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Onderwerp

Weert als etappeplaats voor de (Boels) Holland Ladies Tour 2Ot7

Voorstel
1. Kennis nemen van de consequenties van het zijn van etappeplaats voor de Holland
Ladies Tour 2077
2. Positief reageren op de vraag van de stichting Holland Ladies Tour om als gemeente
medewerking te verlenen aan dit wielerevenement
3. Instemmen met de wijze van dekking van de kosten

Inleiding
Uw college heeft uitgesproken in beginsel positief te staan tegenover het zijn van een
etappeplaats voor de Holland Ladies Tour 20L7. U heeft gevraagd de consequenties
hiervan in beeld te brengen.

Beoogd effect/doel
Door het binnen halen van dit top-wielerevenement kan Weert zich internationaal op de
kaaft zetten (promotie van de stad), waarbij Weert zich als groenste regio van de wereld
ook nog eens kan afficheren als wielerstad waardoor tevens wielertoeristen naar Weert
gehaald kunnen worden.
Bijkomstig doel is het tot stand brengen van burgerinitiatieven door samenwerking van
a I le Weerte r wielerveren i g i ngen/-organ isaties.
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Holland Ladies Tour
De Holland Ladies Tour is in 1998 opgericht. Deze wordt vernoemd naar de hoofdsponsor
Dit is Boels rental. Dit jaar werd de 19de editie verreden. De etappeplaatsen waren Tiel,
Gennep, Sittard-Geleen, Den Bosch en Bunde Valkenburg.
Het is een ¡nternationale meerdaagse wielerwedstrijd met deelname uit de absolute
wereldtop. Voor komend jaar maakt deze Tour deel uit van de UCI Women's World Tour,
waardoor de beste twintig ploegen van de UCI-ranglijst automatisch zijn uitgenodigd.

Overleg Weert met de organisator
Op 12 oktober 2016 had de burgemeester een overleg met de Thijs Rondhuis, de
organisator van de Holland Ladies Tour. In dat overleg is besproken wat de voorwaarden
zijn om als gemeente etappeplaats te mogen zijn. Naast een financiële inbreng en lokale
kennis wordt van de gemeente verwacht dat ze verantwoordelijk is voor het verkeers- en
bebordingsplan inclusief de uitvoering daarvan alsmede voor veiligheids-/calamiteiten-
plannen. Tevens dient de gemeente zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van
accommodatie voor o.a. de ontvangst van de renners, de jury, VIP's e.d.
Vanuit het verenigingsleven, bij voorkeur lokale wielerverenigingen, worden naast know-
how "handjes" gevraagd. Naast de inbreng van verenigingen en organisaties is sponsoring
een vorm waarnaar gekeken kan gaan worden.

Overleg met wielerverenigingen in de gemeente Weert
Op 20 oktober jl. vond in het stadhuis van Weert breed overleg plaats. Hieraan namen
naast de organiserende stichting, vertegenwoordigers van wielerverenigingen in de
gemeente Weert en relevante ambtelijke disciplines deel. Tijdens deze bijeenkomst is
dieper ingegaan op wat van Weert, gemeente en verenigingen wordt verwacht. Hieruit is
naar voren gekomen dat het enthousiasme, het draagvlak en de wil aanwezig is om
gezamenlijk de schouders eronder te zetten om het zijn van een etappeplaats te kunnen
realiseren.
De gezamenlijke wielerverenigingen en -organisaties zijn bereid om naast know-how
"handjes" te leveren. Know-how bij het mee uitstippen van de regionale route, de lokale
rondjes alsmede de finish-locatie én de start-locatie voor de volgende dag.
De "handjes" bij de inzet van verkeersregelaars, hulp bij ontvangst renners e.d.

Wielerwedstijd Holland Ladies Tour 2O77
De organisator is de stichting Holland Ladies Tour. De komende (20.t"¡ editie vindt plaats
van dinsdag 29 augustus tot en met zondag 3 september 2OI7. De stichting is momenteel
nog in overleg met de gemeenten om als etappeplaats te fungeren. De organisator wil
graag de eerste dag de Tour door Gelderland fietsen en de tweede dag door Noord-
Brabant. De laatste 4 dagen van de Tour wil de organisator voor Limburg kiezen om
Noord-, Midden- en Zuid-Limburg met elkaar te verbinden. Elke etappe heeft een totale
lengte van circa 110-120 km.
Weert wordt aankomstplaats op vrijdag 1 september en vertrekplaats op zaterdag 2
september.
De aankomst vrijdag 1 september 2077 is tussen 15.00 en 16.00 uur. De finish-locatie
moet aan specifieke eisen voldoen (een rechte aankomstlijn van 200-300 mtr., zonder
obstakels en met een wegbreedte van minimaal 4 meter). Om het voor publiek
aantrekkelijk te maken wordt geadviseerd om de laatste 30 km van de koers enkele lokale
rondjes van circa 10 km door Weert stad of directe omgeving te verrijden.
V.w.b. het vertrek uit de gemeente Weert op zaterdag 2 september om 12.00 uur heeft
Thijs Rondhuis de suggestie gedaan te willen kijken naar een van de dorpen. Voordeel
hiervan is dat dit evenement breder dan alleen in de stad wordt gehouden en dat de
binnenstad van Weert op de drukke zaterdag wordt ontlast.
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Argumenten

Met het worden van etappeplaats kunnen meerdere doelen worden gerealiseerd
Met het naar binnen halen van de wielerwedstijd Holland Ladies Tour 2OI7, kan Weert zich
internationaal op de kaart zetten; zie het hoofddoel zoals hierover al beschreven.
Daarnaast gaat de stichting invulling geven aan side events i.h.k.v. breedtesport/sport en
bewegen. Dit om Weert kennis te laten maken met het wielrennen en/of mountainbiken
dan wel BMX voor kinderen o.i.d.
Ook wil de stichting meedenken aan het creëren en mogelijk structureel realiseren van
een veilige wieleromgeving voor de regio Weert.

Wat nog van Weert verwacht wordt is praktisch uitvoerbaar
De stichting Holland Ladies Tour regelt zelf tal van zaken. Zij zorgen voor de totale
coördinatie. De stichting levert jurywagen, podiumwagen, dranghekken e.d., inclusief de
totale opbouw van het parcours. Ook stellen zij de benodigde draaiboeken op. Tevens
zorgen zij voor breedtesportactiviteiten voor de jeugd. Tot slot verzorgen zij alle relevante
publiciteit om de wedstrijd uitstraling en bekendheid te geven.
De gezamenlijke Weerter wielerverenigingen en -organisaties zijn bereid hun know-how in
te brengen en handjes te leveren.
Voor de gemeente Weert resteerL dan nog:

- Verkeers- en bebordingsplan en het uitvoeren ervan
- Beschikbaar stellen van ruimten voor ontvangst deelnemers, opvang pers,

vergaderingen van de jury, ontvangst VIP's e.d.
- Beschikbaar stellen van materialen waaronder lunchpakketten, bloemen e.d.
- Vormen van extra aankleding parcours alsmede start- en finishlocatie
- Extra vormen van PR en Stadspromotie
- Communicatie met de omwonenden en andere belanghebbenden
- Coördinatie vergunningverlening incl. de onderlinge afstemming hierover met de

andere etappegemeenten Gennep en Sittard-Geleen.
- Het opstellen van een calamiteitenplan en afstemming met de hulpdiensten.
- Meedenken in educatieve en promotionele activiteiten en eventuele extra PR-

activiteiten

Kantekeningen
Met het sportevenement Stadstriathlon, dat de ambitie heeft om in 2019 het EK naar
Weert te halen, worden dezelfde ambities nagestreefd als met de Holland Ladies Tour.
Door synergie te zoeken in de samenwerking tussen de Holland Ladies Tour en de EK
Stadstriathlon kan deze ambitie worden versterkt. Ook kan kunnen dan randvoorwaar-
delijke zaken, zoals veiligheid, verkeersregelaars e.d., met beide evenementen
gecombineerd worden.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Financieel

Kosten
Voor het kunnen zijn van etappeplaats (aankomst en vertrek) is de gemeente een inleg-
bedrag verschuldigd van € 20.000,-.
Daarnaast moet de gemeente kosten maken voor zaken waarvoor de gemeente zelf "aan
de lat" is. Navraag bij de gemeenten Gennep en Sittard-Geleen leert dat er qua inspan-
ningen vanuit de gemeente rekening gehouden moet worden met in totaal circa € 10.000.
De gemeente kan vanuit de provincie aanspraak maken op een subsidie van € 10.000,-.
Verder wordt gedacht aan vormen van sponsoring, waardoor het kostenbedrag lager kan
worden.
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Inlegbedrag bij de stichting
Kosten:
- Verkeers- en bebordingsplan
- Beschikbaar stellen van ruimten
- Materialen
- Vormen van extra aankleding
- Extra vormen van PR en Stadspromotie
Totaal
Provinciale subsidie (toegezegd)
Tekort

€ 20.000,-

. 10.000.-
€ 30.000,-
. 10.000,-
€ 20.000,-

D e kki n g s mog el ij k h ed e n

1. Onderuitputting toepasselijke budgetten 2016
Uit overleg met de organisator is naar voren gekomen dat er vóór 1 januari 2017 een
eerste betaling van het inlegbedrag gedaan moet worden, zijnde € 10.000,-. Hierover
stuurt de organisator ons een aparte factuur. De resterend deel van € 10.000,- hoeft dan
pas in 2Ot7 te worden voldaan.
Uit overleg met de afdeling financiën is naar voren gekomen dat dekking uit de
onderuitputting van budgetten 2016 kan. Voor het bedrag van € 10.000=,- zouden
redelijkerwijs de volgende budgetten in aanmerking kunnen komen: Grondexploitatie/
acquisitiekosten bedrijfsterreinen, Evenementenbeleid, Representatie B&W en Represen-
tatie Algemeen.
Voorgesteld wordt de kosten over deze budgetten te verdelen.

2) Budgetten 2017
Het restant zou redelijkerwijs ten laste gebracht kunnen worden van de budgetten
Evenementenbeleid, Public Relations en Representatie. De exacte toerekening kan in 2017
plaatsvinden mede afhankelijk van de opbrengsten uit sponsoring.

Personeel
Op basis van ervaringen met etappeplaatsen in voorgaande jaren adviseert de stichting
een compacte organisatie op te richten. Hierdoor is er sprake van relatief beperkte extra
ambtelijke inzet.
Zoals eerder in dit advies aangegeven leveren de gezamenlijke wielerverenigingen een
belangrijk deel in de voorbereiding op en in de uitvoering van het wielerevenement.

Juridisch
De stichting Holland Ladies Tour werkt met een overeenkomst vanuit Courage Events
waarin alle afspraken worden beschreven. Daarin staat concreet vermeld wat van de
gemeente verwacht wordt en wat de tegenprestaties vanuit de organisator van de Holland
Ladies Tour zijn. Zie bijlage.

Uitvoering/evaluatie Na een "go" vanuit het college van B&W kan gestart worden met
de voorbereidingen op het invullen van Weert als etappeplaats 2017 voor de Holland
Ladies Tour.

Com m u nicatie/ partici patie
N.n.t.b.
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Overleg gevoerd met
Intern:

¡ LisetteSickmann (topsport/breedtesport)
. Huub van Buggenum (facilitering verkeer e.d.)
. Angelique Adriaens/May Steen (vergunningverlening)
. Jan Ploumen (burgerparticipatie)
¡ Huub Driessens (financiën)

Extern:
. Thijs Rondhuis de voorzitter van de stichting Holland Ladies Tour
. Hannie Ras, programmanager gemeente Sittard-Geleen
. Lieke Potten, beleidsmedewerker evenementen gemeente Gennep
. Miriam van Es, platform wielrensport Limburg (provinciale subsidie)
. Wendy van Someren (Samen Fonds 0495 bij Punt Welzijn).

Bijlagen
. Concept overeenkomst gemeente Weert en Boels Holland Ladies Tour
. Memo "Boels Ladies Tour 2OL7i topsport inspireert de breedtesport, breedtesport

voedt de topsport"
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B o el Lad ies t"-ï"iilfrä;Jff ve re e nko m st

Boels Lodies Tour ís een internotionole UCI World Tour wedstrijd voor vrouwen.

Deze overeenkomst beschrijft de gemadkte alsproken

1. Hetevenement
De Boels Ladies Tour finisht op vrijdag L september in de Gemeente Weert. Op zaterdag 2

september is de start van de etappe in de Gemeente Weert.

2. Financieel
De gemeente Weert betaalt voor de finish en start 20.000 euro excl. BTW aan de Courage
Events. Dit bedrag dient voor L juli 2077 te zijn bij geschreven op IBAN: NL27 ABNA 0598
t67O 64 t.n.v. Courage Events / Boels Ladies Tour.

3. Afspraken tussen gemeente Weert en Courage Events/Boels Ladies Tour
r De etappe van de Boels Ladies Tour heeft op vrijdag 1 september de finish in Weert.

De start van de etappe op zaterdag 2 september is in de Gemeente Weert.
o Het logo van de gemeente Weert zalworden geplaatst op: huldigingspodium,

voorzijde programmaboek, website, drukwerkuitingen en op de start-finishboog
gedurende de zes dag.

o De Gemeente Weert heeft recht op de volgende uitingen in het programmaboek:
. L hele pagina advertentie
. Halve pagina voorwoord van burgemeester of wethouder (met foto)
. Halve pagina profielvan de gemeente Weert
. 2 foto's die de gemeente aanlevert voor gebruik in de diverse

uitingen.

aangeleverd
o De winnaar van de etappe op vrijdag 1 september wordt gehuldigd in de etappetrui

met daarop de logo's van de gemeente Weert.
o Het startschot wordt gelost door een vertegenwoordiger van de gemeente Weert.
o Huldiging van de eerste drie van de etappe door iemand namens de gemeente.
o Link op www.hollandladiestour.nl naar de website van de gemeente Weert.
o Aanleveren van mail - contactadressen van regionale media voor L februari 2017.

4. De organisatie van de Boels Ladies Tour draagt zorg voor:
o De totale coördinatie van de Boels Ladies Tour.
. Organisatorische invulling van o.a. : jurywagen, podiumwagen, dranghekken, overleg

landelijke politie, uitschrijven parcours in KLPD (politie) format.
o Alle publiciteit om de wedstrijd zoveel mogelijk uitstraling en bekendheid te geven.
o Het deelnemersveld met alle ploegen en hun accommodatie.
o Publiciteitszaken als een actuele website, rondeboek, posters en accreditaties.
o Opstellen van het wedstrijdtechnisch draaiboek;
. Opstellen van het operationeel/productioneel draaiboek
o Breedtesportactiviteiten in de vorm van; een parcours met ATB fietsjes voor de

groepen 5,6,7 en 8 van de basisschool, parcours voor peuters/kleuters met
loopfietsjes. De gemeente zorgt voor de communicatie naar de basisscholen in de
gemeente.



Boel Ladies Tour 2OL7 concept overeenkomst
- Gemeente Weert -

5. De Gemeente Weert draagt zorg voor:
o Aanvraag verklaringen van geen bezwaar in de doorkomst gemeenten en de

evenementenve rgu nning.
o De gemeente is verantwoordelíjk voor het nemen van eventuele

verkeersmaatregelen, het bijbehorende bordenplan en de uitvoering daarvan.
o Het beschikbaar stellen van een permanence / ruimten voor jury, pers, organisatie,

vrijwilligers met verzorging van koffie/thee/koek voor en fris na de wedstrijd.
o Communicatie met bewoners en ondernemers op de lokale ronde en de start/finish

locatie.
o Lunchpakketten voor alle medewerkers, ca. 100 personen.

o Het regelen van 1.0 bossen bloemen.

6. Veiligheid
e Veiligheid voor renners en medeweggebruikers zijn erg belangrijk. ln gezamenlijk

overleg zullen we het parcours voor de route gaan bepalen. Híerbij gaan we uit van

een finish met aantal lokale ronden en passages ín Weert.

7. Parcours:
De totale afstand van de etappe zal ca.120 km zijn.

8. Organisatie:
Er zal een werkgroep worden gevormd die in 5/6 bijeenkomsten de finish en start in Weert
gaat organiseren. ln deze werkgroep moeten de onderdelen vergunningen, parcours,

perma nence en veiligheid zijn vertegenwoordigd.

Overeengekomen te Weert, op - november 2OL7

Gemeente
Weert

Thijs Rondhuis
Courage Events



ffiBoels Ladies Tour 2Ot7
Topsport inspireert de breedtesport; Breedtesport voedt de topsport TADIES

Íoun
Evenement
De Boels Ladies Tour is de belangrijkste UCI etappewedstrijd voor vrouwen in Nederland, die jaarlijks
eind augustus/begin september wordt verreden. De wedstr¡jd bestaat uit zes dagen. ln 2017 wordt
de 20" editie van de Boels Rental Ladies Tour verreden van 29 augustus t/m 3 september.

Deelnemersveld
ln de Boels Ladies Tour staan elk jaar de vrouwelijke equivalenten van Alberto Contador en Chris
Froome aan de start. En binden topspr¡ntsters van niveau Cavendish en K¡ttel de stri¡d met elkaar aan
in de massasprints. De Boels Ladies Tour is, doordat de wedstrijd drie weken voor het Wereld
Kampioenschap wordt verreden, de ideale voorbereidingswedstrijd voor de toprensters waarin ze de
puntjes op de i kunnen zetten richting het wereldkampioenschap. Dit jaar stonden Olympisch
kampioene Anna van der Breggen, wereldkampioene Lizzie Armitstead en maar liefst acht nationale
kampioenen aan de start. De Boels Ladies Tour is een evenement op Olympisch niveau.

Media-aandacht
Jaarlijks is er in de landelijke en regionale media veel aandacht voor de Boels Rental ladies Tour. Met
Twitter zijn dit jaar ruim een half miljoen mensen bereikt. We zijn met diverse media-partijen in
gesprek over de mogelijkheden in 2017.

Boels Rental ladies Tour 2017
We zijn inmiddels druk bezig om het etappeschema voor de Boels Ladies Tour 2OL7 vorm te geven.
Het heeft de voorkeur om met gemeenten afspraken te maken om voor drie jaar als etappeplaats
opgenomen te worden. Op deze manier creëren we een stukje continuite¡t. De eerste etappe
plannen we in de provincie Gelderland en de tweede etappe vindt in Brabant plaats. We willen in de
laatste vier dagen van de Boels Ladies Tour met verschillende etappes Noord, Midden en Zuid
Limburg met elkaar verbinden. We rijden dan dagelijks een r¡t in lijn van ca. 60/80 km van de ene
naar de andere gemeente. ln de finishplaats worden drie plaatselijke ronden van ca. 10/L5 km.
afgelegd. Met de plaatselijke ronden wordt er een aantrekkelijk publieksevenement gecreëerd. Elke

etappe kan een totale lengte van ca. 1.L0/120 km. hebben. Het parcours kan in overleg worden
vastgesteld.

Datum
ln dit voorstel kiezen we bewust voor vrijdag 1 september als finishplaats en zaterdag 2 september
als startplaats. De vrijdagmiddag is ideaal voor breedtesportactivititeiten voor de basisscholieren.
Omdat de start op zaterdag is kunnen veel inwoners daarvan genieten.

Breedtesport
Topsport inspireert de breedtesport en breedtesport voedt de topsport. We organiseren side-events
om een bijdrage te leveren aan het vitaal en gezond houden van inwoners, van jong tot oud. Het
begint met het inspireren van de inwoners, doordat het wielrennen van het hoogst denkbare niveau
dichtbij hen te brengen. Vervolgens zetten we binnen de entourage van de Boels Ladies Tour de
basisschooljeugd aan tot bewegen middels randactiviteiten. Hierbij gebruik makend van de finish-
locatie, de wedstrijdspeaker en de aanmoedigingen van het reeds aanwezige publiek. De twee
doelgroepen die we aanspreken zijn:

1. Peuters en kleuters; loopfietsjes parcours
2. Basisschool leerlingen: een parcours van de KNWU waar ze kunnen fietsen

De activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met de KNWU.

Kosten:
De kosten voor de finishplaats op vrijdag 1 september en startplaats op zaterdag 2 september zijn
20,000 euro excl. BTW. D¡t is exclusief het borden & verkeersplan.


