3 uur
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De	Union	Européenne	de	Cyclisme	(UEC)	
is de Europese organisatie voor de  
wielersport. Daarin zijn alle nationale  
wielerbonden binnen Europa vertegen-
woordigd die deel uitmaken van de  
Internationale Wielerunie UCI.  
Namens Nederland is de Koninklijke 
Nederlandsche	Wielren	Unie	(KNWU)	
aangesloten. De UEC organiseert elk 
jaar de Europese Kampioenschappen 
Wielrennen op de weg, baanwielrennen, 
veldrijden en mountainbike.

HISTORIE EK WIELRENNEN
De Europese Kampioenschappen wielrennen worden sinds 1995 georgani-
seerd. Het evenement bestaat uit wegwedstrijden, tijdritten en Mixed Team 
Relay; een unieke variatie op de ploegentijdrit waarbij landenteams met  
mannen en vrouwen samen strijden om de Europese titel. De winnaar  
ontvangt voor een jaar het wit-blauwe tricot met gouden sterren. In de eerste 
jaren was het een evenement met een wegrit voor beloften onder 23 jaar.  
In 1997 werden tijdritten toegevoegd, in 2005 de kampioenschappen voor 
junioren en een jaar later voor eliterenners.

Het EK Wielrennen kent een korte historie en heeft in de afgelopen jaren veel 
aanzien gekregen. De erelijst draagt daar absoluut aan bij. Wereldkampioen 
Peter Sagan won de eerste editie, gevolgd door de Noor Alexander Kristoff. 
De afgelopen vier edities werden gewonnen door wisselende winnaars,  
die allemaal Italiaans waren. In 2018 was dat Matteo Trentin die won voor 
Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

UNION EUROPÉENNE 
DE CYCLISME

10



De titel bij de vrouwen ging vijf keer naar Nederland:  
Anna	van	der	Breggen	(2016),	Marianne	Vos	(2017),	Amy	Pieters	(2019),	 
Annemiek	van	Vleuten	(2020)	en	Ellen	van	Dijk	(2021).

Het evenement vond driemaal eerder plaats in Nederland. In 2006 in  
Valkenburg en Heerlen, in 2012 in Goes en in 2019 in Alkmaar. Afgelopen jaar 
vond het evenement plaats in Trento, Italië.
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HET EK WIELRENNEN LEVERT GEGARANDEERD  
14,5 UUR LIVE TV IN DE VOLGENDE NEGEN LANDEN:
 			België	(RTBF	en	VRT)
 			Nederland	(NOS)
 			Italië	(RAI)
    Frankrijk (L ’Equipe)
 			Noorwegen	(NRK)
 			Slowakije	(RTV)
 			Polen	(TVP)
 			Zwitserland	(SRG/SSR)
    Europa (Eurosport) 

MEDIA-AANDACHT VOOR HET EK WIELRENNEN 2021  
IN TRENTO ITALIË
Uit de media rapportage van Eurovision Sports komen de volgende cijfers 
naar voren:
    9 landen
    15 tv-kanalen
    23.404.202 kijkers bereik

Naast de tv-uitzendingen waren nog eens 21.502 unieke kijkers  
naar de uitzendingen online.

WAT LEVERT HET  
EK WIELRENNEN OP?
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Het EK wielrennen is geweldig om mee te maken voor de tv of nog beter, live 
langs het parcours om de actie van dichtbij mee te maken. De verwachting 
is dat duizenden toeschouwers hun helden zullen aanmoedigen langs het 
parcours. Als organisator hebben we de ambitie om er echt te zijn voor de 
wielersport en meer te bieden dan alleen een kleine week topsport met het 
EK Wielrennen. We zetten ons in voor een aanpak waarmee de wielersport 
een impuls krijgt en dit duurzaam te verankeren in de Drentse wielercultuur. 

Het idee is om een breed programma op te zetten in aanloop naar het  
EK Wielrennen 2023 in samenwerking met wielerverenigingen Meteoor- 
Assen-Roden, WRV De Peddelaars en WSV Emmen. Via een scholen-
programma en jeugdwedstrijden is de doelstelling om minimaal 100 nieuwe 
licentie houders van de KNWU te werven in de leeftijd 8 tot 14 jaar. Een andere 
mogelijkheid is een koppeling met het programma ‘Een leven lang fietsen’, 
een programma waarin buurtsportcoaches verschillende activiteiten kunnen 
ontplooien in aanloop naar het EK Wielrennen.

De regio Noord van de KNWU heeft met het programma Ready2Race de  
wielersport toegankelijker gemaakt. Iets wat op meerdere plekken in  
Nederland navolging heeft gekregen. Het idee voor het EK Wielrennen is,  
om de beste renners uit verschillende categorieën de kans te bieden een 
koers te rijden en zo te proeven aan de wedstrijden en te rijden in een  
geweldige entourage.

Samen met de KNWU kan er een Gran Fondo wedstrijd, onder de naam  
Gran Fondo Drenthe, worden georganiseerd. Naar voorbeeld van de bekende 
Gran Fondo’s die nu voornamelijk in bergachtig terrein plaatsvinden. Amateur-
renners krijgen de kans om na een geneutraliseerde aanloopstrook van  
80 kilometer tijdens twee lokale ronden de strijd met elkaar aan te binden.  
We hebben de ambitie om van deze koers een jaarlijks terugkerend evene-
ment te maken. 

IMPULS VOOR  
DE WIELERSPORT
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Courage Events ziet mogelijkheden om met het EK Wielrennen 2023 (fiets)
ambities aanjagen en bijdragen aan thema’s als economie, toerisme, mobili-
teit, gezondheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Er kan gedacht worden aan 
het versterken van bestaande thema’s en initiëren van nieuwe initiatieven. 
Samen met scholen, het bedrijfsleven, de toeristische sector en de sports-
ector, kunnen er kansen gecreëerd worden om gezondheid te bevorderen en 
nieuwe ideeën om te zetten in energie voor het fietsen. Het EK Wielrennen 
2023 kan daardoor bijdragen aan de brede inzet van Drenthe op fietsen én 
het imago en de marketing van vrijetijds- en fietsprovincie Drenthe een impuls 
geven. Daaruit kunnen de volgende kansen ontstaan:

ECONOMIE
    Meer bestedingen en overnachtingen in de toeristische sector;
    Profilering van Drenthe als fietsprovincie;
    Vergroten van het mediabereik;
    Verzamelen van data en inzichten om in te zetten voor (toekomstige) 

evenementen;
    Betrekken van lokale ondernemingen bij de organisatie;
    Bestedingen vanuit de organisatie worden, waar mogelijk, gedaan bij 

Drentse bedrijven.

MOBILITEIT
    Een actief stimuleringsprogramma voor onderwijs en bedrijfsleven  

gekoppeld aan de evenementen;
    Een actief beleid voor bezoekers om met de fiets (elektrisch, sportief 

of gewoon) naar de evenementen te komen en autogebruik voor korte 
afstanden te ontmoedigen;

    Scholieren en medewerkers activeren om (meer) te gaan fietsen;
    De fiets inzetten als mobiliteitsoplossing.

MAATSCHAPPELIJKE 
OPBRENGSTEN
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Tijdens het EK Veldrijden 2021 hebben deze ambities – ondanks de beper-
kingen van coronamaatregelen – geleid tot een succesvolle aanpak waarbij 
honderden toeschouwers gekozen hebben om het evenement op de fiets 
te bezoeken. Daarnaast heeft er een actief scholenprogramma gedraaid en 
hebben	we	actief	de	inwoners	uit	Drijber	en	Wijster	(nabij	de	Col	du	VAM)	bij	
het evenement betrokken. De organisatie heeft hierdoor ook de verkeersdruk 
op deze dorpen tot een minimum teruggebracht.

GEZONDHEID
    Stimuleren van een gezonde leefstijl door actieve programma’s en  

side events;
    Door inzet van de fiets toewerken naar een dagelijkse beweegnorm,  

om zo toenemende zorgkosten tegen te gaan.

LEEFBAARHEID
    Bijdragen aan de trots op de regio;
    Inwoners van Drenthe onderdeel maken van het Europees  

Kampioenschap.

DUURZAAMHEID
    Onderzoeken hoe het evenement zo duurzaam mogelijk georganiseerd 

kan worden;
    Het bedrijfsleven uitnodigen om met duurzame toepassingen te komen.

SIDE EVENTS
Voor het EK wielrennen 2023 willen we inzetten op een breed en actief  
programma met side events. We zullen voornamelijk de communicatiekracht 
van het evenement inzetten en zoeken daarvoor de nadrukkelijke samen-
werking met partners, evenementen en organisatoren, (fiets)verenigingen en 
bedrijven. Daarvoor zijn koppelingen mogelijk met bestaande programma’s, 
zoals het programma ‘Een leven lang fietsen’. 
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Het EK Wielrennen 2023 kan een podium worden voor alle activiteiten die, 
vanaf 2022, in aanloop naar het evenement plaatsvinden.

INVULLING
De invulling van de thema’s zal nader bepaald worden in samenspraak en 
samenwerking met stakeholders en partners. Doel is om invulling te geven 
aan het geheel in samenwerking met regionale en lokale organisaties en het 
bedrijfsleven.
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De kosten voor het EK wielrennen 2023 bestaan uit twee onderdelen: licentie-
kosten aan de UEC en organisatiekosten. De vraagprijs wat betreft de fee aan 
de EUC bedraagt € 980.000, - en de organisatiekosten worden geschat op 
€ 1.020.000,–. Daarmee komt de begroting van het EK wielrennen 2022 neer 
op ongeveer € 2.000.000,–.

ORGANISATIEKOSTEN
Voor de organisatie van het EK Wielrennen 2023 in Drenthe vraagt Courage 
Events een bijdrage van de Provincie Drenthe. Deze kosten bestaan, naast 
kosten voor de wedstrijdorganisatie, uit kosten om verschillende start- en 
finishlocaties gereed te maken. Er kan dan gedacht worden aan locaties voor 
de teams, publiek, media en vips en ook het aanleggen van IT, schermen en 
water.

DEKKING VAN DE BEGROTING
Drenthe (overheden en bedrijfsleven) € 1.200.000,–
Subsidie VWS € 400.000,–
Bedrijfsleven (inter)nationaal € 400.000,–
Totaal € 2.000.000,–

ORGANISATIE
Courage Events is voor dit evenement organisatorisch en financieel de  
risicodragende partij. 

BEGROTING EN  
ORGANISATIE
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 		UEC	 	 -		Europese	rechtenhouder	van	het	EK
   Courage Events -  Exclusief recht vanuit UEC om het  

EK wielrennen 2023 te exporteren.  
Zowel organisatorisch als financieel eind-
verantwoordelijk.

 		KNWU		 	 -		Nationale	federatie
   Provinciale overheid -  Provincie Drenthe

STAKEHOLDERS
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Courage Events is organisator van vele wielerevenementen. Als bureau was 
het in staat om het eerste sportevenement te organiseren na een lockdown 
door	toedoen	van	het	COVID-19	virus.	Dit	evenement,	het	NK	Wielrennen	
2020, was zowel sportief als qua media-aandacht meer dan geslaagd. Het 
was het eerste publieksvrije evenement in Nederland. Een jaar later werd het 
NK wielrennen wederom georganiseerd. Als organisator was Courage Events 
in staat binnen de dan geldende regels het evenement door te laten gaan met 
beperkte toegang van publiek.

In het najaar van 2021 was Courage Events zowel financieel als organisato-
risch eindverantwoordelijk voor het EK Veldrijden. Een kampioenschap dat op 
complimenten vanuit de hele wereld kon rekenen en de Col du VAM echt op 
het mondiale wielertoneel heeft gezet. Daar is de samenwerking met de UEC 
ontstaan.

COURAGE EVENTS
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BEST BEOORDEELD
The Cyclists Alliance, de vakbond voor de rensters, heeft de wedstrijden voor 
vrouwen beoordeeld op punten zoals veiligheid en tv-uitzendingen. Van de  
22 beoordeelde wedstrijden komt de Healthy Ageing Tour van Courage  
Events in 2021 als beste uit de bus.

Bron: https://www.cyclingonline.nl/artikel/21576_healthy_ageing_tour_scoort_
best_bij_vrouwenvakbond.html

CONTACT
Courage Events
Baroklaan 1, 9351 TR Leek
info@courage-events.nl
courage-events.nl
KVK:	68771770
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Deputy Henk Brink 
Province of Drenthe 
_____________________________  

  

 Lausanne 17th Feb 2022 
Dear Deputy Brink,  
 
I would like to sincerely thank you for the interest you have shown to date in utilising 
our events to showcase the Province of Drenthe and the wonderful opportunities it gives 
to promote our beautiful sport in an area renowned for its two wheeled sport in all lits 
forms. 
 
Our UEC Cyclo Cross Championships held last November on the now iconic Col du Vam 
was a spectacular success during a very challenging period throughout Europe and 
displayed all the characteristics of a wonderful partnership between UEC, the Province 
of Drenthe and your delivery partners Courage Events.  
 
Given it was the first time the 3 stakeholders had worked in partnership on a major 
televised project such as this we were delighted with the collaboration and gives us full 
confidence in both partners ability to deliver perhaps even bigger projects in the future.  
 
I thank you again for your desire to collaborate with us in the promotion of the 2023 
UEC Road Championships and hopefully, look forward to developing this project 
together over the forthcoming weeks and months.   
 
With warm best wishes,  
 
Yours sincerely, 
 
 

 
 
 
  
 

Alasdair MacLENNAN 

Secrétaire Général  | General Secretary  

 

e-mail: a.maclennan@uec.ch  

Mobile: +44 7767 804500 

Web: www.uec.ch   
 

Union Européenne de Cyclisme  
Maison du Sport International  

54, Avenue de Rhodanie CH – 1007 Lausanne  

VAT Nr. CHE-113.488.858 

     

www.uec.ch 

 

 

mailto:a.maclennan@uec.ch
http://www.uec.ch/
http://www.uec.ch/
https://www.youtube.com/user/UECCHANNEL
https://www.facebook.com/UEC.Cycling/
https://www.instagram.com/uec_cycling/
https://twitter.com/UEC_Cycling
http://www.dailymotion.com/UECCHANNEL
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Provincie Drenthe 
t.a.v. College van Gedeputeerde Staten 
Postbus 122 
9400 AC  Assen 

 

  

Betreft: EK Wegwielrennen 2023  
 
 
Arnhem, 15 februari 2022 
 
 
Geacht College, 
  
Recent hebben wij kennisgenomen van de plannen die in Drenthe worden gemaakt m.b.t. het EK 
Wegwielrennen 2023. 
Namens de KNWU wil ik u hierbij aangeven dat wij deze plannen graag ondersteunen. 
  
De afgelopen jaren heeft Drenthe, zelfs in Corona-tijd, laten zien op een succesvolle manier 
wielersportevenementen mogelijk te maken. 
 
De KNWU heeft ervaren dat u in staat bent om samen met alle betrokken partijen onze sport de juiste 
kwaliteit en aandacht te geven. Dat stelt de KNWU zeer op prijs. 
  
Het EK Wielrennen is belangrijk voor de wielersport en past goed bij de ambities van de KNWU.  
Daarom zet de KNWU zich graag in om dit evenement naar Nederland te halen. 
Deze inzet is daarbij in eerste instantie gericht op de contacten met de UEC en het ministerie van VWS. 
Ook bij het verdere vervolg van de voorbereidingen wordt de KNWU graag betrokken. 
  
De KNWU hoopt met het EK Wielrennen 2023 een extra dimensie te geven aan de bijzondere 
samenwerking met Drenthe.  
  
Met sportieve groet, 
  
Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie 
 
 
Thorwald Veneberg 
Directeur 
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