








204

Van:   

Verzonden: donderdag 5 april 2018 13:58 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW: theorganizingconnection.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer 

 
 

 

Van: WeTransfer [mailto:noreply@wetransfer.com]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 16:58 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: theorganizingconnection.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer 

 
 

 
  

 
 

  

 

 

 

theorganizingconnection.nl  
heeft je bestanden gestuurd  

22 bestanden, in totaal 35,7 MB ・ Wordt verwijderd op 10 april 2018  

 

Hierbij de genummerde bijlagen welke bij de subsidieaanvraag horen 

inzake het WK Wielrennen 2020.  

 

Download link  

https://wetransfer.com/downloads/59359e22fc6a7728e2be42b71bc8ca

5220180403145753/454d431edd6a1d9f48773b986799ab42201804031

45753/4832af  

Download je bestanden  
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22 bestanden  

Bijlage 11 Begrotingsmodel VWS WK Wielrennen 2020 

VERTROUWELIJK GEEN PUBLICAT...  

Bijlage 1 KVK Road Worlds 2020 BV.pdf  

Bijlage 9 rol Stichting bij WK 2020.pdf  

Bijlage 1b Organisatiestructuur Road Worlds VERTROUWELIJK GEEN 

PUBLICATIE.pdf  

Bijlage 2a track record Road Worlds.pdf  

+ nog 17  

  

 

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen. 

  

Haal meer uit WeTransfer met Plus 

Over WeTransfer   ・   Help   ・   Algemene voorwaarden  
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: donderdag 12 april 2018 17:15 

Aan:   < provinciegroningen.nl>;  < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: RE: WK Wielrennen 

 

Dag , 

 

Volgens mij het je het opgeschreven zoals besproken. In de bijlage nog een reactie van Europe decentraal die ik 

zojuist ontving. Volgens mij heb ik niet een duidelijk antwoord op mijn vraag en is het goed dat we de vraag ook bij 

het ministerie wegzetten. Willen we ook nog vragen of de side events via een andere organisatie mogen verlopen? 

Dus dat feitelijk de side events door een andere organisatie (die wordt ingehuurd door RW) wordt georganiseerd. 

Om het antwoord daarop maar zwart op wit te krijgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurist bestuur en concernzaken 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag | T 0592   
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Van:   < provinciegroningen.nl>  

Verzonden: donderdag 12 april 2018 16:15 

Aan:  < drenthe.nl>;  < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: WK Wielrennen 

 

Hallo  en  

 

Bijgaand de model DAEB-overeenkomst- en de model verleningsbrief van het ministerie. 

 

De vragen aan het ministerie heb ik als volgt geformuleerd: 

1. De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-regels, ook voor de 

subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager- of hoger uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling van 

de drie subsidieverstrekkers Is dit zo helder genoeg; wanneer de kosten hoger uitvallen kan de subsidie niet 

hoger worden vastgesteld dan de subsidieverlening, tenzij de subsidieverlening wordt aangepast en er meer 

subsidie wordt verleend. Van VWS hoeven we in dat geval m.i. niets te verwachten.  ? Hoe verhoudt zich dat 

onderling en ten opzichte van de DAEB-regels In het licht van de DAEB-regels is volgens mij vooral van 

belang of overheden gehouden zijn om bij te betalen als de kosten hoger uitvallen. Daarnaast is het wel van 

belang om afspraken te maken over de verdeling van een mogelijk overschot over de subsidieverlenende 

overheden. Dat een eventueel overschot volledig naar VWS gaat, gaat nogal ver? 

Is het mogelijk en/of nodig om daar afspraken over te maken ? 

2. Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten goede komt 

aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken (bijvoorbeeld omdat een onderdeel 

niet economisch van aard is, en waarvoor dus geen staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ?  Danwel 

ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken 

(bijvoorbeeld marktconforme vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee 

? Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln gaan? 

Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het moment van 

subsidieverlening bepalend?  
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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bestuurssecretaresse 
 
 
Gemeente Noordenveld 
Bedrijfsvoering 

 
Pos bus 109 tel. 14 050 

9300 AC RODEN  

bestuurssecretariaat@gemeentenoordenveld.nl  www.gemeentenoordenveld.nl  

 

  
 

This email was scanned by Bitdefender  
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Ter voorbereiding op de sessie, vraag ik jou om vanuit jouw (discipline/)kennis de belangrijkste bedreigingen voor 

het project op te schrijven. 

Geef daarbij in ieder geval aan: 

- Ongewenste gebeurtenis -> Wat gebeurt er? 

- Oorzaak -> Hoe komt het? 

- Gevolg -> Welk nadelig effect is er voor de provincie? 

Om de sessie vlot te laten verlopen, vraagt  jullie dringend om in de voorbereiding op de sessie minimaal 3 

risico’s voor te bereiden en daarbij aan de hand van bovenstaande vragen, de ongewenste gebeurtenis, 

oorza(a)k(en) en gevolg(en) te benoemen. Deze worden bij agendapunt 4 met elkaar besproken. Graag de risico’s in 

bijgaande word-doc verwerken. Deze kunnen julie evt. vooraf aan de sessie aan  mailen. Graag per risico 1 

formulier gebruiken! 

 

Toelichting op risicoprofielen (agendapunt 5) 

Gezien de beschikbare tijd en het feit dat met elkaar risico’s inventariseren veel tijd kan kosten, gaan we tijdens de 

sessie niet cijfermatig scoren, maar bespreken we aan de hand van de ingebrachte risico’s of het een risico met een 

hoog, midden of laag risicoprofiel betreft. Wat  van jullie wil weten is op welke effecten jullie de score geven en 

wat de kans van optreden dan is. Tijdens de sessie zullen we ons focussen op kans van optreden en de effecten op 

tijd, geld en imago. Effect op veiligheid, kwaliteit en omgeving zal ik mogelijk in een later stadium in overleg met 

Foppe en  afstemmen. 

 

 

NB: 

• Tijdens de sessie zal  niet altijd uitgebreid de ruimte aan discussies geven. We hebben ca 2,5 uur effectief tijd 

tot onze beschikking om antwoord te geven aan het doel van de sessie en het formuleren van beheersmaatregelen 

(=acties) voor de risico’s met een hoog risicoprofiel. Daarvoor dienen we een aantal stappen te doorlopen zoals in 

de agenda zijn opgenomen. Daarbij kan jullie voorbereiding op de sessie ons en het project helpen! 

• Vooraf mailen van risico’s/ingevulde word formulier met eventueel het risicoprofiel en beheersmaatregelen mag 

uiteraard ook! probeert vooraf gestuurde informatie tijdens de sessie reeds in het risicodossier te hebben 

verwerkt. Hoe eerder de input wordt gemaild, hoe liever! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse  

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 











220

Jurist bestuur en concernzaken 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag | T 0592   
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Van:   < provinciegroningen.nl>  

Verzonden: donderdag 12 april 2018 16:15 

Aan:  < drenthe.nl>;  < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: WK Wielrennen 

 

Hallo  en  

 

Bijgaand de model DAEB-overeenkomst- en de model verleningsbrief van het ministerie. 

 

De vragen aan het ministerie heb ik als volgt geformuleerd: 

1. De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-regels, ook voor de 

subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager- of hoger uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling van 

de drie subsidieverstrekkers Is dit zo helder genoeg; wanneer de kosten hoger uitvallen kan de subsidie niet 

hoger worden vastgesteld dan de subsidieverlening, tenzij de subsidieverlening wordt aangepast en er meer 

subsidie wordt verleend. Van VWS hoeven we in dat geval m.i. niets te verwachten.  ? Hoe verhoudt zich dat 

onderling en ten opzichte van de DAEB-regels In het licht van de DAEB-regels is volgens mij vooral van 

belang of overheden gehouden zijn om bij te betalen als de kosten hoger uitvallen. Daarnaast is het wel van 

belang om afspraken te maken over de verdeling van een mogelijk overschot over de subsidieverlenende 

overheden. Dat een eventueel overschot volledig naar VWS gaat, gaat nogal ver? 

Is het mogelijk en/of nodig om daar afspraken over te maken ? 

2. Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten goede komt 

aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken (bijvoorbeeld omdat een onderdeel 

niet economisch van aard is, en waarvoor dus geen staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ?  Danwel 

ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken 

(bijvoorbeeld marktconforme vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee 

? Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln gaan? 

Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het moment van 

subsidieverlening bepalend?  

3. Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op 

maatschappelijke spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van het WK te 

organiseren ? Kunnen ook reeds bestaande activiteiten (die profijt hebben van het WK) als spin-off 

activiteiten worden beschouwd ? 

4. Is het mogelijk om te komen tot afspraken, zodat de besteding van de subsidie van de drie overheden op 

een gelijke wijze verantwoord en beoordeeld kan worden ? 

5. In de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de DAEB belast VWS de subsidieontvanger met de 

organisatie van het evenement. Betekent dit dat de Staat nakoming kan vorderen (zogenaamde 

afdwingovereenkomst)? Zo ja, hoe verhoudt zich dat tot aanbestedingsregels; is dan niet sprake van een 

aanbestedingsplichtige overheidsopdracht ?  

6. Doet VWS, voordat een DAEB wordt aangewezen, onderzoek naar marktfalen en zo ja, op welke wijze ? 

 

We spraken ook nog over btw. Uit de model-beschikking blijkt dat VWS de eventuele verschuldigdheid van btw 

uitdrukkelijk bij de subsidieontvanger neerlegt. 

In de model beschikking wordt de DAEB aangewezen, waarna eea wordt uitgewerkt in de overeenkomst. Daarmee is 

de vraag of de aanwijzing appellabel is m.i. ook beantwoord. 
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Heb jij een tijdschema van de vrijdag? 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06      @OpFietse 

  

  

<image001.png> 

  

<image002.jpg> 

  

  

  

Van:   

Verzonden: donderdag 12 april 2018 14:20 

Aan:  < drenthe.nl>;  

< drenthe.nl>;  < drenthe.nl>;  

 < drenthe.nl> 

Onderwerp: 20 april - TT-circuit 

  

Hoi Hoi 

  

Nieuwe ontwikkelingen (na overleg met  

We doen de borrel in de skybox toch op 20 april. 

We hebben kaarten voor 40 personen, maar we kunnen toch max 80 gaan (kaarten 

€ 16, pp) 

Ik heb aangegeven dat we graag willen lunchen – training kijken – borrelen. 

Is allemaal geen enkel probleem –caterings kosten komen natuurlijk wel voor onze 

rekening. 

Als het gaat lukken graag dinsdag even aantal personen aan mij doorgeven. 

  

Groetjes 

 

<04_WorldSBK_2018_NED_Event_Schedule.pdf> 
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Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 
 

 
Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 
Telefoon: 0412-  
Email:  
Internet: www.oovb.nl 
 
Volg ons op: 

     
 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan 
niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:51 

Aan:   | OOvB adviseurs en accountants <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte mevrouw  

 

Hierover kan ik geen nieuwe mededelingen doen omdat er nog geen overleg is geweest en omdat dat afhankelijk is 

van de aanvraag die binnenkomt (zonder een specifieke begroting en lijst van activiteiten kunnen wij niet veel). 

Hopelijk lukt het plannen van een overleg deze week. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurist bestuur en concernzaken 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag | T 0592   
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:40 

Aan:  < drenthe.nl> 
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CC: '  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte heer  
 
Tijdens het afstemmingsoverleg vorige week hebben wij gesproken over de vraag of er sprake is van 
staatssteun. U gaf aan dit nader te zullen onderzoeken en hierover ook in overleg te treden met het 
ministerie. Ik was benieuwd naar de status en verneem graag van u wat uw standpunt hierover is.  
 
Met vriendelijke groet, 
OOvB adviseurs en accountants 
 

  
Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 
 

 
Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 
Telefoon: 0412-  
Email:  
Internet: www.oovb.nl 
 
Volg ons op: 

     
 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan 
niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

 
Scanned by Digisafe      
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-----Oorspronkelijke afspraak----- 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 15:07 

Aan:       

Onderwerp: nadere bespreking aanvraag TOC 

Tijd: maandag 16 april 2018 15:00-17:00 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen. 

Locatie: Huize Tetrode, Brink 8 Assen 

 

 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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In overleg met  is het voorstel om soortgelijke sessies de komende weken regulier in te plannen. Ik wil je dan ook 

vragen vanaf volgende week wekelijks een half uurtje dan wel drie kwartier ruimte hiervoor in de agenda van Henk 

te plannen.  

 

Daarnaast heeft Henk vanmorgen aangegeven dat hij in week 15 en week 16 met burgemeesters van de 8 

gemeenten wil praten over hun deelname aan het WK2020. Zijn voorstel is om afspraken in te plannen van 08.00 – 

09.00 uur gemeentehuis. Voordat je hiervoor kan gaan inplannen is de suggestie gedaan om een mail op te stellen 

en hen te informeren dat gesprekken gepland gaan worden.  en  hebben over de inhoud van dit 

mailbericht vandaag nog contact. 

Kortom, je kan volgens mij afspraken inplannen na verzending van dit mailbericht. 

 

Mocht je nog iets meer willen weten dan hoor ik het graag en kan altijd even bij je langs lopen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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Ik heb  naar zijn inzet gevraagd omdat hij de risicomanager vanuit Projecten Wegen en Vaarwegen is. Hij is pas 

een aantal weken in dienst, maar vanuit RHDHV heb ik ervaring met hem, in werken voor de provincie. 

Voor WV begeleidt hij in de verschillende fases van een project de risicosessie’s. Dit gaat meestal om grote 

projecten waarbij het om investeringen van miljoenen gaat. 

 

Ik zie paralellen tussen de klus welke TOC te klaren heeft voor meer dan 10 miljoen en de projecten welke een 

aannemer voor de provincie uitvoert. Doordat de politiek nadrukkelijk vraagt hoe groot het risico is dat we 

uiteindelijk boven de 5 MIO uitkomen, heb ik voorgesteld dit dmv risicomanagement te gaan beheersen. Vanuit 

Drenthe, Groningen en vanuit TOC. Ik verwacht dat we dmv het meenemen van de hoogste riscico’s vanuit Drenthe 

en Groningen en vanuit TOC voorzien van beheersmaatregelen, we naar GS en PS de best mogelijke 

beheersmaatregelen voor kunnen stellen als bijlage bij de stukken. Ik verwacht hiermee een grotere kans dat er 

door GS en PS positief geregeerd wordt op de WK plannen. 

 

Het risicomanagement welke  uitvoert is mij nog niet bekend. Ik heb  vorige week gesproken en haar 

gevraagd welke rol zij heeft tov  Wat mij bevreemde is, dat dit nog niet helemaal helder is.  start hier net 

mee. Aangezien er komende vrijdag een stuk moet liggen met alle risciso’s die Drenthe heeft geïnventariseerd zodat 

we met de inventarisatie van Groningen 1 stuk kunnen maken welke 25 april gereed moet zijn, heb ik voorgesteld 

 de risicosessie te laten begeleiden. Hij was positief en wil dit graag doen.  krijgt een kans te zien hoe  

dit doet. Voor nu is het tekort dag met  eerst te onderzoeken hoe ze dit doet, van  is mij dit bekend.  

schakelt direct zoals ik had verwacht en heeft de voorbereidingen voor maandag voorzien van het programma al 

gereed. 

 

De capaciteit welke ik nu van  vraag, is gering. Het gaat voor nu om een sessie komende maandag en later in de 

week een rol in het samenvoegen van de sessie van ons en die van Groningen tot 1 stuk welke met de GS nota mee 

kan. Mocht het WK onze kant opkomen, dan zullen we samen moeten bekijken hoe we het risicomanagement 

verder in kunnen vullen en of  of dat  hier een rol in heeft. 

 

Groeten 
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Het risicomanagement welke  uitvoert is mij nog niet bekend. Ik heb  vorige week gesproken en haar 

gevraagd welke rol zij heeft tov  Wat mij bevreemde is, dat dit nog niet helemaal helder is.  start hier net 

mee. Aangezien er komende vrijdag een stuk moet liggen met alle risciso’s die Drenthe heeft geïnventariseerd zodat 

we met de inventarisatie van Groningen 1 stuk kunnen maken welke 25 april gereed moet zijn, heb ik voorgesteld 

 de risicosessie te laten begeleiden. Hij was positief en wil dit graag doen.  krijgt een kans te zien hoe  

dit doet. Voor nu is het tekort dag met  eerst te onderzoeken hoe ze dit doet, van  is mij dit bekend.  

schakelt direct zoals ik had verwacht en heeft de voorbereidingen voor maandag voorzien van het programma al 

gereed. 

 

De capaciteit welke ik nu van  vraag, is gering. Het gaat voor nu om een sessie komende maandag en later in de 

week een rol in het samenvoegen van de sessie van ons en die van Groningen tot 1 stuk welke met de GS nota mee 

kan. Mocht het WK onze kant opkomen, dan zullen we samen moeten bekijken hoe we het risicomanagement 

verder in kunnen vullen en of  of dat  hier een rol in heeft. 

 

Groeten 

 







244

Van:   

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:49 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: Mariska Joustra < drenthe.nl> 

Onderwerp: Huiswerk risicosessie WK wielrennen 

 

Hallo  

 

Hierbij de tekst wat ik vaak als huiswerk mee geef voor een initiële risicosessie. Ik heb met Mariska Joustra 

afgesproken dat ik er pas echt tijd aan zal besteden (de sessie en het verwerken van de input) als Mariska mij daar 

ook toestemming voor geeft. Ik doe dit om de voortgang niet al teveel te frustreren en deelnemers de gelegenheid 

te geven om zich goed voor te bereiden. Onderstaande tekst is dan ook voor 98% een copy-paste verhaal van 

andere uitnodigingen. 

NB: agendapunt 2 heb ik dus niet voorbesproken met  of  (of wie dan ook); als alle deelnemers met 

de case bekend zijn, dan kan agendapunt 2 vervallen, mits mij maandag om 12 uur door  en/of  de 

kaders verteld worden en mij vooraf aanvullende informatie wordt gestuurd, zoals doel van de case (waarom willen 

we dit als provincie en welke kaders geven we de organisatie TOC mee?) en verwachtingen van  

 

Agenda 

De agenda voor de sessie is als volgt: 

1. Opening en welkom 

• Kennismaking 

2. Toelichting op de subsidieaanvraag door  (of  – met als doel afkadering waar we het deze 

middag over gaan hebben 

3. Toelichting op het doel van de sessie: 

‘inventariseren van ongewenste gebeurtenissen’ 

4. Inventarisatie en bespreking van Risico / Oorzaak / Gevolg 

5. Bepalen van de risicoprofielen (hoog /midden/laag risico) 

• Inclusief toelichting op wijze van bepalen risicoprofiel 

6. Bepalen beheersmaatregelen voor de risico’s met hoog risicoprofiel 

7. Verdere afspraken en sluiting 

 

Voorbereiding op de sessie (agendapunt 4) 

Ter voorbereiding op de sessie, vraag ik jou om vanuit jouw (discipline/)kennis de belangrijkste bedreigingen voor 

het project op te schrijven. 

Geef daarbij in ieder geval aan: 

- Ongewenste gebeurtenis -> Wat gebeurt er? 

- Oorzaak -> Hoe komt het? 

- Gevolg -> Welk nadelig effect is er voor de provincie? 

Om de sessie vlot te laten verlopen, vraag ik jullie dringend om in de voorbereiding op de sessie minimaal 3 risico’s 

voor te bereiden en daarbij aan de hand van bovenstaande vragen, de ongewenste gebeurtenis, oorza(a)k(en) en 

gevolg(en) te benoemen. We zullen deze bij agendapunt 4 met elkaar bespreken. Graag de risico’s in bijgaande 

word-doc verwerken. Deze kunnen julie evt. vooraf aan de sessie aan mij mailen. Graag per risico 1 formulier 

gebruiken! 

 

Toelichting op risicoprofielen (agendapunt 5) 

Gezien de beschikbare tijd en het feit dat met elkaar risico’s inventariseren veel tijd kan kosten, gaan we tijdens de 

sessie niet cijfermatig scoren, maar bespreken we aan de hand van de ingebrachte risico’s of het een risico met een 

hoog, midden of laag risicoprofiel betreft. Wat ik van jullie wil weten is op welke effecten jullie de score geven en 

wat de kans van optreden dan is. Tijdens de sessie zullen we ons focussen op kans van optreden en de effecten op 

tijd, geld en imago. Effect op veiligheid, kwaliteit en omgeving zal ik mogelijk in een later stadium in overleg met 

Foppe en  afstemmen. 

 

NB: 
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Hoi beide, 

 

Ziet één van jullie kans er a.s. dinsdag aanwezig te zijn? Ik ben het helemaal met  eens. Bijkomende factor is dat 

ik dinsdagmiddag zelf verhinderd ben. 

 

Groet,  

 

Van:   

Verzonden: woensdag 4 april 2018 15:06 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW: reservering bespreken aanvraag TOC 

 

Dag  

 

In deze fase wordt het verstandig de  ook mee te nemen in het proces. Hoe kijk jij daar tegenaan?  

 

Groet, 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 4 april 2018 14:29 

Aan:  < drenthe.nl>; '   < provinciegroningen.nl>;  

 < drenthe.nl>; '  < provinciegroningen.nl>; '   

< provinciegroningen.nl>;  < drenthe.nl>; '  

< provinciegroningen.nl>;  < drenthe.nl>;  

< drenthe.nl> 

Onderwerp: reservering bespreken aanvraag TOC 

 

Beste genodigden, 

 

Dinsdag 27 maart jl. hebben we een lange en intensieve bijeenkomst gehad waarbij de concept aanvraag van TOC is 

besproken. TOC heeft nav dit overleg een hernieuwde en gewijzigde aanvraag ingediend.  

Gezien de tijdsdruk op het gehele proces is het voorstel om de hernieuwde aanvraag op dinsdag 10 april vanaf 13.30 

– 17.00 uur te bespreken. Op dit moment kan ik nog geen locatie aangeven maar dat laat ik jullie zsm weten. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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Hierbij de tekst wat ik vaak als huiswerk mee geef voor een initiële risicosessie. Ik heb met Mariska Joustra 

afgesproken dat ik er pas echt tijd aan zal besteden (de sessie en het verwerken van de input) als Mariska mij daar 

ook toestemming voor geeft. Ik doe dit om de voortgang niet al teveel te frustreren en deelnemers de gelegenheid 

te geven om zich goed voor te bereiden. Onderstaande tekst is dan ook voor 98% een copy-paste verhaal van 

andere uitnodigingen. 

NB: agendapunt 2 heb ik dus niet voorbesproken met  of  (of wie dan ook); als alle deelnemers met 

de case bekend zijn, dan kan agendapunt 2 vervallen, mits mij maandag om 12 uur door  en/of  de 

kaders verteld worden en mij vooraf aanvullende informatie wordt gestuurd, zoals doel van de case (waarom willen 

we dit als provincie en welke kaders geven we de organisatie TOC mee?) en verwachtingen van  

 

Agenda 

De agenda voor de sessie is als volgt: 

1. Opening en welkom 

• Kennismaking 

2. Toelichting op de subsidieaanvraag door  (of  – met als doel afkadering waar we het deze 

middag over gaan hebben 

3. Toelichting op het doel van de sessie: 

‘inventariseren van ongewenste gebeurtenissen’ 

4. Inventarisatie en bespreking van Risico / Oorzaak / Gevolg 

5. Bepalen van de risicoprofielen (hoog /midden/laag risico) 

• Inclusief toelichting op wijze van bepalen risicoprofiel 

6. Bepalen beheersmaatregelen voor de risico’s met hoog risicoprofiel 

7. Verdere afspraken en sluiting 

 

Voorbereiding op de sessie (agendapunt 4) 

Ter voorbereiding op de sessie, vraag ik jou om vanuit jouw (discipline/)kennis de belangrijkste bedreigingen voor 

het project op te schrijven. 

Geef daarbij in ieder geval aan: 

- Ongewenste gebeurtenis -> Wat gebeurt er? 

- Oorzaak -> Hoe komt het? 

- Gevolg -> Welk nadelig effect is er voor de provincie? 

Om de sessie vlot te laten verlopen, vraag ik jullie dringend om in de voorbereiding op de sessie minimaal 3 risico’s 

voor te bereiden en daarbij aan de hand van bovenstaande vragen, de ongewenste gebeurtenis, oorza(a)k(en) en 

gevolg(en) te benoemen. We zullen deze bij agendapunt 4 met elkaar bespreken. Graag de risico’s in bijgaande 

word-doc verwerken. Deze kunnen julie evt. vooraf aan de sessie aan mij mailen. Graag per risico 1 formulier 

gebruiken! 

 

Toelichting op risicoprofielen (agendapunt 5) 

Gezien de beschikbare tijd en het feit dat met elkaar risico’s inventariseren veel tijd kan kosten, gaan we tijdens de 

sessie niet cijfermatig scoren, maar bespreken we aan de hand van de ingebrachte risico’s of het een risico met een 

hoog, midden of laag risicoprofiel betreft. Wat ik van jullie wil weten is op welke effecten jullie de score geven en 

wat de kans van optreden dan is. Tijdens de sessie zullen we ons focussen op kans van optreden en de effecten op 

tijd, geld en imago. Effect op veiligheid, kwaliteit en omgeving zal ik mogelijk in een later stadium in overleg met 

Foppe en  afstemmen. 

 

NB: 

• Tijdens de sessie zal ik niet altijd uitgebreid de ruimte aan discussies geven. We hebben ca 2,5 uur effectief tijd 

tot onze beschikking om antwoord te geven aan het doel van de sessie en het formuleren van 

beheersmaatregelen (=acties) voor de risico’s met een hoog risicoprofiel. Daarvoor dienen we een aantal 

stappen te doorlopen zoals ik in de agenda heb opgenomen. Daarbij kan jullie voorbereiding op de sessie ons en 

het project helpen! 

• Vooraf mailen van risico’s/ingevulde word formulier met eventueel het risicoprofiel en beheersmaatregelen 

mag uiteraard ook! Ik probeer de vooraf gestuurde informatie tijdens de sessie reeds in het risicodossier te 

hebben verwerkt. Hoe eerder de input wordt gemaild, hoe liever! 
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Hallo  

 

Onder punt 1 kan  zichzelf voorstellen, ik kan me voorstellen dat hij graag wil weten vanuit welke discipline 

iedereen aan tafel zit, ik zou kennismaking weglaten. Onder 2 wil ik de subsidieaanvraag en waarom we hier zitten 

wel uitleggen,  is er niet bij. 

Graag iedereen vragen de papieren voor te bereiden en in te vullen, ook  die er niet bij is maadnag. 

 

Verder akkoord voor verzending. 

 

@  goede voorzet! 

 

Gr 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:57 

Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW: Huiswerk risicosessie WK wielrennen 

 

Dames, 

 

Hierbij onderstaande tekst die ik heb ontvangen van  nav mijn vraag of de deelnemers nog “huiswerk” krijgen 

voor de risico sessie. 

Graag hoor van jullie of de agenda, zoals door  opgesteld, verzonden kan worden. 

 

Groet  

 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:49 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: Mariska Joustra < drenthe.nl> 

Onderwerp: Huiswerk risicosessie WK wielrennen 

 

Hallo  

 

Hierbij de tekst wat ik vaak als huiswerk mee geef voor een initiële risicosessie. Ik heb met Mariska Joustra 

afgesproken dat ik er pas echt tijd aan zal besteden (de sessie en het verwerken van de input) als Mariska mij daar 

ook toestemming voor geeft. Ik doe dit om de voortgang niet al teveel te frustreren en deelnemers de gelegenheid 

te geven om zich goed voor te bereiden. Onderstaande tekst is dan ook voor 98% een copy-paste verhaal van 

andere uitnodigingen. 

NB: agendapunt 2 heb ik dus niet voorbesproken met  of  (of wie dan ook); als alle deelnemers met 

de case bekend zijn, dan kan agendapunt 2 vervallen, mits mij maandag om 12 uur door  en/of  de 

kaders verteld worden en mij vooraf aanvullende informatie wordt gestuurd, zoals doel van de case (waarom willen 

we dit als provincie en welke kaders geven we de organisatie TOC mee?) en verwachtingen van  

 

Agenda 

De agenda voor de sessie is als volgt: 

1. Opening en welkom 

• Kennismaking 

2. Toelichting op de subsidieaanvraag door  (of  – met als doel afkadering waar we het deze 

middag over gaan hebben 

3. Toelichting op het doel van de sessie: 

‘inventariseren van ongewenste gebeurtenissen’ 

4. Inventarisatie en bespreking van Risico / Oorzaak / Gevolg 

5. Bepalen van de risicoprofielen (hoog /midden/laag risico) 
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Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW: Huiswerk risicosessie WK wielrennen 

 

Dames, 

 

Hierbij onderstaande tekst die ik heb ontvangen van  nav mijn vraag of de deelnemers nog “huiswerk” krijgen 

voor de risico sessie. 

Graag hoor van jullie of de agenda, zoals door  opgesteld, verzonden kan worden. 

 

Groet  

 

Van:   

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:49 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: Mariska Joustra < drenthe.nl> 

Onderwerp: Huiswerk risicosessie WK wielrennen 

 

Hallo  

 

Hierbij de tekst wat ik vaak als huiswerk mee geef voor een initiële risicosessie. Ik heb met Mariska Joustra 

afgesproken dat ik er pas echt tijd aan zal besteden (de sessie en het verwerken van de input) als Mariska mij daar 

ook toestemming voor geeft. Ik doe dit om de voortgang niet al teveel te frustreren en deelnemers de gelegenheid 

te geven om zich goed voor te bereiden. Onderstaande tekst is dan ook voor 98% een copy-paste verhaal van 

andere uitnodigingen. 

NB: agendapunt 2 heb ik dus niet voorbesproken met  of  (of wie dan ook); als alle deelnemers met 

de case bekend zijn, dan kan agendapunt 2 vervallen, mits mij maandag om 12 uur door  en/of  de 

kaders verteld worden en mij vooraf aanvullende informatie wordt gestuurd, zoals doel van de case (waarom willen 

we dit als provincie en welke kaders geven we de organisatie TOC mee?) en verwachtingen van  

 

Agenda 

De agenda voor de sessie is als volgt: 

1. Opening en welkom 

• Kennismaking 

2. Toelichting op de subsidieaanvraag door  (of  – met als doel afkadering waar we het deze 

middag over gaan hebben 

3. Toelichting op het doel van de sessie: 

‘inventariseren van ongewenste gebeurtenissen’ 

4. Inventarisatie en bespreking van Risico / Oorzaak / Gevolg 

5. Bepalen van de risicoprofielen (hoog /midden/laag risico) 

• Inclusief toelichting op wijze van bepalen risicoprofiel 

6. Bepalen beheersmaatregelen voor de risico’s met hoog risicoprofiel 

7. Verdere afspraken en sluiting 

 

Voorbereiding op de sessie (agendapunt 4) 

Ter voorbereiding op de sessie, vraag ik jou om vanuit jouw (discipline/)kennis de belangrijkste bedreigingen voor 

het project op te schrijven. 

Geef daarbij in ieder geval aan: 

- Ongewenste gebeurtenis -> Wat gebeurt er? 

- Oorzaak -> Hoe komt het? 

- Gevolg -> Welk nadelig effect is er voor de provincie? 

Om de sessie vlot te laten verlopen, vraag ik jullie dringend om in de voorbereiding op de sessie minimaal 3 risico’s 

voor te bereiden en daarbij aan de hand van bovenstaande vragen, de ongewenste gebeurtenis, oorza(a)k(en) en 

gevolg(en) te benoemen. We zullen deze bij agendapunt 4 met elkaar bespreken. Graag de risico’s in bijgaande 

word-doc verwerken. Deze kunnen julie evt. vooraf aan de sessie aan mij mailen. Graag per risico 1 formulier 

gebruiken! 
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Begin doorgestuurd bericht: 

Van: Foppe Jan Voogd < drenthe.nl> 

Datum: 11 april 2018 om 16:55:45 CEST 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW:   

Hoi  

 

Ik ben een beetje in verwarring. Misschien had ik het wel ietwat teveel gedownsized maar Mariska 

geeft toch iets anders weer dan ik van jou begrepen had. Hoe ligt het nu? 

 

Foppe 

 

Van: Mariska Joustra  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 16:24 

Aan: Foppe Jan Voogd < drenthe.nl> 

CC:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: FW:   

 

 

Hoi Foppe, 

 

Ik heb van  begrepen dat hij als procesbegeleider voor de sessie wordt ingezet. Ik begrijp van 

 dat een eerste sessie om en nabij de 12 uur kost qua voorbereiding, het houden van de sessie 

en het verwerken van de output uit de sessie tot een overzicht. Uit jouw reactie lijkt het alsof  

als deelnemer bij de sessie is, maar dat klopt dus niet met de informatie die  heeft. 

 

De volgende onderbouwing heeft  mij aangegeven: 

• de sessie voorbereiden (heb ik deels gedaan, zie mijn eerdere mail deze middag aan  

Plus, ik ben natuurlijk wel wat meer ervaren met risicosessies, dus ik kan mijn voorbereiding 

beperken; edoch liever niet) 

• de sessie leiden 

• de sessie uitwerken 

 

Kun jij eens nagaan wat de werkelijke vraag is? 

 

Groeten Mariska 

 

Van: Foppe Jan Voogd  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:57 

Aan: Mariska Joustra < drenthe.nl> 

Onderwerp:   

 

 

Hoi Mariska, 

 

Ik had je al even opgezocht maar je werkt thuis.  

De gevraagde inzet van  is zeer beperkt. Zoals je meegekregen hebt wordt intern (door  

 naar een paar projecten gekeken naar risico’s. Bij dit Project Risicomanagement is ook het 

WK Wielrennen genoemd. In eerste instantie zitten hier enkele mensen voor bij elkaar om te duiden 

waar het omgaat en daarvoor is de vraag of  er ook bij kan zitten. Het gaat hierbij om een 

middag. Mocht er verder nog werk uit komen dan ontstaat een nieuwe situatie en gaan we in 

gesprek. 
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Ben jij hiermee akkoord? 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Foppe Voogd 

Teamleider Plattelandsontwikkeling 

 

Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

0592-  
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de 12 uur kost qua voorbereiding, het houden van de sessie en het 

verwerken van de output uit de sessie tot een overzicht. Uit jouw 

reactie lijkt het alsof  als deelnemer bij de sessie is, maar dat 

klopt dus niet met de informatie die  heeft. 

De volgende onderbouwing heeft  mij aangegeven: 

• de sessie voorbereiden (heb ik deels gedaan, zie mijn 

eerdere mail deze middag aan  Plus, ik ben natuurlijk 

wel wat meer ervaren met risicosessies, dus ik kan mijn 

voorbereiding beperken; edoch liever niet) 

• de sessie leiden 

• de sessie uitwerken 

Kun jij eens nagaan wat de werkelijke vraag is? 

Groeten Mariska 

Van: Foppe Jan Voogd  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 14:57 

Aan: Mariska Joustra < drenthe.nl> 

Onderwerp:   

Hoi Mariska, 

Ik had je al even opgezocht maar je werkt thuis.  

De gevraagde inzet van  is zeer beperkt. Zoals je meegekregen 

hebt wordt intern (door  naar een paar projecten 

gekeken naar risico’s. Bij dit Project Risicomanagement is ook het 

WK Wielrennen genoemd. In eerste instantie zitten hier enkele 

mensen voor bij elkaar om te duiden waar het omgaat en daarvoor 

is de vraag of  er ook bij kan zitten. Het gaat hierbij om een 

middag. Mocht er verder nog werk uit komen dan ontstaat een 

nieuwe situatie en gaan we in gesprek. 

Ben jij hiermee akkoord? 

Met vriendelijke groet, 

Foppe Voogd 

Teamleider Plattelandsontwikkeling 

Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

0592-  
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De gevraagde inzet van  is zeer beperkt. Zoals je meegekregen hebt wordt intern (door  

 naar een paar projecten gekeken naar risico’s. Bij dit Project Risicomanagement is ook het 

WK Wielrennen genoemd. In eerste instantie zitten hier enkele mensen voor bij elkaar om te duiden 

waar het omgaat en daarvoor is de vraag of  er ook bij kan zitten. Het gaat hierbij om een 

middag. Mocht er verder nog werk uit komen dan ontstaat een nieuwe situatie en gaan we in 

gesprek. 

Ben jij hiermee akkoord? 

Met vriendelijke groet, 

Foppe Voogd 

Teamleider Plattelandsontwikkeling 

Provincie Drenthe 

Postbus 122 

9400 AC Assen 

0592-  
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Gisteren heb ik via contactpersoon bij de provincie Limburg informatie ontvangen over afwikkeling proces WK2012 

in Limburg. 

Deze informatie heb ik opgeslagen in de map WK2020 op de X-schijf.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse  

www.opfietseindrenthe.nl 
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Mocht ik niets van je vernemen ga ik ervan uit dat je met  of  schakelt. 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 

 

 

Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 12:20 

Aan:  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: FW: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

Beste  

Onderstaande email ter informatie. 

Met vriendelijke groet, 

OOvB adviseurs en accountants 

  

Jurist 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 

 

Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 

Telefoon: 0412-  

Email:  

Internet: www.oovb.nl 

 

Volg ons op: 

 

 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 

informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet 

toegestaan. OOvB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 

verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan niet garanderen dat een 

verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder 

inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is 

gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de afzender en het 

origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening 

van haar werkzaamheden de Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid 

is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder 

nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:51 

Aan:   | OOvB adviseurs en accountants <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

Geachte mevrouw  

Hierover kan ik geen nieuwe mededelingen doen omdat er nog geen overleg is geweest en omdat 

dat afhankelijk is van de aanvraag die binnenkomt (zonder een specifieke begroting en lijst van 

activiteiten kunnen wij niet veel). Hopelijk lukt het plannen van een overleg deze week. 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurist bestuur en concernzaken 
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Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag | T 0592   
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede 

staat ontvangt, waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:40 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

Geachte heer  

Tijdens het afstemmingsoverleg vorige week hebben wij gesproken over de vraag of er sprake is van 

staatssteun. U gaf aan dit nader te zullen onderzoeken en hierover ook in overleg te treden met het 

ministerie. Ik was benieuwd naar de status en verneem graag van u wat uw standpunt hierover is.  

Met vriendelijke groet, 

OOvB adviseurs en accountants 

  

Jurist 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 

 

Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 

Telefoon: 0412-  

Email:  

Internet: www.oovb.nl 

 

Volg ons op: 

 

 

De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de 

geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze 

informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet 

toegestaan. OOvB staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een 

verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan niet garanderen dat een 

verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder 

inbreuk of tussenkomst van onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is 

gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de afzender en het 

origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening 

van haar werkzaamheden de Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid 

is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-Gravenhage onder 

nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 17265202. 
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Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 12:20 

Aan:  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: FW: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Beste  
 
Onderstaande email ter informatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
OOvB adviseurs en accountants 
 

  
Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 
 

 
Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 
Telefoon: 0412-  
Email:  
Internet: www.oovb.nl 
 
Volg ons op: 

     
 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan 
niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:51 

Aan:   | OOvB adviseurs en accountants <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte mevrouw  
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onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 
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Kers op de taart (=nauwelijks nieuwe dingen) + misschien goed om in de soort documenten functies te noemen i.p.v. 

namen van mensen. O.a. i.v.m. de functies die  momenteel uitoefent. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 

Tel. 06  @OpFietse 

 

 

 
 

 
 

 

 

Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl>  

Verzonden: dinsdag 27 maart 2018 15:30 

Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: WK art 

 

Hoi hoi,  

 

Even tkg. 

Aan het fröbelen met  (donderdag) en  (vrijdag)  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

Programmamanager Drenthe beweegt 

 

 

 

Tel  

Mail sportdrenthe.nl 
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Geef aan waar we kunnen helpen of verbinden; we hebben een gezamenlijk doel: 

WK2020! 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

06-  

www.expent.nl 

 

 

 

Op 5 apr. 2018 om 16:42 heeft  < theorganizingconnection.nl> het 

volgende geschreven: 

Beste iedereen, 

 

In navolging op ons gesprek woensdagochtend in Spier het 

navolgende: 

 

Komende zaterdagavond leveren we een aantal nieuwe scenario’s 

aan qua route zodat jullie die kunnen terugkoppelen en we die 

maandagmiddag kunnen bespreken in Assen. 

 

De Stichting en wij willen jullie graag ondersteunen in het proces 

naar een positief besluit en volgens mij was dat ook de 

(eind)conclusie van ons gesprek. Laten we de rangen gesloten 

houden en elkaar vooral op de hoogte houden. We hebben ook 

gemerkt dat het voor ons (Stg en TOC) soms lastig is om de agenda 

te volgen als we het hebben over beslissingsmomenten en wat 

wanneer moet worden opgeleverd en met welk doel. Er is best al 

heel veel opgeleverd in een hele korte periode over een evenement 

wat zijn weerga niet kent en waar wij allemaal middenin zitten. 

Denk hierbij aan: 

• Presentaties 

• Conceptroutes 

• PDF boekje 

• Brieven 

• Subsidieaanvraag 

• Etc. 

 

Naast deze stukken zijn we samen met de Stg natuurlijk ook al bezig 

met leuke ideeën hoe we de doorkomstdorpen betrokken krijgen, 

hoe we het ‘lokale’ rondje gevuld krijgen met publiek en uiteraard 

hoe we het WK gebruiken om mensen zelf in beweging te laten 

komen. Ik zal maandag daar ook al wat grove ideeën van 

meenemen en laten zien.  

 

Voor ons zijn er een aantal data bekend maar afgelopen woensdag 

hoorden we weer nieuwe data. We begrijpen dat er constant zaken 

veranderen. Daarom stel ik voor dat we maandag gezamenlijk even 

een kalender opstellen met alle activiteiten en 

beslissingsmomenten die er nog zijn. Wij zullen een draft maken en 

die kunnen jullie ter plekke invullen zodat we allemaal dezelfde 

tijdlijn voor ogen hebben. Daarnaast is het voor ons goed om te 

weten wat er op welk moment van ons wordt verwacht, met welk 

doel en waar jullie nog echte ondersteuning nodig hebben. 
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Uiteraard gaan we zelf ook bijeenkomsten organiseren. Om te 

voorkomen dat we ons gaan focussen op deadlines die er niet zijn of 

werkzaamheden die niet zijn onderbouwd is de tijd te kort. We 

moeten onze tijd en energie optimaal benutten! 

 

Zouden jullie die data, tijden etc mee kunnen nemen zodat we 

einde bijeenkomst een up to date kalender hebben? 

 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 

 

 

 

 
Scanned by Digisafe   





317

Ik heb een herberekening uitgevoerd voor de financiën WK 2020. Kunnen jullie inschatten of het zo realistisch is? 

Het gaat nu dus om de kolom ‘realistisch’. Zo ja, dan ga ik dit met  kortsluiten. 

 

Foppe 
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Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Zouden jullie die data, tijden etc mee kunnen nemen zodat we einde bijeenkomst een up to date 

kalender hebben? 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 
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Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: theorganizingconnection.nl heeft je bestanden gestuurd via WeTransfer 

 
 

 
  

 
 

  

 

 

 

theorganizingconnection.nl  
heeft je bestanden gestuurd  

22 bestanden, in totaal 35,7 MB ・ Wordt verwijderd op 10 april 2018  

 

Hierbij de genummerde bijlagen welke bij de subsidieaanvraag horen 

inzake het WK Wielrennen 2020.  

 

Download link  

https://wetransfer.com/downloads/59359e22fc6a7728e2be42b71bc8ca

5220180403145753/454d431edd6a1d9f48773b986799ab42201804031

45753/4832af  

22 bestanden  

Bijlage 11 Begrotingsmodel VWS WK Wielrennen 2020 

VERTROUWELIJK GEEN PUBLICAT...  

Bijlage 1 KVK Road Worlds 2020 BV.pdf  

Bijlage 9 rol Stichting bij WK 2020.pdf  

Bijlage 1b Organisatiestructuur Road Worlds VERTROUWELIJK GEEN 

PUBLICATIE.pdf  

Download je bestanden  
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Bijlage 2a track record Road Worlds.pdf  

+ nog 17  

  

 

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen. 

  

Haal meer uit WeTransfer met Plus 

Over WeTransfer   ・   Help   ・   Algemene voorwaarden  
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We zijn verder aan het inventariseren of we een DAEB kunnen aanwijzen voor het WK wielrennen. Daar hebben we 

nog de volgende vragen over; 

- Kan je er voor kiezen om 1 DAEB aan te wijzen voor meerdere overheden? Of moet elke overheidsinstantie 

zelf een DAEB aanwijzen? 

- Wij wijzen een organisatie aan om de DAEB uit te voeren. Stel dat deze organisatie te weinig geld heeft door 

verliezen, moeten wij die verliezen dan aanvullen? Zo ja, ook wanneer dit boven de grens van 15 miljoen 

euro komt? 

 

Ik hoor het graag van je. Je mag je antwoord ook gelijk naar concernjurist  sturen. Hij trekt als jurist dit 

project.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Jurist subsidies & staatssteun 

Auditor onderzoekspool 

 

 
Team Subsidies en Inkoop | drenthe.nl  

T (0592)  M 06  

werkdagen: dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag 
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Jurist subsidies & staatssteun 

Auditor onderzoekspool 

 

 
Team Subsidies en Inkoop | drenthe.nl  

T (0592)  M 06  

werkdagen: dinsdag-woensdag-donderdag-vrijdag 
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Wat zie ik nu op de besluitenlijst.... 

Wat is er gebeurt? 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
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Bijlage 9 rol Stichting bij WK 2020.pdf  

Bijlage 1b Organisatiestructuur Road Worlds VERTROUWELIJK GEEN 

PUBLICATIE.pdf  

Bijlage 2a track record Road Worlds.pdf  

+ nog 17  

  

Voeg noreply@wetransfer.com toe aan je contactpersonen om onze e-mails goed te ontvangen. 

  

Haal meer uit WeTransfer met Plus 

Over WeTransfer ・ Help ・ Algemene voorwaarden  
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Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 
Telefoon: 0412-  
Email:  
Internet: www.oovb.nl 
 
Volg ons op: 

     
 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan 
niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:51 

Aan:   | OOvB adviseurs en accountants <  

Onderwerp: RE: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte mevrouw  

 

Hierover kan ik geen nieuwe mededelingen doen omdat er nog geen overleg is geweest en omdat dat afhankelijk is 

van de aanvraag die binnenkomt (zonder een specifieke begroting en lijst van activiteiten kunnen wij niet veel). 

Hopelijk lukt het plannen van een overleg deze week. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jurist bestuur en concernzaken 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 

werkdagen: maandag t/m vrijdag | T 0592   
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

Van:   | OOvB adviseurs en accountants [mailto:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 11:40 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC: '  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: stand van zake staatssteun en overleg VWS 

 

Geachte heer  
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Tijdens het afstemmingsoverleg vorige week hebben wij gesproken over de vraag of er sprake is van 
staatssteun. U gaf aan dit nader te zullen onderzoeken en hierover ook in overleg te treden met het 
ministerie. Ik was benieuwd naar de status en verneem graag van u wat uw standpunt hierover is.  
 
Met vriendelijke groet, 
OOvB adviseurs en accountants 
 

  
Jurist 

 
Aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 

 

 
 

 
Adres: De La Sallestraat 8, 5384 NK Heesch 
Telefoon: 0412-  
Email:  
Internet: www.oovb.nl 
 
Volg ons op: 

     
 
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, 
verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van OOvB, niet toegestaan. OOvB 
staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail bericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. OOvB kan 
niet garanderen dat een verzonden e-mail bericht vrij is van virussen, noch dat e-mail berichten worden overgebracht zonder inbreuk of tussenkomst van 
onbevoegde derden. Indien bovenstaand e-mail bericht niet aan u is gericht, verzoeken wij u vriendelijk het e-mail bericht te retourneren aan de 
afzender en het origineel en eventuele kopieën te verwijderen en te vernietigen. OOvB hanteert bij de uitoefening van haar werkzaamheden de 
Algemene Voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen en welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te ‘s-
Gravenhage onder nummer 1939. OOvB staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 17265202. 
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Van:   

Verzonden: dinsdag 3 april 2018 12:10 

Aan:  < drentsparlement.nl> 

Onderwerp: mail aan PS leden 

 

Hallo  

 

Vandaag is in GS een voorstel geweest mbt het WK2020. Hierbij is een statenbrief met bijlage besproken waarmee 

het college heeft ingestemd. Hierbij wel opgemerkt dat in de bijlage bij deze Statenbrief een kleine wijziging moet 

worden doorgevoerd. Dit is niet intern te regelen maar daar wordt nu aan gewerkt.  en  zijn hiermee 

bezig. 

 

Vanmiddag is de gebruikelijke persconferentie en dit agendapunt zal worden besproken. De vraag is dan ook of jullie 

ervoor kunnen zorgen dat de Statenbrief vanmiddag voor 14.00 uur aan de PS leden is gezonden zodat ze hiermee 

niet worden verrast vanuit persberichten. 

 

Helaas heb ik je niet eerder kunnen informeren over deze actie omdat pas vanmorgen duidelijk werd, na Bestuurlijk 

Overleg Groningen en Drenthe, wat de stand van zaken is WK2020 op dit moment. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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Afgelopen week was een enerverende week met alle ontwikkelingen rondom WK2020. Met de gedachte dat we 

vaart moesten maken met het opstellen van de beschikking heb ik jullie gevraagd dinsdag 5 juni bij elkaar te komen 

hiervoor. Echter de urgentie hiervoor is helaas afgenomen en ik wil deze bijeenkomst dan ook annuleren.  

 

Het lijkt ons wel goed om na te praten over de ontwikkelingen deze week en de inspanningen die we de afgelopen 

tijd hebben gedaan voor het WK2020. Overigens betekenen deze ontwikkelingen niet dat de WK-deur definitief is 

gesloten! Er ontstaat genoeg reuring op dit moment en dat is heel mooi om te zien. Zolang de UCI niet heeft 

besloten over toekenning of afwijzing WK2020 blijft de deur openstaan. 

Ik wil jullie dan ook vragen om donderdag 7 juni a.s. rond 16.00 naar Tetrode te komen en onder het genot van een 

hapje en drankje verder te praten over het WK2020.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

ook namens  en  
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-------- Oorspronkelijk bericht -------- 

Van: "  < provinciegroningen.nl>  

Datum: 06-06-18 15:57 (GMT+01:00)  

Aan:  < drenthe.nl>  

Cc:  < drenthe.nl>  

Onderwerp: RE: overleg beschikking  

 

14 juni is best wel laat.  is vrij onrustig. Ik probeer jullie morgen een eerste reactie te mailen. Kunnen jullie daar 

dan op reageren? 

 

Vriendelijke groet, 

 

 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 6 juni 2018 11:16 

Aan:  < provinciegroningen.nl> 

CC:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: overleg beschikking 

 

Hallo  

 

Via  heb ik het verzoek gekregen een overleg te plannen nav het mailbericht die  heeft gezonden.  

Graag wil ik met je afstemmen of donderdag 14 juni 14.00 uur voor jou mogelijk is een afspraak te plannen hierover 

op Tetrode in Assen. 

 

Graag hoor ik van je.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 
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niet zo zijn dat Road Worlds BV achteraf wordt geconfronteerd met een driedubbele 

afrekening op dit project! 

2. Als opschortende voorwaarde is opgenomen dat de provincie Drenthe voor 1 augustus 2018 

een bedrag van € 5.000.000,- ter beschikking stelt voor de uitvoering van het 

hoofdevenement (exclusief ontwikkeling en uitvoering side events). Ervan uitgaande dat de 

inhoud van de beschikking van Drenthe gelijk zal zijn aan deze dan vraag ik mij af of in deze 

beschikking voldoende tot uitdrukking komt dat een bedrag van € 5.000.000,- ter 

beschikking komt voor de uitvoering van het hoofdevenement. Althans dat lees ik niet met 

zoveel woorden terug.  

3. Volgens mij staat er in c iets verkeerd. De sponsorbijdrage van ruim € 3.000.000 moet de 

doelstelling zijn en niet het resultaat. Wij kunnen vooraf dat resultaat niet garanderen.  

4. In d) worden veel rapportages gevraagd. Wij zijn gewend om tussentijdse rapportages te 

geven en elkaar bij te praten. Voor dit aantal rapportages en vooral de specificiteit daarvan 

dienen we een extra persoon aan te nemen welke zal moeten worden doorbelast aan de 

beide Provincies. Wij stellen hierbij het volgende voor:  

a. Vanaf toekenning evenement t/m december 2019 kwartaal update inhoudelijk en 

financieel over de exploitatiebegroting 

b. Vanaf jaar voor evenement t/m evenement 2020 maandelijkse update inhoudelijk 

en financieel over de exploitatiebegroting 

5. Gevraagd wordt om een bankgarantie van  Support B.V. voor een bedrag van € 

250.000,- Als eerste vragen wij ons af waarom wij een bankgarantie af moeten geven aan 

een overheid die ons subsidie geeft. We lopen tenslotte al het risico al. Als tweede is  

 Support geen partij hierin. Vervolgens is de vraag wat de voorwaarden van de 

bankgarantie zullen zijn, met andere woorden wanneer c.q. in welke omstandigheden 

kunnen de provincies hier een beroep op doen? De tekst van concept bankgarantie noch 

een vermelding van de voorwaarden zie ik in de beschikking terugkomen. Een oplossing 

hiervoor is wellicht dat na betaling van de eerste termijn er € 250.000 apart gezet wordt als 

een soort bankgarantie. 

6. verplichting e: voor het aangaan van verplichtingen die binnen de begroting vallen m.i. niet 

reëel, voor substantiële wijzigingen akkoord. Tariefswijzigingen begrijp ik niet, lijkt me niet 

aan de orde. Toestemming vooraf voor wijzigingen in de projectuitvoering vind ik discutabel 

, gezien het feit dat Road Worlds BV het economisch risico draagt voor verliezen moet deze 

ook kunnen ingrijpen zonder toestemming van derden. 

7. Op pagina 3 onder verplichtingen sub b is opgenomen dat we zorg dragen voor de 

organisatie en voor het maken van afspraken over het dragen van de kosten die daaruit 

voortvloeien met de betreffende overheden. Daarmee staat niet vast dat de overheid deze 

kosten draagt of daarin zal bijdragen. 

8. Op pagina 3 onder verplichtingen sub d is opgenomen de verplichting tot het opstellen van 

een gedetailleerd sponsorplan (wat wordt hieronder precies verstaan?). De datum hiervoor 

zal sowieso later moeten liggen. Om een sponsorplan op te stellen zal er ook een side 

events programma moeten liggen (taak overheid). Ik zou willen zeggen: 3 maanden na 

oplevering side events programma. 

9. Op pagina 3 onder verplichtingen sub h is opgenomen de verplichting tot het overleggen 

van goedkeurende accountantsverklaringen van Triple Crown B.V. en  Support 

B.V. Deze vennootschappen staan los van de organiserende vennootschap Road Worlds 

2020 B.V. Resultaten van die vennootschappen mogen en kunnen geen invloed hebben op 

de subsidieverstrekking m.b.t. het WK Wielrennen. Daarnaast deponeren we elk jaar netjes 

onze jaarrekeningen. Dit zal ook zo blijven. Bij de jaarrekening van Road Worlds B.V. zal een 

samenstellingsverklaring worden afgegeven en over de afrekening van het project zal een 

accountantsverklaring worden afgegeven. Dit is volgens de richtlijnen van het Ministerie van 

VWS en die volgen we uiteraard ook. 

10. Vaststelling van de definitieve subsidie en eindafrekening, pagina 4: verplichting om binnen 

13 weken na afronding van het project (op basis van de beschikking is dit 13 weken na 31 

december 2020) een verzoek tot vaststelling van de subsidie in te dienen. VWS houdt 22 

weken aan. Dit is haalbaar. Als wij 13 weken na 31 december 2020 aan mogen houden is dat 

dus prima. 
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11. Bevoorschotting: 

o De woordkeuze : mits aan de subsidievoorwaarden en verplichtingen is voldaan en 

er sprake is van voldoende inhoudelijke en financiële voortgang in de 

projectuitvoering kan subjectief worden ingevuld: wie bepaalt dat dan en op basis 

van welke criteria? Hierdoor kan altijd tussentijds gestopt worden met het 

uitbetalen van de bevoorschotting met alle gevolgen van dien. Dit is een extra risico 

voor Road Worlds 2020 B.V. 

Wellicht goed om hier consensus over te vinden voordat we überhaupt verder het proces in gaan. 

Het zou zonde zijn als we nog een hoop werk gaan doen en het straks hierop misloopt. Nogmaals: ik 

heb begrip voor de aanbevelingen van EY maar er moet voor ons wel een werkbare situatie zijn en 

de eisen moeten reëel zijn.  

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 
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3. Volgens mij staat er in c iets verkeerd. De sponsorbijdrage van ruim € 3.000.000 moet de doelstelling zijn en 

niet het resultaat. Wij kunnen vooraf dat resultaat niet garanderen.  

4. In d) worden veel rapportages gevraagd. Wij zijn gewend om tussentijdse rapportages te geven en elkaar bij 

te praten. Voor dit aantal rapportages en vooral de specificiteit daarvan dienen we een extra persoon aan te 

nemen welke zal moeten worden doorbelast aan de beide Provincies. Wij stellen hierbij het volgende voor:  

a. Vanaf toekenning evenement t/m december 2019 kwartaal update inhoudelijk en financieel over de 

exploitatiebegroting 

b. Vanaf jaar voor evenement t/m evenement 2020 maandelijkse update inhoudelijk en financieel over 

de exploitatiebegroting 

5. Gevraagd wordt om een bankgarantie van  Support B.V. voor een bedrag van € 250.000,- Als 

eerste vragen wij ons af waarom wij een bankgarantie af moeten geven aan een overheid die ons subsidie 

geeft. We lopen tenslotte al het risico al. Als tweede is  Support geen partij hierin. Vervolgens is 

de vraag wat de voorwaarden van de bankgarantie zullen zijn, met andere woorden wanneer c.q. in welke 

omstandigheden kunnen de provincies hier een beroep op doen? De tekst van concept bankgarantie noch 

een vermelding van de voorwaarden zie ik in de beschikking terugkomen. Een oplossing hiervoor is wellicht 

dat na betaling van de eerste termijn er € 250.000 apart gezet wordt als een soort bankgarantie. 

6. verplichting e: voor het aangaan van verplichtingen die binnen de begroting vallen m.i. niet reëel, voor 

substantiële wijzigingen akkoord. Tariefswijzigingen begrijp ik niet, lijkt me niet aan de orde. Toestemming 

vooraf voor wijzigingen in de projectuitvoering vind ik discutabel , gezien het feit dat Road Worlds BV het 

economisch risico draagt voor verliezen moet deze ook kunnen ingrijpen zonder toestemming van derden. 

7. Op pagina 3 onder verplichtingen sub b is opgenomen dat we zorg dragen voor de organisatie en voor het 

maken van afspraken over het dragen van de kosten die daaruit voortvloeien met de betreffende 

overheden. Daarmee staat niet vast dat de overheid deze kosten draagt of daarin zal bijdragen. 

8. Op pagina 3 onder verplichtingen sub d is opgenomen de verplichting tot het opstellen van een 

gedetailleerd sponsorplan (wat wordt hieronder precies verstaan?). De datum hiervoor zal sowieso later 

moeten liggen. Om een sponsorplan op te stellen zal er ook een side events programma moeten liggen (taak 

overheid). Ik zou willen zeggen: 3 maanden na oplevering side events programma. 

9. Op pagina 3 onder verplichtingen sub h is opgenomen de verplichting tot het overleggen van goedkeurende 

accountantsverklaringen van Triple Crown B.V. en  Support B.V. Deze vennootschappen staan los 

van de organiserende vennootschap Road Worlds 2020 B.V. Resultaten van die vennootschappen mogen en 

kunnen geen invloed hebben op de subsidieverstrekking m.b.t. het WK Wielrennen. Daarnaast deponeren 

we elk jaar netjes onze jaarrekeningen. Dit zal ook zo blijven. Bij de jaarrekening van Road Worlds B.V. zal 

een samenstellingsverklaring worden afgegeven en over de afrekening van het project zal een 

accountantsverklaring worden afgegeven. Dit is volgens de richtlijnen van het Ministerie van VWS en die 

volgen we uiteraard ook. 

10. Vaststelling van de definitieve subsidie en eindafrekening, pagina 4: verplichting om binnen 13 weken na 

afronding van het project (op basis van de beschikking is dit 13 weken na 31 december 2020) een verzoek 

tot vaststelling van de subsidie in te dienen. VWS houdt 22 weken aan. Dit is haalbaar. Als wij 13 weken na 

31 december 2020 aan mogen houden is dat dus prima. 

11. Bevoorschotting: 

o De woordkeuze : mits aan de subsidievoorwaarden en verplichtingen is voldaan en er sprake is van 

voldoende inhoudelijke en financiële voortgang in de projectuitvoering kan subjectief worden 

ingevuld: wie bepaalt dat dan en op basis van welke criteria? Hierdoor kan altijd tussentijds gestopt 

worden met het uitbetalen van de bevoorschotting met alle gevolgen van dien. Dit is een extra risico 

voor Road Worlds 2020 B.V. 

 

Wellicht goed om hier consensus over te vinden voordat we überhaupt verder het proces in gaan. Het zou zonde zijn 

als we nog een hoop werk gaan doen en het straks hierop misloopt. Nogmaals: ik heb begrip voor de aanbevelingen 

van EY maar er moet voor ons wel een werkbare situatie zijn en de eisen moeten reëel zijn.  

 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  
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3. Volgens mij staat er in c iets verkeerd. De sponsorbijdrage van ruim € 3.000.000 moet de doelstelling zijn en 

niet het resultaat. Wij kunnen vooraf dat resultaat niet garanderen.  

4. In d) worden veel rapportages gevraagd. Wij zijn gewend om tussentijdse rapportages te geven en elkaar bij 

te praten. Voor dit aantal rapportages en vooral de specificiteit daarvan dienen  we een extra persoon aan 

te nemen welke zal moeten worden doorbelast aan de beide Provincies. Wij stellen hierbij het volgende 

voor:  

a. Vanaf toekenning evenement t/m december 2019                      kwartaal update inhoudelijk en 

financieel over de exploitatiebegroting 

b. Vanaf jaar voor evenement t/m evenement 2020                         maandelijkse update inhoudelijk en 

financieel over de exploitatiebegroting 

5. Gevraagd wordt om een bankgarantie van  Support B.V. voor een bedrag van € 250.000,- Als 

eerste vragen wij ons af waarom wij een bankgarantie af moeten geven aan een overheid die ons subsidie 

geeft. We lopen tenslotte al het risico al. Als tweede is  Support geen partij hierin. Vervolgens is 

de vraag wat de voorwaarden van de bankgarantie zullen zijn, met andere woorden wanneer c.q. in welke 

omstandigheden kunnen de provincies hier een beroep op doen? De tekst van concept bankgarantie noch 

een vermelding van de voorwaarden zie ik in de beschikking terugkomen. Een oplossing hiervoor is wellicht 

dat na betaling van de eerste termijn er € 250.000 apart gezet wordt als een soort bankgarantie. 

6. verplichting e: voor het aangaan van verplichtingen die binnen de begroting vallen m.i. niet reëel, voor 

substantiële wijzigingen akkoord. Tariefswijzigingen begrijp ik niet, lijkt me niet aan de orde. Toestemming 

vooraf voor wijzigingen in de projectuitvoering vind ik discutabel , gezien het feit dat Road Worlds BV het 

economisch risico draagt voor verliezen moet deze ook kunnen ingrijpen zonder toestemming van derden. 

7. Op pagina 3 onder verplichtingen sub b is opgenomen dat we zorg dragen voor de organisatie en voor het 

maken van afspraken over het dragen van de kosten die daaruit voortvloeien met de betreffende 

overheden. Daarmee staat niet vast dat de overheid deze kosten draagt of daarin zal bijdragen. 

8. Op pagina 3 onder verplichtingen sub d is opgenomen de verplichting tot het opstellen van een 

gedetailleerd sponsorplan (wat wordt hieronder precies verstaan?). De datum hiervoor zal sowieso later 

moeten liggen. Om een sponsorplan op te stellen zal er ook een side events programma moeten liggen (taak 

overheid). Ik zou willen zeggen: 3 maanden na oplevering side events programma. 

9. Op pagina 3 onder verplichtingen sub h is opgenomen de verplichting tot het overleggen van goedkeurende 

accountantsverklaringen van Triple Crown B.V. en  Support B.V. Deze vennootschappen staan los 

van de organiserende vennootschap Road Worlds 2020 B.V. Resultaten van die vennootschappen mogen en 

kunnen geen invloed hebben op de subsidieverstrekking m.b.t. het WK Wielrennen. Daarnaast deponeren 

we elk jaar netjes onze jaarrekeningen. Dit zal ook zo blijven. Bij de jaarrekening van Road Worlds B.V. zal 

een samenstellingsverklaring worden afgegeven en over de afrekening van het project zal een 

accountantsverklaring worden afgegeven. Dit is volgens de richtlijnen van het Ministerie van VWS en die 

volgen we uiteraard ook. 

10. Vaststelling van de definitieve subsidie en eindafrekening, pagina 4: verplichting om binnen 13 weken na 

afronding van het project (op basis van de beschikking is dit 13 weken na 31 december 2020) een verzoek 

tot vaststelling van de subsidie in te dienen. VWS houdt 22 weken aan. Dit is haalbaar. Als wij 13 weken na 

31 december 2020 aan mogen houden is dat dus prima. 

11. Bevoorschotting: 

o De woordkeuze : mits aan de subsidievoorwaarden en verplichtingen is voldaan en er sprake is van 

voldoende inhoudelijke en financiële voortgang in de projectuitvoering  kan subjectief worden 

ingevuld: wie bepaalt dat dan en op basis van welke criteria? Hierdoor kan altijd tussentijds gestopt 

worden met het uitbetalen van de bevoorschotting met alle gevolgen van dien. Dit is een extra risico 

voor Road Worlds 2020 B.V. 

 

Wellicht goed om hier consensus over te vinden voordat we überhaupt verder het proces in gaan. Het zou zonde zijn 

als we nog een hoop werk gaan doen en het straks hierop misloopt. Nogmaals: ik heb begrip voor de aanbevelingen 

van EY maar er moet voor ons wel een werkbare situatie zijn en de eisen moeten reëel zijn.  

 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 
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Scanned by Digisafe      

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

































33

wij zijn geconfronteerd met verbod EY op openbaarheid 
conclusies wel openbaar 
samengevat zijn dat;...........(mag ook bij risico’s) 
zoals gebruikelijk in het openbaar bestuur max transparantie 
ongelukkig met de opgelegde geheimhouding 
er toch voor gekozen het vertrouwelijk rapport voor de staten op te vragen 
hebben er voor getekend 
betekent dat we er niet aan ontkomen voor te stellen de geheimhouding te bekrachtigen in dit 
voorstel. 
 
In de aanname dat er al van alles ligt stel ik voor er naar te streven het voorstel 
morgenochtend uiterlijk 11.30 op schriftelijke ronde te doen, met reactie termijn tot 15.00. 
 
leendert 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Leendert Maarleveld 
 
Directeur-secretaris a.i. Provincie Drenthe 
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Met vriendelijke groet, 

 

Leendert Maarleveld 

 

Directeur-secretaris a.i. Provincie Drenthe 
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Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 15:07 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak woensdag a.s. 

 

Hoi  

 

Ik zit er morgen live bij (er is ons gevraagd hierbij aanwezig te zijn) en ik zou dus graag deze afspraak op een ander 

moment plannen.  

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 

�  0528- / 06-  

� sportdrenthe.nl    

�  www.sportdrenthe.nl  

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief 

 

Van:  < drenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 14:47 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak woensdag a.s. 

 

Hoi  

 

Uiteraard had ik hiermee rekening gehouden en de afspraak ingepland van 09.00 – 10.00 zodat we hierna kunnen 

meeluisteren wat erin PS Groningen wordt besloten. De PS vergadering begint om 09.30 met de begroting. Hierna 

staat WK2020 geagendeerd. 

Kijk maar even of het je toch lukt om naar deze afspraak te komen. 

 

Groet  

 

 

Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 14:37 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak woensdag a.s. 

 

Hoi  

 

Ik zit op dat moment met belangstelling op de publieke tribune in de Statenzaal van Groningen om de 

besluitvorming WK Wielrennen te aanschouwen.  

Zijn er nog andere mogelijkheden? 
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Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 

�  0528- / 06-  

� sportdrenthe.nl    

�  www.sportdrenthe.nl  

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief 

 

Van:  < drenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 11:15 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

Onderwerp: afspraak woensdag a.s. 

 

Goedemorgen  

 

 heeft mij gevraagd een afspraak met je in te plannen over o.a. nabespreking Meet up en wellicht ook nog 

andere zaken even door te nemen. 

Is het voor jou mogelijk om woensdag a.s. van 09.00 – 10.00  uur op het provinciehuis Drenthe te komen? 

 

Groet  
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Groet  

 

 

Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 14:37 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak woensdag a.s. 

 

Hoi  

 

Ik zit op dat moment met belangstelling op de publieke tribune in de Statenzaal van Groningen om de 

besluitvorming WK Wielrennen te aanschouwen.  

Zijn er nog andere mogelijkheden? 

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 

�  0528- / 06-  

� sportdrenthe.nl    

�  www.sportdrenthe.nl  

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief 

 

Van:  < drenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 11:15 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

Onderwerp: afspraak woensdag a.s. 

 

Goedemorgen  

 

 heeft mij gevraagd een afspraak met je in te plannen over o.a. nabespreking Meet up en wellicht ook nog 

andere zaken even door te nemen. 

Is het voor jou mogelijk om woensdag a.s. van 09.00 – 10.00  uur op het provinciehuis Drenthe te komen? 

 

Groet  
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Van:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 14:37 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak woensdag a.s. 

 

Hoi  

 

Ik zit op dat moment met belangstelling op de publieke tribune in de Statenzaal van Groningen om de 

besluitvorming WK Wielrennen te aanschouwen.  

Zijn er nog andere mogelijkheden? 

 

Met vriendelijke groet,  

 
 

 

Sportprojectmanager 

↸  

      Postbus 84 

      7900 AB Hoogeveen 

�  0528- / 06-  

� sportdrenthe.nl    

�  www.sportdrenthe.nl  

  www.twitter.com/sportdrenthe 

 

aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag  

 

Klik hier om u aan te melden voor onze digitale nieuwsbrief 

 

Van:  < drenthe.nl>  

Verzonden: maandag 28 mei 2018 11:15 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

Onderwerp: afspraak woensdag a.s. 

 

Goedemorgen  

 

 heeft mij gevraagd een afspraak met je in te plannen over o.a. nabespreking Meet up en wellicht ook nog 

andere zaken even door te nemen. 

Is het voor jou mogelijk om woensdag a.s. van 09.00 – 10.00  uur op het provinciehuis Drenthe te komen? 

 

Groet  
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 heeft mij gevraagd een afspraak met je in te plannen over o.a. nabespreking Meet up en wellicht ook nog 

andere zaken even door te nemen. 

Is het voor jou mogelijk om woensdag a.s. van 09.00 – 10.00  uur op het provinciehuis Drenthe te komen? 

 

Groet  

 





Wob
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Geachte heer  

 

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch met elkaar gesproken over de subsidieverlening met 

betrekking tot het WK wielrennen 2020.  

Nog hartelijk dank voor het mailen van de model verleningsbrief en de model overeenkomst.  

Als vervolg op het overleg hebben wij nog de volgende vragen: 

 

1.            De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-

regels, ook voor de subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling 

van de drie subsidieverstrekkers ? Is het mogelijk afspraken te maken over de onderlinge 

verdeling van eventueel teveel verleende subsidie ? 

 

Reactie VWS:    de projectsubsidie van het ministerie van VWS is de laatste sluitpost op de begroting 

van een topsportevenement om deze sluitend te krijgen. Als bij de vaststelling blijkt dat er minder 

kosten zijn gemaakt wordt het verleende 

            geld dat overblijft door het ministerie teruggevorderd.  

 

2.       Mochten de kosten hoger uitvallen dan begroot of de opbrengsten lager dan begroot, zijn wij 

dan met het oog op de aangewezen DAEB verplicht het tekort aan te vullen ? Zo ja, ook 

wanneer dit boven de grens van 15 miljoen euro komt? 

 

Reactie VWS:     het ministerie van VWS is op grond van de DAEB-overeenkomst niet verplicht om het 

eventuele tekort aan te vullen. Op grond van de geldende regelgeving is een subsidie-ontvanger wel 

verplicht om het ministerie tijdig te  

                       informeren over significante wijzigingen. Die nieuwe informatie kan leiden tot een 

nieuw besluit (variërend van aanpassen subsidiebedrag tot en met het intrekken van een 

projectsusbsidie).   

 

3.       Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten 

goede komt aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken 

(bijvoorbeeld omdat een onderdeel niet economisch van aard is, waarvoor dus geen 

staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ?  Danwel ziet u mogelijkheden om een deel van het 

beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld marktconforme 

vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

 

Reactie VWS:    helaas niet. Dit doen wij ook niet bij andere subsidieverleningen. 

 

4.       Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 

mln gaan? Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op 

het moment van subsidieverlening bepalend ?  

 

Reactie VWS:    ik ga ervan uit dat niet de hele steunverlening daarmee onrechtmatig is, maar slechts 

dat deel wat boven de 15 mln uitkomt. (Maar wij gaan daar toch niet bovenuit komen?) 

 

5.       Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op 

maatschappelijke spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van 

het WK te organiseren ? Kunnen ook reeds bestaande activiteiten (die profijt hebben van het 

WK) als spin-off activiteiten worden beschouwd ? 

 

Reactie VWS:    helaas niet. In het Beleidskader Sportevenementen is namelijk vastgelegd dat er 

zonder side events geen subsidie voor het hoofdevenement mogelijk is. 

 

6.            Is het mogelijk de side events te laten verlopen via een organisatie, die wordt ingehuurd 

door de organisatie van het WK ? 

 

Reactie VWS:    dat is mogelijk.  

 

7.            Is het mogelijk om te komen tot afspraken, zodat de besteding van de subsidie van de drie 

overheden op een gelijke wijze verantwoord en beoordeeld kan worden ? 
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Aan: Tichelaar, M.B. 
Onderwerp: Conceptreactie op DAEB vragen WK wielrennen 2020 

  

Geachte heer  

  

Allereerst mijn excuses voor de vertraging van het beantwoorden van de onderstaande vragen. Ik heb 

onze reactie direct onder de vraag weergegeven. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

  

=============================================================================
================================================= 

  

  

Geachte heer  

  

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch met elkaar gesproken over de subsidieverlening met 

betrekking tot het WK wielrennen 2020.  

Nog hartelijk dank voor het mailen van de model verleningsbrief en de model overeenkomst.  

Als vervolg op het overleg hebben wij nog de volgende vragen: 

  

1.            De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-

regels, ook voor de subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling 

van de drie subsidieverstrekkers ? Is het mogelijk afspraken te maken over de onderlinge 

verdeling van eventueel teveel verleende subsidie ? 
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Reactie VWS:    de projectsubsidie van het ministerie van VWS is de laatste sluitpost op de begroting 

van een topsportevenement om deze sluitend te krijgen. Als bij de vaststelling blijkt dat er minder 

kosten zijn gemaakt wordt het verleende 

            geld dat overblijft door het ministerie teruggevorderd.  

  

2.       Mochten de kosten hoger uitvallen dan begroot of de opbrengsten lager dan begroot, zijn wij 

dan met het oog op de aangewezen DAEB verplicht het tekort aan te vullen ? Zo ja, ook 

wanneer dit boven de grens van 15 miljoen euro komt? 

  

Reactie VWS:     het ministerie van VWS is op grond van de DAEB-overeenkomst niet verplicht om het 

eventuele tekort aan te vullen. Op grond van de geldende regelgeving is een subsidie-ontvanger wel 

verplicht om het ministerie tijdig te  

                       informeren over significante wijzigingen. Die nieuwe informatie kan leiden tot een 

nieuw besluit (variërend van aanpassen subsidiebedrag tot en met het intrekken van een 

projectsusbsidie).   

  

3.       Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten 

goede komt aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken 

(bijvoorbeeld omdat een onderdeel niet economisch van aard is, waarvoor dus geen 

staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ?  Danwel ziet u mogelijkheden om een deel van het 

beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld marktconforme 

vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

  

Reactie VWS:    helaas niet. Dit doen wij ook niet bij andere subsidieverleningen. 

  

4.       Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 

mln gaan? Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op 

het moment van subsidieverlening bepalend ?  

  

Reactie VWS:    ik ga ervan uit dat niet de hele steunverlening daarmee onrechtmatig is, maar slechts 

dat deel wat boven de 15 mln uitkomt. (Maar wij gaan daar toch niet bovenuit komen?) 

  

5.       Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op 

maatschappelijke spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van 

het WK te organiseren ? Kunnen ook reeds bestaande activiteiten (die profijt hebben van het 

WK) als spin-off activiteiten worden beschouwd ? 

  

Reactie VWS:    helaas niet. In het Beleidskader Sportevenementen is namelijk vastgelegd dat er 

zonder side events geen subsidie voor het hoofdevenement mogelijk is. 
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Juridisch adviseur 

  

Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie (BJC) 

Postbus 610 - 9700 AP Groningen 

Aanwezig op maandag tot en met donderdag 

Tel: +31 (0)50  

Mob: +31 (0)6  

provinciegroningen.nl 

www.provinciegroningen.nl 
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Geachte heer  

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch met elkaar gesproken over de subsidieverlening met betrekking 
tot het WK wielrennen 2020.  

Nog hartelijk dank voor het mailen van de model verleningsbrief en de model overeenkomst.  

Als vervolg op het overleg hebben wij nog de volgende vragen: 

1. De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-regels, ook voor 
de subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling van de 
drie subsidieverstrekkers ? Is het mogelijk afspraken te maken over de onderlinge verdeling van 
eventueel teveel verleende subsidie ? 

Reactie VWS: de projectsubsidie van het ministerie van VWS is de laatste sluitpost op de begroting van een 
topsportevenement om deze sluitend te krijgen. Als bij de vaststelling blijkt dat er minder kosten zijn 
gemaakt wordt het verleende 

geld dat overblijft door het ministerie teruggevorderd.  

2. Mochten de kosten hoger uitvallen dan begroot of de opbrengsten lager dan begroot, zijn wij dan met het 
oog op de aangewezen DAEB verplicht het tekort aan te vullen ? Zo ja, ook wanneer dit boven de 
grens van 15 miljoen euro komt? 

Reactie VWS: het ministerie van VWS is op grond van de DAEB-overeenkomst niet verplicht om het 
eventuele tekort aan te vullen. Op grond van de geldende regelgeving is een subsidie-ontvanger wel 
verplicht om het ministerie tijdig te  

informeren over significante wijzigingen. Die nieuwe informatie kan leiden tot een nieuw besluit (variërend 
van aanpassen subsidiebedrag tot en met het intrekken van een projectsusbsidie).  

3. Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten 
goede komt aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken (bijvoorbeeld 
omdat een onderdeel niet economisch van aard is, waarvoor dus geen staatssteunkader hoeft te 
worden gezocht) ? Danwel ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag onder een 
andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld marktconforme vergoeding voor reclame tijdens het 
evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

Reactie VWS: helaas niet. Dit doen wij ook niet bij andere subsidieverleningen. 

4. Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln gaan? 
Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het moment van 
subsidieverlening bepalend ?  

Reactie VWS: ik ga ervan uit dat niet de hele steunverlening daarmee onrechtmatig is, maar slechts dat deel 
wat boven de 15 mln uitkomt. (Maar wij gaan daar toch niet bovenuit komen?) 

5. Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op 
maatschappelijke spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van het WK 
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Reactie VWS: het ministerie van VWS is op grond van de DAEB-overeenkomst niet verplicht om het 

eventuele tekort aan te vullen. Op grond van de geldende regelgeving is een subsidie-ontvanger wel 

verplicht om het ministerie tijdig te  

informeren over significante wijzigingen. Die nieuwe informatie kan leiden tot een nieuw besluit 

(variërend van aanpassen subsidiebedrag tot en met het intrekken van een projectsusbsidie).  

 

3. Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten 

goede komt aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken 

(bijvoorbeeld omdat een onderdeel niet economisch van aard is, waarvoor dus geen 

staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ? Danwel ziet u mogelijkheden om een deel van het 

beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld marktconforme 

vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

 

Reactie VWS: helaas niet. Dit doen wij ook niet bij andere subsidieverleningen. 

 

4. Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln 

gaan? Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het 

moment van subsidieverlening bepalend ?  

 

Reactie VWS: ik ga ervan uit dat niet de hele steunverlening daarmee onrechtmatig is, maar slechts 

dat deel wat boven de 15 mln uitkomt. (Maar wij gaan daar toch niet bovenuit komen?) 

 

5. Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op 

maatschappelijke spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van 

het WK te organiseren ? Kunnen ook reeds bestaande activiteiten (die profijt hebben van het 

WK) als spin-off activiteiten worden beschouwd ? 

 

Reactie VWS: helaas niet. In het Beleidskader Sportevenementen is namelijk vastgelegd dat er zonder 

side events geen subsidie voor het hoofdevenement mogelijk is. 

 

6. Is het mogelijk de side events te laten verlopen via een organisatie, die wordt ingehuurd door de 

organisatie van het WK ? 

 

Reactie VWS: dat is mogelijk.  

 

7. Is het mogelijk om te komen tot afspraken, zodat de besteding van de subsidie van de drie 

overheden op een gelijke wijze verantwoord en beoordeeld kan worden ? 

 

Reactie VWS: vanuit VWS houden wij vast aan de voor ons gebruikelijke verantwoording 

(begrotingsmodel en vragenlijst inhoudelijke verantwoording) en beoordeling. Het staat andere 

organisaties vrij om daar bij aan te sluiten. 

 

8. In de uitvoeringsovereenkomst met betrekking tot de DAEB belast VWS de subsidieontvanger met 

de organisatie van het evenement. Betekent dit dat de Staat nakoming kan vorderen 

(zogenaamde afdwingovereenkomst)? Zo ja,  

hoe verhoudt zich dat tot aanbestedingsregels; is dan niet sprake van een aanbestedingsplichtige 

overheidsopdracht ?  

 

Reactie VWS: deze vraag is mij niet geheel duidelijk. Wat bedoelt u? 

 

9. Doet VWS, voordat een DAEB wordt aangewezen, onderzoek naar marktfalen en zo ja, op welke 

wijze ? 

 

Reactie VWS: het ministerie doet geen onderzoek naar marktfalen bij afzonderlijke aanvraag. Wel 

worden een aantal interne controlevragen beantwoord voordat de DAEB-overeenkomst door ons wordt 

ondertekend. 

 

 

Dit dossier staat onder grote tijdsdruk. Wij zouden het dan ook zeer op prijs stellen wanneer u deze 

week een reactie kunt geven op de gestelde vragen. 

Mocht u overigens nog vragen/opmerkingen hebben, dan vernemen wij dat ook graag. 
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Aanwezig op maandag tot en met donderdag 
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Van:   

Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 11:04 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: VR bril 

 

Hoi  

 

Graag wel zo spoedig mogelijk omdat  de knoppen bediend van de computer. Hij moet dan even het e.e.a . 

voorbereiden. 

 

Grt,  

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 18 mei 2018 10:26 

Aan:  < @drenthe.nl> 

Onderwerp: Re: VR bril 

 

Hoi . We hebben inderdaad iets in gedachten. Je hoort zsm van me 
Groet  
 
 
 
Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone. 
 
 
-------- Oorspronkelijk bericht -------- 
Van:  @drenthe.nl>  
Datum: 17-05-18 15:30 (GMT+01:00)  
Aan:  < drenthe.nl>  
Onderwerp: RE: VR bril  
 
Hoi  

 

Wij kunnen inderdaad fase 1 van het fietsen op de VAM met de VR bril tonen. Erg leuk. De vorige keer is Henk Brink 

samen met dhr.  UCI ook bij ons langs geweest. Helaas kunnen wij dit alleen via de computer op onze 

afdeling doen. Deze hebben veel meer capaciteit. Je kunt hem dus niet meenemen en zomaar ergens anders op 

aansluiten. 

 

Heb je iets in gedachten? 

 

Grt,  

 

Van:   

Verzonden: donderdag 17 mei 2018 12:02 

Aan:  < @drenthe.nl> 

Onderwerp: VR bril 

 

Hoi , 

 

Heb jij/is er ook een VR bril van de VAM-berg? 

En zo ja, kunnen wij die dan volgende week lenen voor het bezoek van de UCI? 

 

Alvast bedankt 
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@  kijk je even mee of je je hierin kunt vinden? (het is voornamelijk info die ik uit het statenstuk heb gehaald) 

 

Groet, 

 

 

 

Van:    

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:25 

Aan:  < drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: WK Wielrennen en bezoek GS Groningen 

 

Hoi  

 

Ik heb vandaag uit GS teruggekregen dat zij het onderwerp ‘WK Wielrennen’ op de agenda willen zetten voor het 

overleg met GS Groningen. Met name vanuit het oogpunt ‘stand van zaken uitwisselen’ en ‘elkaar vasthouden’.  

Het is aan GS zelf (zo zegt Leendert) om het onderwerp niet te groot te maken.  

 

Ik maak een memo voor GS voor dit bezoek, met programma en achtergrondinformatie over de te bespreken 

onderwerpen.  

Zou jij hiervoor nog input kunnen leveren voor GS? De verantwoordelijke portefeuillehouders zijn wel op de hoogte, 

maar het gaat er hierbij altijd om dat GS wat gelijkelijk geïnformeerd is. 

Wat is handig om nog mee te geven aan GS? 

 

Hoor graag van je! 

 

Groet, 

 

 

Van:   

Verzonden: maandag 14 mei 2018 14:21 

Aan:   @drenthe.nl>;  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: WK Wielrennen en bezoek GS Groningen 

 

Hoi  

 

Ik heb het even kort met Henk Jumelet besproken, hij wil wel het WK 2020 noemen (ook gek om het er niet over te 

hebben ;-) ) maar niet te groot agenderen. Het is één van de dingen die we samen oppakken en waar we 

samenwerken. 

 

Kun je er zo verder mee? 

 

Groet, 

 

 

Van:    

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 13:25 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: WK Wielrennen en bezoek GS Groningen 

 

Hoi   

 

Bij afwezigheid van  mail ik jou even. 

Ik ben bezig met de voorbereidingen van een bezoek van GS Groningen aan Drenthe op 29 mei a.s. 
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Wij zijn gastheer en verantwoordelijk voor het programma. 

 

Ik breng volgende week een kort memo in GS met mogelijk te bespreken onderwerpen voor dit bezoek.  

Is het een idee om het WK Wielrennen ook aan de orde te laten komen? Of wordt er in andere gremia al met elkaar 

overlegd? Of wellicht én én? 

 

Het is wel een mooi gezamenlijk project om te bespreken toch? 

Heb jij vanmiddag even kort tijd om hierover te sparren? 

Hoor graag van je! 

 

Groet, 
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Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: dinsdag 24 april 2018 11:28 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: RE: WK wielrennen 2020 

 

Geachte heer  

 

Ik heb de onderstaande mail in goede orde ontvangen. Ik ga het intern bespreken en kom met een reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 

 

Van:   [mailto: provinciegroningen.nl]  

Verzonden: maandag 16 april 2018 8:41 

Aan:  
CC: '   

Onderwerp: WK wielrennen 2020 

 

Geachte heer  

 

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch met elkaar gesproken over de subsidieverlening met betrekking tot het 

WK wielrennen 2020.  

Nog hartelijk dank voor het mailen van de model verleningsbrief en de model overeenkomst.  

Als vervolg op het overleg hebben wij nog de volgende vragen: 

 

1.            De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-regels, ook voor de 

subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling van de drie 

subsidieverstrekkers ? Is het mogelijk afspraken te maken over de onderlinge verdeling van eventueel teveel 

verleende subsidie ? 

2.            Mochten de kosten hoger uitvallen dan begroot of de opbrengsten lager dan begroot, zijn wij dan met het 

oog op de aangewezen DAEB verplicht het tekort aan te vullen ? Zo ja, ook wanneer dit boven de grens van 

15 miljoen euro komt? 

3.            Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten goede komt 

aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken (bijvoorbeeld omdat een onderdeel 

niet economisch van aard is, waarvoor dus geen staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ?  Danwel ziet u 

mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld 

marktconforme vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

4.            Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln gaan? 

Maakt dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het moment van 

subsidieverlening bepalend ?  

5.            Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op 

maatschappelijke spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van het WK te 





96

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: dinsdag 24 april 2018 11:28 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: RE: WK wielrennen 2020 

 

Geachte heer  

 

Ik heb de onderstaande mail in goede orde ontvangen. Ik ga het intern bespreken en kom met een reactie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 

 

Van:   [mailto: provinciegroningen.nl]  

Verzonden: maandag 16 april 2018 8:41 
Aan:  

CC: '   

Onderwerp: WK wielrennen 2020 

 

Geachte heer  

 

Afgelopen woensdag hebben wij telefonisch met elkaar gesproken over de subsidieverlening met betrekking tot het 

WK wielrennen 2020.  

Nog hartelijk dank voor het mailen van de model verleningsbrief en de model overeenkomst.  

Als vervolg op het overleg hebben wij nog de volgende vragen: 

 

1. De subsidie van VWS wordt beschouwd als restfinanciering. Dat geldt, gezien de DAEB-regels, ook voor de 

subsidie van de provincies.  

Mochten de kosten lager uitvallen dat begroot, wat betekent dat voor de subsidievaststelling van de drie 

subsidieverstrekkers ? Is het mogelijk afspraken te maken over de onderlinge verdeling van eventueel teveel 

verleende subsidie ? 

2. Mochten de kosten hoger uitvallen dan begroot of de opbrengsten lager dan begroot, zijn wij dan met het oog op 

de aangewezen DAEB verplicht het tekort aan te vullen ? Zo ja, ook wanneer dit boven de grens van 15 

miljoen euro komt? 

3. Het DAEB-vrijstellingsbesluit kent een maximum van 15 mln euro.  

Ziet u mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag (bijvoorbeeld voor zover dat ten goede komt 

aan de fee of tv-rechten) niet onder de DAEB-vrijstelling te verstrekken (bijvoorbeeld omdat een onderdeel 

niet economisch van aard is, waarvoor dus geen staatssteunkader hoeft te worden gezocht) ? Danwel ziet u 

mogelijkheden om een deel van het beschikbare bedrag onder een andere titel te verstrekken (bijvoorbeeld 

marktconforme vergoeding voor reclame tijdens het evenement) ? Heeft u daar ervaring mee ?  

4. Wat als na subsidieverlening onverhoopt blijkt dat we toch over het plafond van DAEB van 15 mln gaan? Maakt 

dit de hele steunverlening onrechtmatig? Of is de omvang van de steun op het moment van 

subsidieverlening bepalend ?  

5. Is het (ook met het oog op de subsidie van VWS) mogelijk om de activiteiten die gericht zijn op maatschappelijke 

spin-off (organisatorisch en financieel) los van de organiserende partij van het WK te organiseren ? Kunnen 





111

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 









115

Tel: +31 (0)50  
Mob: +31 (0)6  

provinciegroningen.nl 
www.provinciegroningen.nl 

 
 
 

Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:58 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: VWS-formulieren  

 

Beste  

 

In vervolg op ons gesprek van zojuist stuur ik jou hierbij twee bestanden: een concept DAEB-overeenkomst en een 

concept-verleningsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Juridisch adviseur 
 
Bestuur, Juridische Zaken en Communicatie (BJC) 
Postbus 610 - 9700 AP Groningen 
Aanwezig op maandag tot en met donderdag 
Tel: +31 (0)50  
Mob: +31 (0)6  

provinciegroningen.nl 
www.provinciegroningen.nl 

 
 
 

Van:  [mailto: minvws.nl]  

Verzonden: woensdag 11 april 2018 12:58 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: VWS-formulieren  

 

Beste  

 

In vervolg op ons gesprek van zojuist stuur ik jou hierbij twee bestanden: een concept DAEB-overeenkomst en een 

concept-verleningsbrief. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Directie Sport  

Ministerie van VWS 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Beide vergaderingen beginnen om 09.30 uur. Zodra ik zicht heb op de agenda’s van deze vergaderingen zal ik jullie 

die mailen. 

 

Groet  

 

Van:  < theorganizingconnection.nl>  

Verzonden: donderdag 17 mei 2018 9:53 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: aanvullingen activiteitenkalender. 

 

Beste   

 

Hierbij de aangepaste activiteitenkalender. De data in het verleden heb ik ‘verborgen’, deze staan dus nog wel in het 

excelbestand maar zijn nu niet meer zichtbaar weergegeven.  

 

Kun je mij nog informeren op welke locatie en tijd  wordt verwacht op woensdag 30 mei (besluit PS Groningen) 

en woensdag 6 juni (besluit PS Drenthe)?  

 

Als jullie nog aanvullingen hebben op de kalender dan hoor ik het graag.  

 

Met vriendelijke groet/Kind regards, 

The Organizing Connection BV 

  

T: +31-  

FB: organizingconnection 

W: www.theorganizingconnection.nl  

 

 
 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 16 mei 2018 16:57 

Aan:  < theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: aanvullingen activiteitenkalender. 

 

Hoi  

 

Ik wil graag de kalender weer actualiseren en heb hiervoor data van jou nodig. 

Kan je mij bijvoorbeeld aangeven wanneer de UCI de regio zal bezoeken? Ik meen ergens data gezien te hebben. 

Daarnaast ook wanneer de beoogde toekenning van de UCI zal zijn. En wellicht heb je nog andere data die van 

belang kunnen zijn. 

 

Hoor graag even van je. 
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Groet  

 

 
Scanned by Digisafe      
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Yolanda van Doeveren 

Programma manager 

Procesregie, Programma- & Projectmanagement (3P) 

 

Postbus 122, 9400 AC Assen 

Bezoekadres: Westerbrink 1, 9405 BJ Assen 

Telefoonnummer:  
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Zullen we even contact hebben om de beschikking Wielrennen af te 

stemmen ? 

Ik hem deze in concept klaar, maar moet deze de komende week-

weken verder finetunen. 

Morgen telefonisch contact ? 11.30 uur ? 

Met vriendelijke groet, 

 

Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | 

Assen  

T (0592)  | M 06  

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

Van:   < provinciegroningen.nl>  

Verzonden: woensdag 16 mei 2018 8:57 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: contact over beschikking WK Wielrennen 

Goedemorgen  

 schrijft bij ons de beschikking, ik denk dat je hem dus het 

besten even kunt mailen. 

provinciegroningen.nl  

Met vriendelijke groet, 

 

Beleidsadviseur Sport 

Provincie Groningen 

Afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering  

Postbus 610, 9700 AP Groningen 

T: 050-  / 06  

E: provinciegroningen.nl  

Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag. 

Van:  [mailto drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:53 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: contact over beschikking WK Wielrennen 

Hoi  

Kan ik met jou de beschikking WK Wielrennen afstemmen ? 

Werk je donderdag? Zullen we een belafspraak maken ? 

Hartelijke groet, 

 

Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | 

Assen  

T (0592)  | M 06  

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

 
 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke 

dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-

dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Zullen we even contact hebben om de beschikking Wielrennen af te 

stemmen ? 

Ik hem deze in concept klaar, maar moet deze de komende week-

weken verder finetunen. 

Morgen telefonisch contact ? 11.30 uur ? 

Met vriendelijke groet, 

 

Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | 

Assen  
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drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

Van:   < provinciegroningen.nl>  

Verzonden: woensdag 16 mei 2018 8:57 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: RE: contact over beschikking WK Wielrennen 

Goedemorgen  

 schrijft bij ons de beschikking, ik denk dat je hem dus het 

besten even kunt mailen. 

provinciegroningen.nl  

Met vriendelijke groet, 

 

Beleidsadviseur Sport 

Provincie Groningen 

Afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering  

Postbus 610, 9700 AP Groningen 

T: 050-  / 06  

E: provinciegroningen.nl  

Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag. 

Van:  [mailto drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:53 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: contact over beschikking WK Wielrennen 

Hoi  

Kan ik met jou de beschikking WK Wielrennen afstemmen ? 

Werk je donderdag? Zullen we een belafspraak maken ? 

Hartelijke groet, 

 

Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | 

Assen  

T (0592)  | M 06  

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

 
 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke 

dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-

dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Mijn vraag aan jou zal a.s. Dinsdag zijn om e.e.a. Voor te bereiden voor het nog te plannen gesprek, zodat 
we met dezelfde feiten en informatie aan tafel zitten in juni. Het gaat dan om een overzicht van de 
inschatting van de omvang van de EXTRA gevraagde inzet, zowel kwantitatief (Uren), kwalitatief (soort 
inzet, bijv. Projectleiderscapaciteit) en financiële middelen. Als er geen EXTRA inzet wordt gevraagd, zoals 
ik Henk J. afgelopen woensdag hoorde zeggen, dan wil ik in het gesprek ook gezamenlijk kunnen 
vaststellen dat alle geprogrammeerde activiteiten voor VTE door kunnen en zullen gaan. Maar eigenlijk 
denken zowel Foppe als ik dat dit niet het geval is en dat er wel degelijk extra inzet nodig is. We willen deze 
situatie graag gezamenlijk benutten om gevieren het gesprek en de afspraken hierover op een zuivere manier 
en aan de juiste tafels in te brengen.  
 
@  heb jij voldoende context voor toelichting op het agendapunt? 
 
@  ik hoop dat je met deze toelichting weet waarom ik dit op de agenda plaats en dat je er alvast je 
licht over kunt laten schijnen en dat we dinsdag gezamenlijk tot een duidelijke vraagformulering aan jou 
kunnen komen.  
 
Hartelijke groet, 
Yolanda 

Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Verstuurd vanaf mijn iPad 
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Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: contact over beschikking WK Wielrennen 

 

Hoi  

 

Kan ik met jou de beschikking WK Wielrennen afstemmen ? 

Werk je donderdag? Zullen we een belafspraak maken ? 

 

Hartelijke groet, 

 

Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

 

Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | M 06  

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

 

 

 

 

 

 
 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Beleidsadviseur Sport 

Provincie Groningen 

Afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering  

Postbus 610, 9700 AP Groningen 

T: 050-  / 06  

E: provinciegroningen.nl  

Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag. 

Van:  [mailto drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 15 mei 2018 16:53 

Aan:   < provinciegroningen.nl> 

Onderwerp: contact over beschikking WK Wielrennen 

Hoi  

Kan ik met jou de beschikking WK Wielrennen afstemmen ? 

Werk je donderdag? Zullen we een belafspraak maken ? 

Hartelijke groet, 

 

Accounthouder en subsidieadviseur Vrijetijdseconomie  

Team Subsidies |PROVINCIE DRENTHE | Postbus 122, 9400 AC | Assen  

T (0592)  | M 06  

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

 
 

In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u van ons 

mag verwachten. 

http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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agenda/programma, wie nemen deel, wat te doen in de aanloop naar deze 
bijeenkomst, enz). Zullen   en ik dit oppakken in afstemming met Henk en 
Patrick?  

• Rol Stichting:  
o ik ga ervan uit dat met zowel  als  op korte termijn 

overeenstemming bereiken aangaande hun inzet t/m 2020. Gisteravond 
hebben de dames,  en ik daarover nogmaals gesproken; deze gesprekken 
verlopen positief.  Mocht het zo zijn dat overeenstemming uitblijft (15 juni is 
als deadline afgesproken) dan overleggen we samen wat te doen. Ik houd 
jullie op de hoogte over de voortgang. 

o 11 juni heb ik bestuursoverleg met de Stichting. Dan bespreken we de 
bestuurs-samenstelling en rollen van individuele deelnemers voor de volgende 
fase gerelateerd aan de nieuwe rol van de Stichting. Ik verwacht geen 

 iedereen is goed opgelijnd en tot dusver gaat alles in goede 
harmonie. Sommigen zullen uit het bestuur gaan, anderen krijgen een rol die 
hem/haar past. Mannen van het eerste uur (  en  blijven de rol van 
‘ambassadeur’ vervullen. 

  
Graag jullie reactie c.q. aanvullingen. 
  
Met vriendelijke groet, 

  

 

06-  

www.expent.nl 
 
<image003.png> 
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o 11 juni heb ik bestuursoverleg met de Stichting. Dan bespreken we de bestuurs-samenstelling 
en rollen van individuele deelnemers voor de volgende fase gerelateerd aan de nieuwe rol 
van de Stichting. Ik verwacht geen problemen, iedereen is goed opgelijnd en tot dusver gaat 
alles in goede harmonie. Sommigen zullen uit het bestuur gaan, anderen krijgen een rol die 
hem/haar past. Mannen van het eerste uur (  en  blijven de rol van ‘ambassadeur’ 
vervullen. 

 
Graag jullie reactie c.q. aanvullingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

  

 

06-  

www.expent.nl 
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T (0592)  | M 06  

drenthe.nl 

Bezoekadres Provinciehuis: Westerbrink 1 te Assen 

werkdagen: maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag 

 

 

 

 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Groot spin off programma, meer uitgewerkt programma zien (D66) 
hoe meer mensen gaan bewegen, concrete doelen 
 
parcours; kasseienstroken zuidwolde, zijn daar mogelijkheden voor 
 
CU: breedtesport> hoeveel mensen gaan er door sporten? 
 
 
Beantwoording 
Veel vragen, toelichting op proces 
echt unieke kan groot evenement en uitstraling 
 
niet ministerie maar cie zet het op de kalender! 
noc nsf ook check gedaan 
 
media uitstraling, impact realistisch 17 mln 
 
80 % is fors, geleerd dat 50% vaak onvoldoende blijkt, vooraf realstisch 
 
niet zelf de organosatie ter hand, op afstand maar dichtbij 
 
geld in bevoorschotting op basis van gemaakte kosten 
controle instrument 
stuurgroep met werkgroep inhoudelijke monitoring, signaleren en bijsturen 
daarvan houden we u ps van op de hoogte 
controle insyrument, ook via beschikking en stuurgroep 
bewaken dat afspraken nakomen. 
 
inzet op de maatschappelijke thema's  
daarvan ook keuze niet primair zelf aan het stuur 
HvdS en SD zijn bezig met voorstellen te komen. (dr. samen met gemeenten en organsiaties ontwikkelen) 
provincies 500.000 mln beschikbaar VWS ook  
budget is dus beschikbaar, ook aanvulling met bv bijdrage uit Friesland 
 
samen kijken om recht te doen aan de hele regio 
zo parcoursen samengesteld 
UCI op bezoek 
 
verkeerskundige maatregelen, exorbitant dan aanapssen, beperkte maatregelen nemen gemeenten voor 
rekening 
zij zullen ook eigen side events budgettten vrijmaken bovenop provincie 
alle gemeenten hebben toegezegd bij te dragen. 
Gemeente Groningen zal eerder besluiten, zij gaan substiantieel bijdragen, half-1 mln 
daarmee zakt de bijdrage van de provincie.  
 
interesse bedrijfsleven 
2023 was wel erg ver weg 
businesskopgroep 
 
fee UCI is hoog 
fee andere evenementen UCI zijn zelfde orde grootte 
ook andere landen geinteresseerd, Belgie gaat bv voor 2021 
(er ligt nu dan toch een probleem en dan kan de fee naar beneden?, onderhandelen...) 
Fee is vastgesteld, daar kunnen we niets aan doen, we kijken of we de beelden van de UCI om niet 
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beschikbaar kunnen krijgen, meenemen in het contract 
 
gezamenlijk profiteren van koersen door beide provincies, groot deel door Groningen en finish in Assen 
(finishplaats meer in beeld) 
keuze gemaakt om de tijdritten naar Groningen te halen 
Ook gekeken naar Ring Zuid dat dit verkeerstechnisch kan en mogelijk is 
 
TOC 
Monitoren op inhoud en financien 
meerdere WK mee georganiseerd 
SP> RW BV is 1 euro BV, risico bij tekorten 
Het is niet risicoloos, in beeld gebracht en monitoringsmaatregelen, EY check doen 
Haalbaarheidsonderzoek 3 scenario's 
 
we doen niet alles extern, risicodeel wel, maar geen zelf organisatie 
dit ook n.a.v. contacten met ervaringen, geleid tot dit voorstel 
 
komt het dan als wij het bid neerleggen? 
Veneto niet zelf teruggetrokken, UCI heeft ons gevraagd te kijken  
niet alle evenementen lopen financieel verkeerd af.... qatar was sportief geen succes maar financieel wel 
 
gaan we iets doen met waterstof, ja met Top Dutch 
(GL > auto's op waterstof, dat kan niet verplicht, maar we gaan er serieuze dingen mee doen, maar geen 
eisen aan ploegn/bedrijven) GL > dat kan wel aan anderen gevraagd worden. We kunnen dit vragen en 
meenemen aan de bedrijven 
 
er komt een afrekening,met accountantscontrole etc 
 
3 mln uit de vrije ruimte.... 
 
organsiatiestructuur, het op afstand te zetten..... 
meer informatie, in de beschikking dat meenemen. 
stuurgroep/werkgroep dichtbij.  
ook contact met gemeenten 
inhoudelijke vrootgang en financiele monitoring 
processchets toegezegd PS op de hoogte wordt gehouden.... (Dr P&C cyclus) 
 
uitgewerkte versie spin off programma, hoe een echte katalysator.... hoez zorgen we als provincie ervoor dat 
dit echt gaat gebeuren.... (Dr op fietse en inzet) 
Provincie gaat niet over wat gemeenten doen, verzekering van d egemeenten dat zij belang zien en dit op te 
pakken. We gaan over ons eiegn deel.... HvdS en SD komen met een aanbod/programma 
bereid die voorstellen te delen, wat er gaat gebeuren, ook dit wordt gemonitord. 
 
Acquisitie (D66) 
Na afloop impactberekening direct 
wat het betekend het bv op vestigingsplaats etc.... moeilijk toe te schrijven op 1 factor 
we zien met TD al wel dar het aantal aanvragen toeneemt. 
Daarvan zullen we op de hoogte stellen.  
 
hoe gaat het bijdragen aan Top Dutch? 
gaan we u tzt over informeren 
 
PvdA - draagvlak 
veel enthousiasme bij gemeenten en ook bedrijven 
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Verantwoordelijkheid bij provincies? verplichtingen bij anderen... zoals UCI 
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Dankjewel  Lijkt me goed om deze op te vragen als zijnde onderdeel van de voortgangsrapportages die we 

opvragen voorafgaand aan een volgende bevoorschotting.  

 ook akkoord ? 

 

Groet,  

 

Van:   

Verzonden: woensdag 2 mei 2018 9:24 

Aan: Subsidiejuristen < drenthe.nl> 

CC:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: wk2020 verplichtingen voorschot 

 

Idee om op te nemen in de beschikking (uit bedrijvenregeling gejat) om voortgang goed te regelen 

 

1. De subsidieontvanger voegt bij de aanvraag tot bevoorschotting volgend op het verstrekte werkvoorschot toe: 
a. of een controleverklaring van een accountant. Deze hanteert het ter beschikking gestelde 

Controleprotocol RID, tezamen met een door de accountant gewaarmerkt overzicht van de facturen,  
b. of digitale kopieën van de gedeclareerde facturen,  digitale kopieën van de betaalbewijzen én uitdraaien 

van het grootboek of een jaarrekening, waaruit blijkt dat de investeringen zijn geactiveerd. 
 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 
Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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Westerbrink 1 | Postbus 122, 9400 AC Assen | www.drenthe.nl 
Dit bericht en de bijgevoegde bestanden zijn vertrouwelijk en alleen bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u dit bericht niet in goede staat ontvangt, 

waarschuw dan de afzender. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. 
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We wachten nog op een inhoudelijke agenda maar de UCI komt met 3 technische mensen en komen op 

zondagavond aan en vertrekken dinsdagavond weer terug naar Schiphol. 

Mochten jullie nog een presentje op de kamer willen laten leggen kan dat. Hoeft niet. Laat me ajb komende dinsdag 

weten of hier behoefte aan is. 

Als er ergens een formele eetgelegenheid is is die op maandagavond. Houd er ajb rekening mee dat deze mannen in 

korte tijd veel moeten zien en een lange eetavond niet in het schema past. Ik stel voor dat ik bij jullie terugkom als ik 

meer weet van de agenda maar wellicht kunnen jullie maandagavond al even met potlood in de agenda’s van de 

bestuurders zetten. Misschien ook even de wethouders van de betrokken gemeenten erbij? 

 

Groningen stad 

RW zou heel graag op hele korte termijn in contact komen met iemand van de stad Groningen die RW exact kan 

vertellen wat er gaat gebeuren met de ring Zuid en evt andere wegwerkzaamheden om ook goede routes te 

bedenken. 

 

@  /  zouden jullie deze persoon kunnen koppelen aan mij en bij voorkeur vooraf even willen 

informeren zodat hij / zij weet waar het over gaat en wat de belangen zijn? 

 

Wat te doen bij een positieve besluitvorming op 30 mei en 6 juni door PS? 

Laten we dit dinsdag even bespreken. Feitelijk is het een beslissing van de beide Provincies en zijn die ook leading in 

de berichtgeving daarover. Wel belangrijk dat we dit vooraf even afstemmen. De Stg / RW kunnen volgen. 

 

@Provincies: de beschikkingen van beide provincies dienen als bijlagen bij een evt contract met de UCI te worden 

gevoegd. Het zou fijn zijn als deze op uiterlijk 8 juni 2018 in het bezit zijn van RW. 

 

Wat te doen bij een evt. toewijzing tussen 18 en 21 juni 2018?  

Dit is volgens mij de primaire taak van Stg / RW. We denken er nu over om op do 21 juni 2018 een (pers)bijeenkomst 

te organiseren welke uit kan monden in een borrel voor de betrokkenen. Start met formele persconferentie 

(afstemming moment met UCI!) waarbij naast pers ook de direct betrokkenen zijn uitgenodigd. We denken aan de 

betrokken B&W’s, ambassadeurs, Business peloton, wielerclubs etc.  

 

Daarna een gezellige borrel. 

Locatie en tijd NTB. 

 

Hiervoor willen we vooraf een safe the date uit laten gaan met als boodschap dat we op 21 juni weten of we de WK 

wel of niet hebben gekregen maar dat we altijd een borrel en PC gaan doen.  

 

Uiteraard zullen we een persbericht voorbereiden in het NED en ENG. Initiatief ligt hier bij Stg / RW. 

 

Mocht er tijd over zijn kunnen we zaken aan de agenda toevoegen. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 23:02 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

CC: provinciegroningen.nl;  < drenthe.nl>;   

<  wkwielrennen2020.nl;  < theorganizingconnection.nl>;  

 < drenthe.nl> 

Onderwerp: Re: Q&A 8 en 15 mei 

 

Beste WK-partners,  

 

Met een goed humeur, vanwege een heerlijke vakantie, maar natuurlijk ook vanwege de besluitvorming afgelopen 

dinsdag zit in nu in het vliegtuig terug. 

 

Klaar voor de volgende fase.. . 

 

Het lijkt mij belangrijk en goed dat we daarover begin volgende week werkafspraken maken. Wie schakelt met wie 

over welke zaken (en/of werkt in opdracht van wie). 

 

Om een schot voor de boeg te geven wordt  volgens mij voorlopig ons primaire aanspreekpunt. 

 

Wat betreft onderstaande faciliteren wij het proces zo goed mogelijk, maar kunnen wij gedurende het 

besluitvormingsproces geen werkzaamheden / taken uitvoeren (in opdracht van de aanvrager). Meekijken op de 

voorbereidingen die de aanvrager doet, kan wel. 

 

Prettig (lang) weekend en tot volgende week. 

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Op 1 mei2018 om 10:09 heeft  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> het volgende geschreven: 

Hallo  en  

 

We zijn in de voorbereiding van 8 en 15 mei. 

Voor beide bijeenkomsten zouden we graag input van jullie ontvangen wat betreft vragen die te 

verwachten zijn en die beantwoord moeten worden. 

Wij stellen dan een Q & A op.  
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Voor de 8ste is het handig wanneer jullie zelf een Q & A opstellen op basis van wat de gedeputeerden 

zeggen n.a.v. GS bespreking. Wij zullen op basis van ons verhaal een Q & A opstellen. 

Voor de 15e is het handig dat wij van jullie mogelijke vragen ontvangen die statenleden zouden 

kunnen stellen bij de stateninfomiddag zodat wij hierop de antwoorden kunnen formuleren.  

 

Zouden jullie dit z.s.m. kunnen aanleveren? 

 

Alvast bedankt. 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

 

 

 

www.wkwielrennen2020.nl 
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RW zou heel graag op hele korte termijn in contact komen met iemand van de stad Groningen die RW exact kan 

vertellen wat er gaat gebeuren met de ring Zuid en evt andere wegwerkzaamheden om ook goede routes te 

bedenken. 

 

@  /  zouden jullie deze persoon kunnen koppelen aan mij en bij voorkeur vooraf even willen 

informeren zodat hij / zij weet waar het over gaat en wat de belangen zijn? 

 

Wat te doen bij een positieve besluitvorming op 30 mei en 6 juni door PS? 

Laten we dit dinsdag even bespreken. Feitelijk is het een beslissing van de beide Provincies en zijn die ook leading in 

de berichtgeving daarover. Wel belangrijk dat we dit vooraf even afstemmen. De Stg / RW kunnen volgen. 

 

@Provincies: de beschikkingen van beide provincies dienen als bijlagen bij een evt contract met de UCI te worden 

gevoegd. Het zou fijn zijn als deze op uiterlijk 8 juni 2018 in het bezit zijn van RW. 

 

Wat te doen bij een evt. toewijzing tussen 18 en 21 juni 2018?  

Dit is volgens mij de primaire taak van Stg / RW. We denken er nu over om op do 21 juni 2018 een (pers)bijeenkomst 

te organiseren welke uit kan monden in een borrel voor de betrokkenen. Start met formele persconferentie 

(afstemming moment met UCI!) waarbij naast pers ook de direct betrokkenen zijn uitgenodigd. We denken aan de 

betrokken B&W’s, ambassadeurs, Business peloton, wielerclubs etc.  

 

Daarna een gezellige borrel. 

Locatie en tijd NTB. 

 

Hiervoor willen we vooraf een safe the date uit laten gaan met als boodschap dat we op 21 juni weten of we de WK 

wel of niet hebben gekregen maar dat we altijd een borrel en PC gaan doen.  

 

Uiteraard zullen we een persbericht voorbereiden in het NED en ENG. Initiatief ligt hier bij Stg / RW. 

 

Mocht er tijd over zijn kunnen we zaken aan de agenda toevoegen. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 

 

 
 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 23:02 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

CC: provinciegroningen.nl;  < drenthe.nl>;   
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Werkveld Beleid | Cluster Cultuur 
T +31  | M +31 (0)6  |  F +31 (0)  

E  prvlimburg.nl 
  
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  
  
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl 
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 15:38 
Aan:   

Onderwerp: RE: afspraak plannen 

  

Hallo  

  

Met de collega’s die nog niet aan het genieten zijn van de zon, heb ik afstemming gezocht over de 

door jou genoemde data. 

Een collega is nog met vakantie en die zal bij het gesprek aanwezig moeten zijn. De data hieronder 

kan ik maandag met hem afstemmen. Dit betekent dan ook dat ik graag een tweetal data als 

reservering zou willen opnemen en dat zijn: 

-        Woensdag 16 mei ’s middags 

-        Dinsdag 22 mei van 13.00 – 16.00 uur. 

Ik kan je maandag berichten welke datum definitief zal worden. 

Kan je hiermee instemmen? 

  

Groet  

  

  

Van:   < prvlimburg.nl>  

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 17:02 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:   < prvlimburg.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak plannen 

  

Beste  
  
Ik ben vergeten om je enkele opties te mailen, bij dezen: 
  
-        16 mei ’s middags 
-        22 mei tussen 13 en 16 uur 
-        23 mei tussen 12 en 16 uur 
  
Graag hoor ik wat jullie schikt. 
  
Met sportieve groet, 

 
  

 (   | Senior Beleidsmedewerker Sport                                                            
  
Werkveld Beleid | Cluster Cultuur 
T +31 (0)43  | M +31 (0)6  |  F +31 (0)43  

E  prvlimburg.nl 
  
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  
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Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl 
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 

Aan:   

Onderwerp: afspraak plannen 

  

Hallo  

  

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze 

voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 

We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is 

het zeer lastig om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote 

tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde 

data. 

  

Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering 

Drenthe (6 juni) het voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het 

wellicht mogelijk is een afspraak te plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening 

gehouden met de meivakantie periode. 

  

Graag hoor ik even van je. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

  

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

  

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 
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Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop 
intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens 
beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons 
dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. 

  
 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop 
intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens 
beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons 
dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen.  
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Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Graag hoor ik wat jullie schikt. 

Met sportieve groet, 

 

 (   | Senior Beleidsmedewerker Sport  

Werkveld Beleid | Cluster Cultuur 

T +31 (0)43  | M +31 (0)6  | F +31 (0)43  

E prvlimburg.nl 

Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  

Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 

Kijk ook op www.limburg.nl 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 

Aan:   

Onderwerp: afspraak plannen 

Hallo  

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze 

voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 

We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is 

het zeer lastig om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote 

tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde 

data. 

Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering 

Drenthe (6 juni) het voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het 

wellicht mogelijk is een afspraak te plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening 

gehouden met de meivakantie periode. 

Graag hoor ik even van je. 

Met vriendelijke groet, 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

Tel: 06-  

@OpFietse  

www.opfietseindrenthe.nl 

Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend 

bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele 

eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. 

Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. 

Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd 

zal worden het originele bericht te vernietigen. 

 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en 
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop 
intellectuele eigendomsrechten rusten of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens 
beschermd is. Kennisname en gebruik van deze informatie door anderen dan de 
geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt ontvangen, brengt u ons 
dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te vernietigen. 
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Daarna een gezellige borrel. 

Locatie en tijd NTB. 

 

Hiervoor willen we vooraf een safe the date uit laten gaan met als boodschap dat we op 21 juni weten of we de WK 

wel of niet hebben gekregen maar dat we altijd een borrel en PC gaan doen.  

 

Uiteraard zullen we een persbericht voorbereiden in het NED en ENG. Initiatief ligt hier bij Stg / RW. 

 

Mocht er tijd over zijn kunnen we zaken aan de agenda toevoegen. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 

 

 
 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 23:02 

Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 

CC: provinciegroningen.nl;  < drenthe.nl>;   

<  wkwielrennen2020.nl;  < theorganizingconnection.nl>;  

 < drenthe.nl> 

Onderwerp: Re: Q&A 8 en 15 mei 

 

Beste WK-partners,  

 

Met een goed humeur, vanwege een heerlijke vakantie, maar natuurlijk ook vanwege de besluitvorming afgelopen 

dinsdag zit in nu in het vliegtuig terug. 

 

Klaar voor de volgende fase.. . 

 

Het lijkt mij belangrijk en goed dat we daarover begin volgende week werkafspraken maken. Wie schakelt met wie 

over welke zaken (en/of werkt in opdracht van wie). 

 

Om een schot voor de boeg te geven wordt  volgens mij voorlopig ons primaire aanspreekpunt. 

 

Wat betreft onderstaande faciliteren wij het proces zo goed mogelijk, maar kunnen wij gedurende het 

besluitvormingsproces geen werkzaamheden / taken uitvoeren (in opdracht van de aanvrager). Meekijken op de 

voorbereidingen die de aanvrager doet, kan wel. 
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Prettig (lang) weekend en tot volgende week. 

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Op 1 mei2018 om 10:09 heeft  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> het volgende geschreven: 

Hallo  en  

 

We zijn in de voorbereiding van 8 en 15 mei. 

Voor beide bijeenkomsten zouden we graag input van jullie ontvangen wat betreft vragen die te 

verwachten zijn en die beantwoord moeten worden. 

Wij stellen dan een Q & A op.  

 

Voor de 8ste is het handig wanneer jullie zelf een Q & A opstellen op basis van wat de gedeputeerden 

zeggen n.a.v. GS bespreking. Wij zullen op basis van ons verhaal een Q & A opstellen. 

Voor de 15e is het handig dat wij van jullie mogelijke vragen ontvangen die statenleden zouden 

kunnen stellen bij de stateninfomiddag zodat wij hierop de antwoorden kunnen formuleren.  

 

Zouden jullie dit z.s.m. kunnen aanleveren? 

 

Alvast bedankt. 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

 

 

 

www.wkwielrennen2020.nl 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Op 1 mei2018 om 10:09 heeft  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> het volgende 

geschreven: 

Hallo  en  

We zijn in de voorbereiding van 8 en 15 mei. 

Voor beide bijeenkomsten zouden we graag input van jullie ontvangen wat betreft 

vragen die te verwachten zijn en die beantwoord moeten worden. 

Wij stellen dan een Q & A op.  

Voor de 8ste is het handig wanneer jullie zelf een Q & A opstellen op basis van wat 

de gedeputeerden zeggen n.a.v. GS bespreking. Wij zullen op basis van ons verhaal 

een Q & A opstellen. 

Voor de 15e is het handig dat wij van jullie mogelijke vragen ontvangen die 

statenleden zouden kunnen stellen bij de stateninfomiddag zodat wij hierop de 

antwoorden kunnen formuleren.  

Zouden jullie dit z.s.m. kunnen aanleveren? 

Alvast bedankt. 

Met sportieve groet, 

 

www.wkwielrennen2020.nl 
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@Provincies: de beschikkingen van beide provincies dienen als bijlagen bij een evt contract met de UCI te worden 

gevoegd. Het zou fijn zijn als deze op uiterlijk 8 juni 2018 in het bezit zijn van RW. 

 

Wat te doen bij een evt. toewijzing tussen 18 en 21 juni 2018?  

Dit is volgens mij de primaire taak van Stg / RW. We denken er nu over om op do 21 juni 2018 een (pers)bijeenkomst 

te organiseren welke uit kan monden in een borrel voor de betrokkenen. Start met formele persconferentie 

(afstemming moment met UCI!) waarbij naast pers ook de direct betrokkenen zijn uitgenodigd. We denken aan de 

betrokken B&W’s, ambassadeurs, Business peloton, wielerclubs etc.  

 

Daarna een gezellige borrel. 

Locatie en tijd NTB. 

 

Hiervoor willen we vooraf een safe the date uit laten gaan met als boodschap dat we op 21 juni weten of we de WK 

wel of niet hebben gekregen maar dat we altijd een borrel en PC gaan doen.  

 

Uiteraard zullen we een persbericht voorbereiden in het NED en ENG. Initiatief ligt hier bij Stg / RW. 

 

Mocht er tijd over zijn kunnen we zaken aan de agenda toevoegen. 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 

 

 
 

 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 23:02 

Aan:  | SportDrenthe  

CC: provinciegroningen.nl;  ;   ; wkwielrennen2020.nl;  

;   

Onderwerp: Re: Q&A 8 en 15 mei 

 

Beste WK-partners,  

 

Met een goed humeur, vanwege een heerlijke vakantie, maar natuurlijk ook vanwege de besluitvorming afgelopen 

dinsdag zit in nu in het vliegtuig terug. 

 

Klaar voor de volgende fase.. . 
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Het lijkt mij belangrijk en goed dat we daarover begin volgende week werkafspraken maken. Wie schakelt met wie 

over welke zaken (en/of werkt in opdracht van wie). 

 

Om een schot voor de boeg te geven wordt  volgens mij voorlopig ons primaire aanspreekpunt. 

 

Wat betreft onderstaande faciliteren wij het proces zo goed mogelijk, maar kunnen wij gedurende het 

besluitvormingsproces geen werkzaamheden / taken uitvoeren (in opdracht van de aanvrager). Meekijken op de 

voorbereidingen die de aanvrager doet, kan wel. 

 

Prettig (lang) weekend en tot volgende week. 

 

 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 

 

Op 1 mei2018 om 10:09 heeft  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> het volgende geschreven: 

Hallo  en  

 

We zijn in de voorbereiding van 8 en 15 mei. 

Voor beide bijeenkomsten zouden we graag input van jullie ontvangen wat betreft vragen die te 

verwachten zijn en die beantwoord moeten worden. 

Wij stellen dan een Q & A op.  

 

Voor de 8ste is het handig wanneer jullie zelf een Q & A opstellen op basis van wat de gedeputeerden 

zeggen n.a.v. GS bespreking. Wij zullen op basis van ons verhaal een Q & A opstellen. 

Voor de 15e is het handig dat wij van jullie mogelijke vragen ontvangen die statenleden zouden 

kunnen stellen bij de stateninfomiddag zodat wij hierop de antwoorden kunnen formuleren.  

 

Zouden jullie dit z.s.m. kunnen aanleveren? 

 

Alvast bedankt. 

 

 

Met sportieve groet, 

 

 

 

 

 

www.wkwielrennen2020.nl 
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Met sportieve groet,  
  

 

  
<image001.jpg> 

  
www.wkwielrennen2020.nl 
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-        Dinsdag 22 mei van 13.00 – 16.00 uur. 

Ik kan je maandag berichten welke datum definitief zal worden. 

Kan je hiermee instemmen? 

 

Groet  

 

 

Van:   < prvlimburg.nl>  

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 17:02 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:   < prvlimburg.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak plannen 

 

Beste  
 
Ik ben vergeten om je enkele opties te mailen, bij dezen: 
 
-        16 mei ’s middags 
-        22 mei tussen 13 en 16 uur 
-        23 mei tussen 12 en 16 uur 
 
Graag hoor ik wat jullie schikt. 
 
Met sportieve groet, 

 
 

 (   | Senior Beleidsmedewerker Sport                                                            
 
Werkveld Beleid | Cluster Cultuur 
T +31 (0)43  | M +31 (0)6  |  F +31 (0)43  
E  prvlimburg.nl 
  
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  
 
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl 
 

  

 
 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 

Aan:   
Onderwerp: afspraak plannen 

 

Hallo  

 

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 

We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is het zeer lastig 

om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk 

om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde data. 
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Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering Drenthe (6 juni) het 

voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het wellicht mogelijk is een afspraak te 

plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening gehouden met de meivakantie periode. 

 

Graag hoor ik even van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
 
 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 
Aan:   

Onderwerp: afspraak plannen 

 

Hallo  

 

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 

We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is het zeer lastig 

om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk 

om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde data. 

 

Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering Drenthe (6 juni) het 

voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het wellicht mogelijk is een afspraak te 

plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening gehouden met de meivakantie periode. 

 

Graag hoor ik even van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Dank voor je reactie. Je stond op mijn “to do” lijstje om nogmaals naar deze afspraak te kijken. 

We hebben in het verleden gesproken over het feit dat het wellicht mogelijk is om niet in Maastricht af te spreken 

maar ergens anders. 

Bestaat die mogelijkheid nog? 

Dat scheelt ons reistijd en maakt het zeker eenvoudiger om af te spreken. 

 

Groet  

 

Van:   < prvlimburg.nl>  

Verzonden: dinsdag 8 mei 2018 17:02 

Aan:  < drenthe.nl> 

CC:   < prvlimburg.nl> 

Onderwerp: RE: afspraak plannen 

 

Beste  
 
Ik ben vergeten om je enkele opties te mailen, bij dezen: 
 
-        16 mei ’s middags 
-        22 mei tussen 13 en 16 uur 
-        23 mei tussen 12 en 16 uur 
 
Graag hoor ik wat jullie schikt. 
 
Met sportieve groet, 

 
 

 (   | Senior Beleidsmedewerker Sport                                                            
 
Werkveld Beleid | Cluster Cultuur 
T +31 (0)43  | M +31 (0)6  |  F +31 (0)43  
E  prvlimburg.nl 
  
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  
 
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl 
 

  

 
 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 
Aan:   

Onderwerp: afspraak plannen 

 

Hallo  

 

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 
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We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is het zeer lastig 

om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk 

om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde data. 

 

Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering Drenthe (6 juni) het 

voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het wellicht mogelijk is een afspraak te 

plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening gehouden met de meivakantie periode. 

 

Graag hoor ik even van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
 
 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Ik ben vergeten om je enkele opties te mailen, bij dezen: 
 
-        16 mei ’s middags 
-        22 mei tussen 13 en 16 uur 
-        23 mei tussen 12 en 16 uur 
 
Graag hoor ik wat jullie schikt. 
 
Met sportieve groet, 

 
 

 (   | Senior Beleidsmedewerker Sport                                                            
 
Werkveld Beleid | Cluster Cultuur 
T +31 (0)43  | M +31 (0)6  |  F +31 (0)43  
E  prvlimburg.nl 
  
Postadres Postbus 5700 | 6202 MA Maastricht  
 
Bezoekadres Limburglaan 10 | 6229 GA Maastricht 
Kijk ook op  www.limburg.nl 
 

  

 
 

Van:  [mailto: drenthe.nl]  
Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 

Aan:   
Onderwerp: afspraak plannen 

 

Hallo  

 

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 

We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is het zeer lastig 

om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk 

om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde data. 

 

Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering Drenthe (6 juni) het 

voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het wellicht mogelijk is een afspraak te 

plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening gehouden met de meivakantie periode. 

 

Graag hoor ik even van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      
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www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
 
 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Beste allemaal, 

 

Mijn excuus voor de verwarring rond het tijdstip van de bijeenkomst; 

Deze is van 17.00 – 18.00 uur in het provinciehuis in Assen. 

 

Groet, 

 

 

Van:   

Verzonden: woensdag 9 mei 2018 10:22 

Aan:  | SportDrenthe' < sportdrenthe.nl>;  < theorganizingconnection.nl>; 

wkwielrennen2020.nl;  < drenthe.nl>;  

< drenthe.nl>;  < drenthe.nl>; provinciegroningen.nl' 

< provinciegroningen.nl>; provinciegroningen.nl' 

< provinciegroningen.nl>; provinciegroningen.nl' < provinciegroningen.nl>;   

 <  

Onderwerp: Programma 15 mei - stateninfo bijeenkomst 

 
Beste allemaal, 
 

Na een goede persbijeenkomst gisteren staat de volgende bijeenkomst al weer voor de deur, de 

stateninformatiebijeenkomst op dinsdag 15 mei. We hebben er gisteren bij de persbijeenkomst ook even kort over 

gesproken hoe deze bijeenkomst eruit zal gaan zien en wat dit aan voorbereidingen gaat vragen. 

 

Bijeenkomst 17.00 – 18.00 uur 

Informerende bijeenkomst waarin statenleden nadere informatie krijgen en vragen kunnen stellen. Zij doen dit op 

basis van de stukken die ze hebben ontvangen en ws ook dat wat er in de media is verschenen. 

Zal geen politiek debat worden, dat gebeurt in de Statencommissies en Statenvergaderingen. 

Mogelijk wordt voor ons allen wel een beetje duidelijk waar de vragen, kanttekeningen en kritische punten van de 

statenleden zullen liggen. Het kan ook zijn dat ze hun kaarten nog voor de borst houden, dat is afwachten. 

 

Voorstel: 

 

Gastheren zijn Henk Jumelet en Patrick Brouns. 

 
Agenda: 

1. Welkom door de gedeputeerden 

2. Filmpje van de stichting ‘Ik race mee jij ook?’ 

3. Toelichting van gedeputeerden op het statenstuk/voorstel aan PS 

4. Presentatie Stichting WK2020 

5. Presentatie TOC 

6. Gelegenheid voor vragen 

7. Afsluiting door gedeputeerden 

 

Voorstel om korte en bondige presentaties te houden, de lijn zoals gisteren neergezet is prima. 

Tijdens de vragenronde kunnen vragen worden gesteld aan de gedeputeerden, de stichting en TOC. 

We zullen nog even afstemmen of de gedeputeerden dit als gastheren begeleiden of dat er een gespreksleider zal 

zijn. 

 

Ik heb begrepen dat de stichting al een voorzet heeft gemaakt, daar zullen we op reageren. 

We zullen in Drenthe dit maandagmiddag verder voorbereiden. 

 

Reacties, vragen en opmerkingen zijn welkom! 

We hebben hier ongetwijfeld de komende week nog contact over met elkaar. 

Maar ik wil wel graag iedereen alvast een heel fijn Hemelvaartweekend toewensen. 
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 17 april 2018 13:22 
Aan:   

Onderwerp: afspraak plannen 

 

Hallo  

 

Toch maar even via de mail reageren om een afspraak te plannen ter bespreking van onze voorbereidingen WK2020. 

Inmiddels even kort contact gehad met mijn collega’s over jouw data voorstellen. 

We willen graag kennis nemen van jullie learning lessons en jullie ervaringen maar op dit moment is het zeer lastig 

om tijd vrij te maken om naar Maastricht af te reizen. We werken onder grote tijdsdruk en het is helaas niet mogelijk 

om een afspraak te plannen op de door jou voorgestelde data. 

 

Het ligt in de planning om in de Statenvergadering van Groningen (30 mei) en Statenvergadering Drenthe (6 juni) het 

voorstel om een bijdrage aan WK2020 te vragen. Ons voorstel is dan ook of het wellicht mogelijk is een afspraak te 

plannen tussen 14 mei en 23 mei. Hierbij heb ik ook rekening gehouden met de meivakantie periode. 

 

Graag hoor ik even van je. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse      

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 

 
Dit e-mailbericht en de informatie verzonden met dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd 
voor de geadresseerde(n). Dit bericht kan informatie bevatten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten 
of die vertrouwelijk is of om andere redenen rechtens beschermd is. Kennisname en gebruik van deze 
informatie door anderen dan de geadresseerde (n) is verboden. Indien u deze email abusievelijk hebt 
ontvangen, brengt u ons dan op de hoogte waarbij u gevraagd zal worden het originele bericht te 
vernietigen. 
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Tel           

Mail       sportdrenthe.nl 
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CC:   <  wkwielrennen2020.nl;  

< theorganizingconnection.nl> 

Onderwerp: Q&A 8 en 15 mei 

 

Hallo  en  

 

We zijn in de voorbereiding van 8 en 15 mei. 

Voor beide bijeenkomsten zouden we graag input van jullie ontvangen wat betreft vragen die te verwachten zijn en 

die beantwoord moeten worden. 

Wij stellen dan een Q & A op.  

 

Voor de 8ste is het handig wanneer jullie zelf een Q & A opstellen op basis van wat de gedeputeerden zeggen n.a.v. 

GS bespreking. Wij zullen op basis van ons verhaal een Q & A opstellen. 

Voor de 15e is het handig dat wij van jullie mogelijke vragen ontvangen die statenleden zouden kunnen stellen bij de 

stateninfomiddag zodat wij hierop de antwoorden kunnen formuleren.  

 

Zouden jullie dit z.s.m. kunnen aanleveren? 

 

Alvast bedankt. 

 

 
Met sportieve groet, 
 

 
 

 
 
www.wkwielrennen2020.nl 
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Een eerste verkenning bij gemeentelijke bestuurders laat een positieve houding zien t.o.v. de gevraagde rol van 

gemeenten en medewerking bij de verdere uitwerking van dit proces. 

 

Groet, 

 

 

 

Van:    

Verzonden: maandag 7 mei 2018 13:52 

Aan:   

Onderwerp: Automatisch antwoord: voordracht WK2020 

 

Beste lezer, 
 
Ik ben afwezig tot maandag 14 mei. Voor dringende zaken kunt u zich richten tot het secretariaat van de afdeling 
Economie, Cultuur en Projectfinanciering, te bereiken via 050- . 

 
Met een vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur Sport 
 
Provincie Groningen 
Afdeling Economie, Cultuur & Projectfinanciering 
Telefoonnummer: 050-  
 
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag. 
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Groet, 

 

Van:   

Verzonden: vrijdag 4 mei 2018 13:48 

Aan:  < drenthe.nl> 

Onderwerp: Tekst openbare besluitenlijst week 19 

Urgentie: Hoog 

 

Dag  

 

Zou jij voor het GS-agendapunt WK Wielrennen 2020 een tekst voor de openbare besluitenlijst willen aanleveren? 

 

Graag ontvang ik je bijdrage uiterlijk maandagochtend 11.00u.  

 

Alvast hartelijk dank! 

 

 

Vriendelijke groet, 

 

 
 
Management Assistent  
Communicatie  
 

 
www.provincie.drenthe.nl  
T: (0592)  
E: drenthe.nl  
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Provincie Groningen 
+  
  
Verstuurd vanaf mijn iPad 
 
Op 1 mei 2018 om 11:47 heeft  < drenthe.nl> het 
volgende geschreven: 

Hoi!  
  
Wat mij betreft draaien we punt 2 en 3 van de agenda om. Lijkt 
me zuiverder qua volgorde dat eerst Henk en Patrick vertellen 
dat beide colleges het WK een stap verder brengen naar PS. 
Daarop volgend kan  verder vertellen over de routes.  
  
Een persbericht achteraf lijkt mij een goed idee. Kunnen we de 
data politieke besluitingvorming ook inzetten. 
  
Groet  
  
  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 1 mei 2018 om 11:36 heeft   
<  het volgende geschreven: 

Dag allen, 
 
In afstemming met  en  bij deze het 
voorstel mbt het persmoment op 8 mei.  
  
De Stichting nodigt RTV Drenthe, RTV Noord 
en DvhN uit voor een persmoment op 8 mei in 
de Twee Provinciën van 14.45 tot 15.45 uur.  

• Zie onderstaand een concept-
uitnodiging. 

• Agenda / gespreksonderwerpen  
1. Stand van zaken WK2020 / door 

 (10 min) 
2. Intro TOC en presentatie routes 

(details) / door   (10 min) 
3. Stand van zaken politiek 

besluitvormingsproces en 
TopDutch  / door Henk en 
Patrick (10 min) 

4. Vragen (10 min) 
5. Fotomoment / persoonlijke 

interviews (20 min) 
• Stichting zorgt voor faciliteiten en 

bewaakt agenda. In de Twee Provinciën 
is een eigen ruimte geregeld. 

  
Vragen/aandachtspunten 

1. Akkoord met agenda en onderwerpen? 
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2. Vinden jullie een persbericht achteraf 
gewenst? Als jullie dit willen zorgen wij 
voor een concept. 

3. Aangaande het thema Topdutch mogen 
we nog geen woordassociatie gebruiken 
met de UCI of WK (mag pas na 
toekenning). Wat mag dus niet: het UCI 
Topdutch WK Wielrennen oid. Wat wel 
mag: ‘indien het WK naar het noorden 
komt is het onze bedoeling om dit te 
koppelen aan het thema Topdutch. 
Indien we een persbericht versturen is 
het handig dat jullie zelf een stukje over 
TopDutch componeren, dan nemen we 
dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto 
moet worden genomen van Henk en 
Patrick op de fiets. Is dit nog de 
bedoeling?  

  
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
  
_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
  
Namens de stichting WK Wielrennen 2020 
nodigen wij jullie graag uit om de laatste stand 
van zaken te delen omtrent het WK Wielrennen 
2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit 
Groningen en Drenthe (Henk Jumelet en Patrick 
Brouns) het WK Wielrennen 2020 besproken 
in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze 
bijeenkomst praten zij jullie ook graag bij. We 
doen dit graag op de plek op steenworp afstand 
van de stad Groningen, daar waar de provincies 
Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën 
aan het Paterswoldemeer (Meerweg 245, 
Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze 
uitnodiging willen ingaan. 
  
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
  
Namens de werkorganisatie en Stichting WK 



261

Wielrennen, 
    en  

  
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 
Scanned by Digisafe       

<2018056.LB.PersberichtWkWielrennenPS.docx> 

 
Scanned by Digisafe      
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De Stichting nodigt RTV Drenthe, RTV Noord 
en DvhN uit voor een persmoment op 8 mei in 
de Twee Provinciën van 14.45 tot 15.45 uur.  

• Zie onderstaand een concept-
uitnodiging. 

• Agenda / gespreksonderwerpen  
1. Stand van zaken WK2020 / door 

 (10 min) 
2. Intro TOC en presentatie routes 

(details) / door  (10 min) 
3. Stand van zaken politiek 

besluitvormingsproces en 
TopDutch / door Henk en Patrick 
(10 min) 

4. Vragen (10 min) 
5. Fotomoment / persoonlijke 

interviews (20 min) 
• Stichting zorgt voor faciliteiten en 

bewaakt agenda. In de Twee Provinciën 
is een eigen ruimte geregeld. 

Vragen/aandachtspunten 

1. Akkoord met agenda en onderwerpen? 
2. Vinden jullie een persbericht achteraf 

gewenst? Als jullie dit willen zorgen wij 
voor een concept. 

3. Aangaande het thema Topdutch mogen 
we nog geen woordassociatie gebruiken 
met de UCI of WK (mag pas na 
toekenning). Wat mag dus niet: het UCI 
Topdutch WK Wielrennen oid. Wat wel 
mag: ‘indien het WK naar het noorden 
komt is het onze bedoeling om dit te 
koppelen aan het thema Topdutch. 
Indien we een persbericht versturen is 
het handig dat jullie zelf een stukje over 
TopDutch componeren, dan nemen we 
dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto 
moet worden genomen van Henk en 
Patrick op de fiets. Is dit nog de 
bedoeling?  

Met vriendelijke groet, 
  

 
06-  
www.expent.nl 
_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
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Namens de stichting WK Wielrennen 2020 
nodigen wij jullie graag uit om de laatste stand 
van zaken te delen omtrent het WK Wielrennen 
2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit 
Groningen en Drenthe (Henk Jumelet en Patrick 
Brouns) het WK Wielrennen 2020 besproken in 
Gedeputeerde Staten en na afloop van deze 
bijeenkomst praten zij jullie ook graag bij. We 
doen dit graag op de plek op steenworp afstand 
van de stad Groningen, daar waar de provincies 
Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën 
aan het Paterswoldemeer (Meerweg 245, 
Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze 
uitnodiging willen ingaan. 
 
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
 
Namens de werkorganisatie en Stichting WK 
Wielrennen, 

   en  
 
 

 
 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u 
van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-
dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 

 
Scanned by Digisafe   





267

Bovendien is Road Worlds door de UCI absolute geheimhouding opgedragen voor de betreffende 

stukken. Wij verwijzen hierbij uitdrukkelijk naar artikel 10 lid 1 sub c van de Wet openbaarheid van 

bestuur en daarin opgenomen uitzonderingsgrond voor de openbaarmaking van documenten.  

 

Na overleg met mijn jurist is besloten om de teksten met VERTROUWELIJK weg te halen uit de tekst 

(m.u.v. bijlagen). Daarnaast hebben we besloten om bij een aantal documenten de term 

vertrouwelijk weg te halen. Om een zo compleet mogelijke aanvraag te doen zijn deze bijlagen 

noodzakelijk met allerlei kruisverwijzingen. We kunnen ze dus ook voor jullie niet weglaten. 

 

V.w.b. de gedetailleerde begroting: deze is beveiligd met een wachtwoord: ’. 

 

Ik vertrouw er op je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groeten, With kind regards, 

The Organizing Connection BV 

 

 

T: +31-  

TW: ORGCON 

 

 

 

 
Scanned by Digisafe   
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Van:  [mailto: drenthe.nl]  

Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 11:47 

Aan:   <  

CC:  < drenthe.nl>; provinciegroningen.nl;  

 < drenthe.nl>;  < drenthe.nl>;  

< provinciegroningen.nl>;   < provinciegroningen.nl>;  

 < drenthe.nl>; provinciegroningen.nl; 

wkwielrennen2020.nl; SportDrenthe  | < sportdrenthe.nl>;  

< theorganizingconnection.nl>; Henk Jumelet < drenthe.nl> 

Onderwerp: Re: voorstel persmoment 8 mei 
  
Hoi!  
  
Wat mij betreft draaien we punt 2 en 3 van de agenda om. Lijkt me zuiverder qua volgorde 
dat eerst Henk en Patrick vertellen dat beide colleges het WK een stap verder brengen naar 
PS. Daarop volgend kan  verder vertellen over de routes.  
  
Een persbericht achteraf lijkt mij een goed idee. Kunnen we de data politieke 
besluitingvorming ook inzetten. 
  
Groet  
  
  

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 1 mei 2018 om 11:36 heeft   <  het volgende geschreven: 

Dag allen, 
 
In afstemming met  en  bij deze het voorstel mbt het persmoment 
op 8 mei.  
  
De Stichting nodigt RTV Drenthe, RTV Noord en DvhN uit voor een 
persmoment op 8 mei in de Twee Provinciën van 14.45 tot 15.45 uur.  

• Zie onderstaand een concept-uitnodiging. 
• Agenda / gespreksonderwerpen  

1. Stand van zaken WK2020 / door  (10 min) 
2. Intro TOC en presentatie routes (details) / door   (10 min) 
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3. Stand van zaken politiek besluitvormingsproces en TopDutch  / 
door Henk en Patrick (10 min) 

4. Vragen (10 min) 
5. Fotomoment / persoonlijke interviews (20 min) 

• Stichting zorgt voor faciliteiten en bewaakt agenda. In de Twee 
Provinciën is een eigen ruimte geregeld. 

  
Vragen/aandachtspunten 

1. Akkoord met agenda en onderwerpen? 
2. Vinden jullie een persbericht achteraf gewenst? Als jullie dit willen 

zorgen wij voor een concept. 
3. Aangaande het thema Topdutch mogen we nog geen woordassociatie 

gebruiken met de UCI of WK (mag pas na toekenning). Wat mag dus 
niet: het UCI Topdutch WK Wielrennen oid. Wat wel mag: ‘indien het 
WK naar het noorden komt is het onze bedoeling om dit te koppelen 
aan het thema Topdutch. Indien we een persbericht versturen is het 
handig dat jullie zelf een stukje over TopDutch componeren, dan 
nemen we dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto moet worden genomen van Henk 
en Patrick op de fiets. Is dit nog de bedoeling?  

  
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
  
_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
  
Namens de stichting WK Wielrennen 2020 nodigen wij jullie graag uit om de 
laatste stand van zaken te delen omtrent het WK Wielrennen 2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit Groningen en Drenthe (Henk 
Jumelet en Patrick Brouns) het WK Wielrennen 2020 besproken 
in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze bijeenkomst praten zij jullie 
ook graag bij. We doen dit graag op de plek op steenworp afstand van de stad 
Groningen, daar waar de provincies Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën aan het Paterswoldemeer 
(Meerweg 245, Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze uitnodiging willen ingaan. 
  
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
  
Namens de werkorganisatie en Stichting WK Wielrennen, 
    en  
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Met vriendelijke groeten, With kind regards, 
The Organizing Connection BV 
 

 
T: +31-  
TW: ORGCON 
 

 
 
 

Van:   [mailto:   
Verzonden: woensdag 2 mei 2018 08:42 
Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 
CC:  < theorganizingconnection.nl> 
Onderwerp: Re: voordracht Staten 
 
Dag  
 
Prima om zo de beelden over en weer te delen.  
 
Ik kan mij deels vinden in je feedback, blijf het echter oneens met een paar wezenlijke aspecten. Ik overleg 
even met  hij moet vanuit zijn leidende rol bepalen of deze structuur werkbaar is en zijn doelen en 
afspraken gaat ondersteunen. Dat is belangrijker dan mijn mening.  
 
Wat toch een beetje vreemd blijft is dat in dit concept een model wordt gepresenteerd die wij samen met 

 en  verkennend hebben besproken en door de Provincies wordt gepresenteerd als zijnde de 
structuur waarmee wordt gewerkt (was het niet beter geweest dit eerst uit te werken zodat er vooraf 
consensus was en waarschijnlijk ook een betere structuur?).  
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 

 
 

Op 1 mei 2018, om 22:17 heeft  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> het 
volgende geschreven: 
 
Beste  
 
Het is goed dat we volgende week hierover door praten. Wat ik al zei, is dat ik de tekst van 
Groningen goed begrijp en onderschrijf. Datzelfde geldt voor de teksten van Drenthe, voor 
zover ik weet.  
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De overheden (want dit geldt net zo hard voor provincies als gemeenten) willen zoveel 
mogelijk lange termijn effect. Dat betekent maximale inbedding en afstemming. Het proces 
is zeker zo belangrijk als het uiteindelijke product. Het proces genereert al spin-off. 
 
Stuurgroep is strategisch niveau 
Regiegroep is tactisch niveau 
Werkgroepen zijn operationeel niveau 
 
Er wordt in verschillende processen succesvol op deze wijze gewerkt. De regiegroep is het 
schakelbord. Daar zitten mensen met combinatievermogen, deels vrijgemaakt en voldoende 
mandaat. Voor de samenhang in het programma en juist in de hectische maanden, het 
instrument om te zorgen voor kwaliteitsbewaking. 
De maatschappelijk regisseur (wat mij betreft gefaciliteerd door RW) is onderdeel van deze 
groep. Hoeft geen voorzitter te zijn. 
Deze regisseur is een abstractieniveau lager wel de trekker van de werkgroepen. 
 
Ik denk dat elke ervaring die we hebben, belangrijk is. 2002 is al wel een tijd geleden. Sinds 
die tijd is er onder andere het nationale Olympisch Plan 2028 geweest, van waaruit veel 
deskundigheidsontwikkeling heeft plaatsgevonden. Wij hebben ondertussen het 
Kenniscentrum Events ontwikkeld. Ambitie: elke evenement dat langskomt zorgt voor 
maximale maatschappelijk rendement. Daar is een visie op ontwikkeld; die visie is leidraad 
in de uitvoering.  
 
Volgens mij willen we allemaal hetzelfde, staan werkwijzen minder haaks op elkaar dan het 
lijkt. Het gaat soms om terminologie. Duidelijk is dat rollen, taken en verantwoordelijkheden 
exact beschreven en verdeeld moeten worden. Dit kan prima wanneer er besloten wordt op 
welke manier er gewerkt gaat worden. 
 
Reactie op: 
Ik worstel wel even met hoe we eventuele aanpassingen nog in de voordracht verwerkt 
krijgen of in de definitieve versie naar PS. Zou mooi zijn wanneer PS een door ons allen 
gedragen stuk krijgt. 
@  weet jij dit? 
 
GS wil vooral dat PS een door hen gedragen stuk krijgt, waarin zij duidelijk maken hoe zij de 
belofte aan de Staten, andere overheden, inwoners en instellingen waar kunnen maken. Ik 
besef dat dit geen doorsnee situatie is, maar de provincies ‘kopen’ iets bij Road Worlds en 
willen zelf graag bepalen hoe de koop eruit ziet. Niet dat ze opeens het WK Wandelen willen 
of het EK Wielrennen. Nee, ze willen graag akkoord gaan met het aanbod, maar zelf ook 
invulling kunnen geven. In dit hele spel zal het om geven en nemen gaan. Tussen provincies, 
maar ook tussen organisatie en provincies. Ik adviseer om vooral door te denken op de lijn 
van de provincies. Ofwel, niet in deze fase proberen aanpassingen in de 
voordracht/Statenstuk verwerkt te krijgen. 
 
Wanneer we eind Juni groen licht hebben, is dat een prima moment om vanuit het 
voorgestelde model de meest praktische invulling te realiseren.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Programmamanager Drenthe beweegt 
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Tel  
Mail sportdrenthe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van:   <   
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 18:43 
Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 
CC:  < theorganizingconnection.nl> 
Onderwerp: Re: voordracht Staten 
 
Hoi  
 
Ik heb even gekeken naar onderstaande passage uit de concept-voordracht. In mijn optiek 
moeten organisatiestructuren en modellen gericht zijn op de realisatie van beoogde doelen 
binnen heldere kaders én moet een organisatie- cq projectstructuur ook praktisch uitvoerbaar 
zijn. Wat nu is bedacht voldoet hier niet aan. Integendeel, deze tekst roept bij mij vooral 
vragen op. Ik bezie dit vanuit de Stichting maar meer nog als ervaringsdeskundige (vanuit 
mijn MT-rol bij de Giro en vanuit mijn professie als ontwerper van organisatiestructuren en 
businessmodellen). 
 
Ik neem  even mee in de cc, ik heb  vluchtig gesproken maar hij kan beter zelf even 
aangeven hoe hij het ziet. Het is ook aan hem te beoordelen of het werkbaar is. Als we via de 
mail onze beelden en standpunten alvast delen dan hebben we al het nodige voorwerk voor 
volgende week dinsdag verricht.  

 
Mijn feedback 

1. Rol van de stuurgroep  
o Ik ben het absoluut eens dat een stuurgroep nodig is. En wat mij betreft ook 

met alle partijen die nadrukkelijk betrokken zijn. Wel is van belang dat goed 
wordt benoemd wat de rol van de stuurgroep is en waar zij op stuurt. Dit staat 
nu niet in het stuk. De rol is in mijn optiek strategisch en (daar gewenst) 
tactisch van aard en zorgen dat scherp wordt gekoerst binnen (financiële) 
kaders en bewaken dat doelen worden gerealiseerd. 

2. Rol van de Regiegroep 
o Deze entiteit kan ik niet plaatsen.  
o De visie, strategie en doelen worden vastgesteld in de stuurgroep. Een 

programmadirecteur (van Road Worlds) zit het programmateam voor en zorgt 
dat visie, strategie en doelen worden vertaald naar alle regiegroepjes 
(voorgezeten door een voorzitter). In dit programmateam (Of MT) zitten in 
mijn optiek de voorzitters van regiegroepjes per deelgebied (zoals groepje 
parcours, groepje vrijwilligers, groepje spinn-off, groepje commercie, groepje 
infra en veiligheid, enz). Deze groepjes voeren regie, maken plannen, zorgen 
dat capaciteit voor uitvoering van activiteiten wordt geregeld, sturen 
uitvoerende capaciteit aan en koppelen de voortgang periodiek terug naar het 
programmateam (of MT). De programmadirecteur informeert vervolgens in 
hoofdlijnen de stuurgroep (en laat zich daar waar gewenst bijstaan door 
voorzitters van regiegroepen). 



279

3. 'Road Worlds is verantwoordelijk voor het fietsen maar niet voor de side-events, 
spin-off en volksfeest'  

o Dit gaat in mijn optiek een onwerkbare situatie opleveren. Bij de Giro in 2002 
hebben we bewust gekozen voor 1 eindverantwoordelijke voor het fietsen en 
side-events omdat dit onmiskenbaar aan elkaar verbonden is (qua strategie, 
uitvoering, relatie bedrijfsleven, budget, inzet vrijwilligers, communicatie, 
enz). Als we verantwoordelijkheid op dit nivo ontkoppelen dan ontstaan in de 
praktijk afstemmingsproblemen en extra structuren (dus ook extra overleg, 
extra tijd, extra capaciteit, ruis, enz).  

o Wat in mijn optiek in het beschreven model echt een groot risico gaat vormen 
is ‘besturingsspanning' in de laatste maanden voorafgaand aan het event. We 
moeten niet onderschatten welke dynamiek dit project krijgt in de laatste 
maanden. Elke dag ontstaan situaties (die vaak niet zijn voorzien) die vragen 
om adequate en snelle oplossingen. Het eenduidig en integraal beleggen van 
verantwoordelijkheden is essentieel om überhaupt krachtig en snel te kunnen 
besluiten. Wat dan niet helpt (zoals hier is beschreven) dat we 
verantwoordelijkheden gaan verdelen en extra lagen inbouwen. Korte lijnen is 
essentieel. 

o Ik zou 1 eindverantwoordelijke benoemen voor in ieder geval het fietsen én 
side-events (wellicht spin-off elders, bij Provincies). In de uitvoering kan men 
vervolgens het op een manier organiseren die men wil met invloed van alle 
partijen die zijn betrokken. In de stuurgroep wordt dit bewaakt.  

 
Zou goed zijn in samenspraak met elkaar een passend organigram te maken, mede op basis 
van wat jullie beide al hebben gemaakt. 
 
Ik worstel wel even met hoe we eventuele aanpassingen nog in de voordracht verwerkt 
krijgen of in de definitieve versie naar PS. Zou mooi zijn wanneer PS een door ons allen 
gedragen stuk krijgt. 
@  weet jij dit? 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 
 
__________________________________________________________________________
_______________ 
Belangrijkste nadelen van het deels laten organiseren van een WK Wielrennen door een 
externe projectorganisatie kunnen zijn; 
- dat de link met het maatschappelijke programma minder direct kan worden. 
- dat provincies te weinig sturingsmogelijkheden hebben.  
 
Om te komen tot een heldere structuur voor een goede rol- en taakverdeling, constructieve 
samenwerking en goed georganiseerde monitoring en afstemming over de voortgang is in de 
bijlage een projectstructuur uitwerkt. Via deze structuur kunnen bovenstaande risico's 
worden ondervangen. In deze structuur zijn de rollen en taken van de verschillende partners 
in beeld gebracht en op welk niveau overleg en afstemming zal plaatsvinden. Doel van deze 
structuur is te komen tot een optimale economische en maatschappelijke spin-off, goede 
monitoring van de voortgang en de mogelijkheid om gezamenlijk te sturen op risico’s die 
mogelijk gaandeweg ontstaan. 
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De stuurgroep zal bestaan uit bestuurders van provincie Drenthe, provincie Groningen, 
gemeente Assen, gemeente Emmen, gemeente Groningen, council Drenthe Beweegt, stichting 
WK Wielrennen 2020 (SCCNN), KNWU. 
 
De regiegroep zal bestaan uit medewerkers van provincie Drenthe, provincie Groningen, 
gemeente Assen, gemeente Emmen, gemeente Groningen, council Drenthe Beweegt, stichting 
WK Wielrennen 2020 (SCCNN, marketingorganisaties, VNO-NCW). Zowel de stuurgroep als 
de regiegroep worden gefaciliteerd door Road Worlds B.V. 
 
Road Worlds 2020 B.V. is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd en 
faciliteert het proces m.b.t. spin-off, side-events en “volksfeest”. De invulling van spin-off, 
side-events en “volksfeest” wordt uitgevoerd door regionale en lokale organisaties en het 
bedrijfsleven. Als facilitator van dit proces rapporteert Road Worlds 2020 B.V. over de 
voortgang. In werkgroepen worden initiatieven verzameld en op elkaar afgestemd. De 
verantwoordelijkheid voor deze initiatieven blijft bij de lokale partijen. 
 
De provincie draagt bij aan het WK Wielrennen 2020 op basis van beoogde maatschappelijk 
en economische effecten. Hierbij is het van belang dat informatie-uitwisseling plaatsvindt en 
dat er mogelijkheden zijn om deze effecten indien gewenst te beïnvloeden. Hiervoor neemt de 
provincie zitting in een stuurgroep op bestuurlijk niveau en wordt ambtelijk bijgedragen en 
input geleverd in de regiegroep en waar nodig de werkgroepen. 
 
De wedstrijden worden voor een groot gedeelte georganiseerd op de openbare weg. 
Hiervoor is medewerking, bijvoorbeeld in de vorm van vergunningen, nodig van de 
gemeenten. Bovendien hebben de gemeenten een belangrijke rol bij het realiseren van de 
beoogde maatschappelijk en economische effecten. Het is belangrijk dat de gemeenten deze 
kansen herkennen en inspanningen doen om deze te verzilveren en zich inzetten om de 
organisatie van de wedstrijden mogelijk te maken. Road Worlds 2020 B.V. organiseert de 
wedstrijden en faciliteert het proces om te komen tot een optimaal spin-off programma, side-
events programma en volksfeest. 
 
 
 

Op 1 mei 2018, om 13:31 heeft  | SportDrenthe 
< sportdrenthe.nl> het volgende geschreven: 
 
Hoi  
 
Ik moet zeggen dat ik redelijk onder de indruk ben van wat Groningen heeft 
opgeschreven. 
Dit zijn de woorden (ofwel de visie) zoals ik die bij beide overheden (en de 
gemeenten) proef. Iedereen dat laten doen waar ze goed in zijn, aansluiten op 
wat er leeft en op inzet vanuit de samenleving en een aantal grote 
maatschappelijke effecten versnellen. 
 
Er zijn vervolgens meerder ‘manieren’. De financiële stroom speelt daar een 
rol in. 
Die zal dienend aan de ambities moeten zijn. Blijven er nog mogelijkheden 
over. 
Goed omdat volgende week te bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
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Programmamanager Drenthe beweegt 
 
 
 
Tel  
Mail sportdrenthe.nl 
 
 
 

Van:   <   
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 12:27 
Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 
Onderwerp: Fwd: voordracht Staten 
 
Dag   
 
Ter info (en vertrouwelijk). 
Afspraak dinsdag 1230 uur Rietschans staat,  en  kunnen ook. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 
 
 

Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van:   < provinciegroningen.nl> 
Onderwerp: RE: contactgegevens ivm persmoment 8 mei 
Datum: 30 april 2018 12:23:39 CEST 
Aan: '   <  
 
Hallo  
 
Zoals net afgesproken hierbij de voordracht voor de Staten. Het 
betreft nog een conceptstuk, dus graag vertrouwelijk 
behandelen. 
We ontvangen graag nog het draaiboek voor 8 mei en concept 
persbericht via de mail. Dan kunnen we beide afstemmen met 
Patrick. 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur Sport 
 
 
Provincie Groningen 
Afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering 
Postbus 610, 9700 AP Groningen 
T: 050-316 4885 / 0621844247 
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E: provinciegroningen.nl 
 
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag. 
 

 

 

Van:   [mailto:   
Verzonden: vrijdag 27 april 2018 15:39 
Aan:  < drenthe.nl>;  

 < provinciegroningen.nl>;  
< drenthe.nl>;  
< drenthe.nl>;  
< provinciegroningen.nl>;   
< provinciegroningen.nl>;  
< theorganizingconnection.nl>;  
< drenthe.nl> 
Onderwerp: Re: contactgegevens ivm persmoment 8 mei 
 
Dag all, 
 
Gisteren hebben  en ik het volgende afgesproken: 
 

• We organiseren 8 mei van 14.45 tot 15.45 uur een 
persbijeenkomst in een kleine ruimte in restaurant Twee 
Provinciën (of Rietschans indien Twee Procinciën niet 
geschikt) 

• Karakter van de bijeenkomst: informeel (met elkaar aan 
grote ronde tafel), uiteraard goed voorbereid en 
begeleid. Te bespreken onderwerpen: 

o Stand van zaken  
o Parcours (overigens vandaag als deels bekend 

via DvhN en  geeft vandaag of morgen 
toelichting via RTV Noord, waardoor de 
nieuwswaarde op 8 mei aangaande dit 
onderwerp een stuk minder is) 

o Bekend maken naam Top Dutch.  vraagt 
of wij de naam 'UCI TOPDUTCH WK 
Wielrennen 2020' bekend kunnen maken, echter 
dit kan mijn inziens niet, althans we mogen de 
naam UCI nog niet gebruiken. @  is dit 
juist? 

• Pers: RTV Noord, RTV Drenthe en DvhN ( ). 
 geeft aan dat het niet nodig is de landelijke pers 

uit te nodigen.  
o Wij nodigen uit. Na afloop van de bijeenkomst 

sturen we een persbericht. Dit samen 
afstemmen, wij maken een opzet. 

• Optie is vooraf of achteraf een film/foto-moment te 
creëren met Henk en Patrick op de fiets. 

 
Vragen: 



283

• Als we ‘UCI' nog niet mogen gebruiken, wat gaan we 
dan communiceren (of nog even niets ook al omdat we 
wrs geen logo hebben)?  

o Als we iets gaan communiceren met 
TOPDUTCH kunnen jullie ons dan een 
verhaallijn (waarom TOPDUTCH en WK, wat 
is TOPDUTCH, enz) sturen zodat we als 
Stichting het juiste verhaal vertellen en we dit in 
het persbericht kunnen opnemen. 

• Willen Henk en Patrick op de fiets?  
• Graag jullie aanvullende ideeën / informatie indien 

gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 

 

 

Op 27 apr. 2018, om 08:33 heeft  
 < drenthe.nl> het 

volgende geschreven: 
 
Beste  
 
Hierbij (in cc) de contactgegevens van de 
collega’s i.v.m. voorbereiding persmoment 8 
mei. 

1. Afspreken tijdstip, locatie, programma 
2. Afstemmen persbericht, dat na afloop 

verstuurd kan worden 
3. Afstemmen bekendmaking naam UCI 

TOPDUTCH WK Wielrennen 2020 
(stichting kan naam bekendmaken, na 
overleg met  

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Projectleider Programma Op Fietse, 
fietsevenementen 
Tel. 06  @OpFietse 
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In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke 
dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-
dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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www.wkwielrennen2020.nl 
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Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 1 mei 2018 om 11:36 heeft   <  het volgende 
geschreven: 

Dag allen, 
 
In afstemming met  en  bij deze het voorstel mbt 
het persmoment op 8 mei.  
 
De Stichting nodigt RTV Drenthe, RTV Noord en DvhN uit 
voor een persmoment op 8 mei in de Twee Provinciën van 
14.45 tot 15.45 uur.  

• Zie onderstaand een concept-uitnodiging. 
• Agenda / gespreksonderwerpen  

1. Stand van zaken WK2020 / door  (10 
min) 

2. Intro TOC en presentatie routes (details) / door 
  (10 min) 

3. Stand van zaken politiek besluitvormingsproces 
en TopDutch  / door Henk en Patrick (10 min) 

4. Vragen (10 min) 
5. Fotomoment / persoonlijke interviews (20 min) 

• Stichting zorgt voor faciliteiten en bewaakt agenda. In 
de Twee Provinciën is een eigen ruimte geregeld. 

 
Vragen/aandachtspunten 

1. Akkoord met agenda en onderwerpen? 
2. Vinden jullie een persbericht achteraf gewenst? Als 

jullie dit willen zorgen wij voor een concept. 
3. Aangaande het thema Topdutch mogen we nog geen 

woordassociatie gebruiken met de UCI of WK (mag 
pas na toekenning). Wat mag dus niet: het UCI 
Topdutch WK Wielrennen oid. Wat wel mag: ‘indien 
het WK naar het noorden komt is het onze bedoeling 
om dit te koppelen aan het thema Topdutch. Indien we 
een persbericht versturen is het handig dat jullie zelf 
een stukje over TopDutch componeren, dan nemen we 
dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto moet worden 
genomen van Henk en Patrick op de fiets. Is dit nog de 
bedoeling?  

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
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_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
  
Namens de stichting WK Wielrennen 2020 nodigen wij jullie 
graag uit om de laatste stand van zaken te delen omtrent het 
WK Wielrennen 2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit Groningen en 
Drenthe (Henk Jumelet en Patrick Brouns) het WK Wielrennen 
2020 besproken in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze 
bijeenkomst praten zij jullie ook graag bij. We doen dit graag 
op de plek op steenworp afstand van de stad Groningen, daar 
waar de provincies Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën aan 
het Paterswoldemeer (Meerweg 245, Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze uitnodiging willen 
ingaan. 
  
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
  
Namens de werkorganisatie en Stichting WK Wielrennen, 
    en  
 

 
 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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1. Stand van zaken WK2020 / door  (10 min) 
2. Intro TOC en presentatie routes (details) / door (10 min) 
3. Stand van zaken politiek besluitvormingsproces en TopDutch  / 

door Henk en Patrick (10 min) 
4. Vragen (10 min) 
5. Fotomoment / persoonlijke interviews (20 min) 

• Stichting zorgt voor faciliteiten en bewaakt agenda. In de Twee 
Provinciën is een eigen ruimte geregeld. 

 
Vragen/aandachtspunten 

1. Akkoord met agenda en onderwerpen? 
2. Vinden jullie een persbericht achteraf gewenst? Als jullie dit willen 

zorgen wij voor een concept. 
3. Aangaande het thema Topdutch mogen we nog geen woordassociatie 

gebruiken met de UCI of WK (mag pas na toekenning). Wat mag dus 
niet: het UCI Topdutch WK Wielrennen oid. Wat wel mag: ‘indien het 
WK naar het noorden komt is het onze bedoeling om dit te koppelen 
aan het thema Topdutch. Indien we een persbericht versturen is het 
handig dat jullie zelf een stukje over TopDutch componeren, dan 
nemen we dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto moet worden genomen van Henk 
en Patrick op de fiets. Is dit nog de bedoeling?  

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 
_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
  
Namens de stichting WK Wielrennen 2020 nodigen wij jullie graag uit om de 
laatste stand van zaken te delen omtrent het WK Wielrennen 2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit Groningen en Drenthe (Henk 
Jumelet en Patrick Brouns) het WK Wielrennen 2020 besproken 
in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze bijeenkomst praten zij jullie 
ook graag bij. We doen dit graag op de plek op steenworp afstand van de stad 
Groningen, daar waar de provincies Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën aan het Paterswoldemeer 
(Meerweg 245, Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze uitnodiging willen ingaan. 
  
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
  
Namens de werkorganisatie en Stichting WK Wielrennen, 



292

    en  
 

 

 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen we ke dienstverlening u van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Reactie op: 
Ik worstel wel even met hoe we eventuele aanpassingen nog in de voordracht verwerkt krijgen of in de 
definitieve versie naar PS. Zou mooi zijn wanneer PS een door ons allen gedragen stuk krijgt. 
@  weet jij dit? 
 
GS wil vooral dat PS een door hen gedragen stuk krijgt, waarin zij duidelijk maken hoe zij de belofte aan de 
Staten, andere overheden, inwoners en instellingen waar kunnen maken. Ik besef dat dit geen doorsnee 
situatie is, maar de provincies ‘kopen’ iets bij Road Worlds en willen zelf graag bepalen hoe de koop eruit 
ziet. Niet dat ze opeens het WK Wandelen willen of het EK Wielrennen. Nee, ze willen graag akkoord gaan 
met het aanbod, maar zelf ook invulling kunnen geven. In dit hele spel zal het om geven en nemen gaan. 
Tussen provincies, maar ook tussen organisatie en provincies. Ik adviseer om vooral door te denken op de 
lijn van de provincies. Ofwel, niet in deze fase proberen aanpassingen in de voordracht/Statenstuk verwerkt 
te krijgen.  
 
Wanneer we eind Juni groen licht hebben, is dat een prima moment om vanuit het voorgestelde model de 
meest praktische invulling te realiseren.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 

 
Programmamanager Drenthe beweegt 
 
 
 
Tel  
Mail sportdrenthe.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

Van:   <   
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 18:43 
Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 
CC:  < theorganizingconnection.nl> 
Onderwerp: Re: voordracht Staten 
 
Hoi  
 
Ik heb even gekeken naar onderstaande passage uit de concept-voordracht. In mijn optiek moeten 
organisatiestructuren en modellen gericht zijn op de realisatie van beoogde doelen binnen heldere kaders én 
moet een organisatie- cq projectstructuur ook praktisch uitvoerbaar zijn. Wat nu is bedacht voldoet hier niet 
aan. Integendeel, deze tekst roept bij mij vooral vragen op. Ik bezie dit vanuit de Stichting maar meer nog 
als ervaringsdeskundige (vanuit mijn MT-rol bij de Giro en vanuit mijn professie als ontwerper van 
organisatiestructuren en businessmodellen). 
 
Ik neem  even mee in de cc, ik heb  vluchtig gesproken maar hij kan beter zelf even aangeven hoe 
hij het ziet. Het is ook aan hem te beoordelen of het werkbaar is. Als we via de mail onze beelden en 
standpunten alvast delen dan hebben we al het nodige voorwerk voor volgende week dinsdag verricht.  
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Mijn feedback 

1. Rol van de stuurgroep  
o Ik ben het absoluut eens dat een stuurgroep nodig is. En wat mij betreft ook met alle partijen 

die nadrukkelijk betrokken zijn. Wel is van belang dat goed wordt benoemd wat de rol van 
de stuurgroep is en waar zij op stuurt. Dit staat nu niet in het stuk. De rol is in mijn optiek 
strategisch en (daar gewenst) tactisch van aard en zorgen dat scherp wordt gekoerst binnen 
(financiële) kaders en bewaken dat doelen worden gerealiseerd. 

2. Rol van de Regiegroep 
o Deze entiteit kan ik niet plaatsen.  
o De visie, strategie en doelen worden vastgesteld in de stuurgroep. Een programmadirecteur 

(van Road Worlds) zit het programmateam voor en zorgt dat visie, strategie en doelen 
worden vertaald naar alle regiegroepjes (voorgezeten door een voorzitter). In dit 
programmateam (Of MT) zitten in mijn optiek de voorzitters van regiegroepjes per 
deelgebied (zoals groepje parcours, groepje vrijwilligers, groepje spinn-off, groepje 
commercie, groepje infra en veiligheid, enz). Deze groepjes voeren regie, maken plannen, 
zorgen dat capaciteit voor uitvoering van activiteiten wordt geregeld, sturen uitvoerende 
capaciteit aan en koppelen de voortgang periodiek terug naar het programmateam (of MT). 
De programmadirecteur informeert vervolgens in hoofdlijnen de stuurgroep (en laat zich daar 
waar gewenst bijstaan door voorzitters van regiegroepen). 

3. 'Road Worlds is verantwoordelijk voor het fietsen maar niet voor de side-events, spin-off en 
volksfeest'  

o Dit gaat in mijn optiek een onwerkbare situatie opleveren. Bij de Giro in 2002 hebben we 
bewust gekozen voor 1 eindverantwoordelijke voor het fietsen en side-events omdat dit 
onmiskenbaar aan elkaar verbonden is (qua strategie, uitvoering, relatie bedrijfsleven, 
budget, inzet vrijwilligers, communicatie, enz). Als we verantwoordelijkheid op dit nivo 
ontkoppelen dan ontstaan in de praktijk  en extra structuren (dus ook 
extra overleg, extra tijd, extra capaciteit, ruis, enz).  

o Wat in mijn optiek in het beschreven model echt een groot risico gaat vormen is 
‘besturingsspanning' in de laatste maanden voorafgaand aan het event. We moeten niet 
onderschatten welke dynamiek dit project krijgt in de laatste maanden. Elke dag ontstaan 
situaties (die vaak niet zijn voorzien) die vragen om adequate en snelle oplossingen. Het 
eenduidig en integraal beleggen van verantwoordelijkheden is essentieel om überhaupt 
krachtig en snel te kunnen besluiten. Wat dan niet helpt (zoals hier is beschreven) dat we 
verantwoordelijkheden gaan verdelen en extra lagen inbouwen. Korte lijnen is essentieel. 

o Ik zou 1 eindverantwoordelijke benoemen voor in ieder geval het fietsen én side-events 
(wellicht spin-off elders, bij Provincies). In de uitvoering kan men vervolgens het op een 
manier organiseren die men wil met invloed van alle partijen die zijn betrokken. In de 
stuurgroep wordt dit bewaakt.  

 
Zou goed zijn in samenspraak met elkaar een passend organigram te maken, mede op basis van wat jullie 
beide al hebben gemaakt. 
 
Ik worstel wel even met hoe we eventuele aanpassingen nog in de voordracht verwerkt krijgen of in de 
definitieve versie naar PS. Zou mooi zijn wanneer PS een door ons allen gedragen stuk krijgt. 
@  weet jij dit? 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
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______________________________________________________________________________________
___ 
Belangrijkste nadelen van het deels laten organiseren van een WK Wielrennen door een externe 
projectorganisatie kunnen zijn; 
- dat de link met het maatschappelijke programma minder direct kan worden. 
- dat provincies te weinig sturingsmogelijkheden hebben.  
 
Om te komen tot een heldere structuur voor een goede rol- en taakverdeling, constructieve samenwerking 
en goed georganiseerde monitoring en afstemming over de voortgang is in de bijlage een projectstructuur 
uitwerkt. Via deze structuur kunnen bovenstaande risico's worden ondervangen. In deze structuur zijn de 
rollen en taken van de verschillende partners in beeld gebracht en op welk niveau overleg en afstemming 
zal plaatsvinden. Doel van deze structuur is te komen tot een optimale economische en maatschappelijke 
spin-off, goede monitoring van de voortgang en de mogelijkheid om gezamenlijk te sturen op risico’s die 
mogelijk gaandeweg ontstaan. 
 
De stuurgroep zal bestaan uit bestuurders van provincie Drenthe, provincie Groningen, gemeente Assen, 
gemeente Emmen, gemeente Groningen, council Drenthe Beweegt, stichting WK Wielrennen 2020 
(SCCNN), KNWU. 
 
De regiegroep zal bestaan uit medewerkers van provincie Drenthe, provincie Groningen, gemeente Assen, 
gemeente Emmen, gemeente Groningen, council Drenthe Beweegt, stichting WK Wielrennen 2020 (SCCNN, 
marketingorganisaties, VNO-NCW). Zowel de stuurgroep als de regiegroep worden gefaciliteerd door Road 
Worlds B.V. 
 
Road Worlds 2020 B.V. is verantwoordelijk voor de organisatie van de wedstrijd en faciliteert het proces 
m.b.t. spin-off, side-events en “volksfeest”. De invulling van spin-off, side-events en “volksfeest” wordt 
uitgevoerd door regionale en lokale organisaties en het bedrijfsleven. Als facilitator van dit proces 
rapporteert Road Worlds 2020 B.V. over de voortgang. In werkgroepen worden initiatieven verzameld en 
op elkaar afgestemd. De verantwoordelijkheid voor deze initiatieven blijft bij de lokale partijen. 
 
De provincie draagt bij aan het WK Wielrennen 2020 op basis van beoogde maatschappelijk en 
economische effecten. Hierbij is het van belang dat informatie-uitwisseling plaatsvindt en dat er 
mogelijkheden zijn om deze effecten indien gewenst te beïnvloeden. Hiervoor neemt de provincie zitting in 
een stuurgroep op bestuurlijk niveau en wordt ambtelijk bijgedragen en input geleverd in de regiegroep en 
waar nodig de werkgroepen. 
 
De wedstrijden worden voor een groot gedeelte georganiseerd op de openbare weg. Hiervoor is 
medewerking, bijvoorbeeld in de vorm van vergunningen, nodig van de gemeenten. Bovendien hebben de 
gemeenten een belangrijke rol bij het realiseren van de beoogde maatschappelijk en economische effecten. 
Het is belangrijk dat de gemeenten deze kansen herkennen en inspanningen doen om deze te verzilveren en 
zich inzetten om de organisatie van de wedstrijden mogelijk te maken. Road Worlds 2020 B.V. organiseert 
de wedstrijden en faciliteert het proces om te komen tot een optimaal spin-off programma, side-events 
programma en volksfeest. 
 
 
 

Op 1 mei 2018, om 13:31 heeft  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> het 
volgende geschreven: 
 
Hoi  
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Ik moet zeggen dat ik redelijk onder de indruk ben van wat Groningen heeft opgeschreven. 
Dit zijn de woorden (ofwel de visie) zoals ik die bij beide overheden (en de gemeenten) 
proef. Iedereen dat laten doen waar ze goed in zijn, aansluiten op wat er leeft en op inzet 
vanuit de samenleving en een aantal grote maatschappelijke effecten versnellen. 
 
Er zijn vervolgens meerder ‘manieren’. De financiële stroom speelt daar een rol in. 
Die zal dienend aan de ambities moeten zijn. Blijven er nog mogelijkheden over. 
Goed omdat volgende week te bespreken. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
Programmamanager Drenthe beweegt 
 
 
 
Tel  
Mail sportdrenthe.nl 
 
 
 

Van:   <   
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 12:27 
Aan:  | SportDrenthe < sportdrenthe.nl> 
Onderwerp: Fwd: voordracht Staten 
 
Dag   
 
Ter info (en vertrouwelijk). 
Afspraak dinsdag 1230 uur Rietschans staat,  en  kunnen ook. 
 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 
 
 

Begin doorgestuurd bericht: 
 
Van:   < provinciegroningen.nl> 
Onderwerp: RE: contactgegevens ivm persmoment 8 mei 
Datum: 30 april 2018 12:23:39 CEST 
Aan: '   <  
 
Hallo  
 
Zoals net afgesproken hierbij de voordracht voor de Staten. Het betreft nog 
een conceptstuk, dus graag vertrouwelijk behandelen. 
We ontvangen graag nog het draaiboek voor 8 mei en concept persbericht via 
de mail. Dan kunnen we beide afstemmen met Patrick. 
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Met vriendelijke groet, 

 
Beleidsadviseur Sport 
 
 
Provincie Groningen 
Afdeling Economie, Cultuur en Projectfinanciering 
Postbus 610, 9700 AP Groningen 
T: 050-316 4885 / 0621844247 
E: provinciegroningen.nl 
 
Aanwezig: maandag, dinsdag en woensdag. 
 

 

 

Van:   [mailto:   
Verzonden: vrijdag 27 april 2018 15:39 
Aan:  < drenthe.nl>;  
< provinciegroningen.nl>;  
< drenthe.nl>;  < drenthe.nl>; 

 < provinciegroningen.nl>;   
< provinciegroningen.nl>;  
< theorganizingconnection.nl>;  
< drenthe.nl> 
Onderwerp: Re: contactgegevens ivm persmoment 8 mei 
 
Dag all, 
 
Gisteren hebben  en ik het volgende afgesproken: 
 

• We organiseren 8 mei van 14.45 tot 15.45 uur een persbijeenkomst in 
een kleine ruimte in restaurant Twee Provinciën (of Rietschans indien 
Twee Procinciën niet geschikt) 

• Karakter van de bijeenkomst: informeel (met elkaar aan grote ronde 
tafel), uiteraard goed voorbereid en begeleid. Te bespreken 
onderwerpen: 

o Stand van zaken  
o Parcours (overigens vandaag als deels bekend via DvhN en 

 geeft vandaag of morgen toelichting via RTV Noord, 
waardoor de nieuwswaarde op 8 mei aangaande dit onderwerp 
een stuk minder is) 

o Bekend maken naam Top Dutch.  vraagt of wij de naam 
'UCI TOPDUTCH WK Wielrennen 2020' bekend kunnen 
maken, echter dit kan mijn inziens niet, althans we mogen de 
naam UCI nog niet gebruiken. @  is dit juist? 

• Pers: RTV Noord, RTV Drenthe en DvhN (   geeft aan 
dat het niet nodig is de landelijke pers uit te nodigen.  

o Wij nodigen uit. Na afloop van de bijeenkomst sturen we een 
persbericht. Dit samen afstemmen, wij maken een opzet. 

• Optie is vooraf of achteraf een film/foto-moment te creëren met Henk 
en Patrick op de fiets. 
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Vragen: 
• Als we ‘UCI' nog niet mogen gebruiken, wat gaan we dan 

communiceren (of nog even niets ook al omdat we wrs geen logo 
hebben)?  

o Als we iets gaan communiceren met TOPDUTCH kunnen 
jullie ons dan een verhaallijn (waarom TOPDUTCH en WK, 
wat is TOPDUTCH, enz) sturen zodat we als Stichting het 
juiste verhaal vertellen en we dit in het persbericht kunnen 
opnemen. 

• Willen Henk en Patrick op de fiets?  
• Graag jullie aanvullende ideeën / informatie indien gewenst. 

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 

 

 

Op 27 apr. 2018, om 08:33 heeft  
< drenthe.nl> het volgende geschreven: 
 
Beste  
 
Hierbij (in cc) de contactgegevens van de collega’s i.v.m. 
voorbereiding persmoment 8 mei. 

1. Afspreken tijdstip, locatie, programma 
2. Afstemmen persbericht, dat na afloop verstuurd kan 

worden 
3. Afstemmen bekendmaking naam UCI TOPDUTCH WK 

Wielrennen 2020 (stichting kan naam bekendmaken, na 
overleg met Eric) 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
Projectleider Programma Op Fietse, fietsevenementen 
Tel. 06  @OpFietse 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
In ons Handvest voor Dienstverlening kunt u lezen welke dienstverlening u 
van ons mag verwachten. 
http://www.provinciegroningen.nl/loket/onze-
dienstverlening/kwaliteitshandvest/ 
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Wat mij betreft draaien we punt 2 en 3 van de agenda om. Lijkt me zuiverder qua volgorde dat eerst Henk 
en Patrick vertellen dat beide colleges het WK een stap verder brengen naar PS. Daarop volgend kan  
verder vertellen over de routes.  
 
Een persbericht achteraf lijkt mij een goed idee. Kunnen we de data politieke besluitingvorming ook 
inzetten. 
 
Groet  
 
 

Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Op 1 mei 2018 om 11:36 heeft   <  het volgende geschreven: 

Dag allen, 
 
In afstemming met  en  bij deze het voorstel mbt het persmoment op 8 mei.  
 
De Stichting nodigt RTV Drenthe, RTV Noord en DvhN uit voor een persmoment op 8 mei 
in de Twee Provinciën van 14.45 tot 15.45 uur.  

• Zie onderstaand een concept-uitnodiging. 
• Agenda / gespreksonderwerpen  

1. Stand van zaken WK2020 / door  (10 min) 
2. Intro TOC en presentatie routes (details) / door   (10 min) 
3. Stand van zaken politiek besluitvormingsproces en TopDutch  / door Henk en 

Patrick (10 min) 
4. Vragen (10 min) 
5. Fotomoment / persoonlijke interviews (20 min) 

• Stichting zorgt voor faciliteiten en bewaakt agenda. In de Twee Provinciën is een 
eigen ruimte geregeld. 

 
Vragen/aandachtspunten 

1. Akkoord met agenda en onderwerpen? 
2. Vinden jullie een persbericht achteraf gewenst? Als jullie dit willen zorgen wij voor 

een concept. 
3. Aangaande het thema Topdutch mogen we nog geen woordassociatie gebruiken met 

de UCI of WK (mag pas na toekenning). Wat mag dus niet: het UCI Topdutch WK 
Wielrennen oid. Wat wel mag: ‘indien het WK naar het noorden komt is het onze 
bedoeling om dit te koppelen aan het thema Topdutch. Indien we een persbericht 
versturen is het handig dat jullie zelf een stukje over TopDutch componeren, dan 
nemen we dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto moet worden genomen van Henk en Patrick op 
de fiets. Is dit nog de bedoeling?  

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
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_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
  
Namens de stichting WK Wielrennen 2020 nodigen wij jullie graag uit om de laatste stand 
van zaken te delen omtrent het WK Wielrennen 2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit Groningen en Drenthe (Henk Jumelet en Patrick 
Brouns) het WK Wielrennen 2020 besproken in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze 
bijeenkomst praten zij jullie ook graag bij. We doen dit graag op de plek op steenworp 
afstand van de stad Groningen, daar waar de provincies Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën aan het Paterswoldemeer (Meerweg 245, 
Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze uitnodiging willen ingaan. 
  
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
  
Namens de werkorganisatie en Stichting WK Wielrennen, 
    en  
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3. Aangaande het thema Topdutch mogen we nog geen woordassociatie gebruiken met 
de UCI of WK (mag pas na toekenning). Wat mag dus niet: het UCI Topdutch WK 
Wielrennen oid. Wat wel mag: ‘indien het WK naar het noorden komt is het onze 
bedoeling om dit te koppelen aan het thema Topdutch. Indien we een persbericht 
versturen is het handig dat jullie zelf een stukje over TopDutch componeren, dan 
nemen we dit op in het bericht. 

4.  gaf aan dat mogelijk een foto moet worden genomen van Henk en Patrick op 
de fiets. Is dit nog de bedoeling?  

 
Met vriendelijke groet, 

  
 
06-  
www.expent.nl 
 
_____________________________________ 
Uitnodiging pers 
 
Beste  
  
Namens de stichting WK Wielrennen 2020 nodigen wij jullie graag uit om de laatste stand 
van zaken te delen omtrent het WK Wielrennen 2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit Groningen en Drenthe (Henk Jumelet en Patrick 
Brouns) het WK Wielrennen 2020 besproken in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze 
bijeenkomst praten zij jullie ook graag bij. We doen dit graag op de plek op steenworp 
afstand van de stad Groningen, daar waar de provincies Groningen en Drenthe gebroederlijk 
samensmelten, restaurant de twee Provinciën aan het Paterswoldemeer (Meerweg 245, 
Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze uitnodiging willen ingaan. 
  
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
  
Namens de werkorganisatie en Stichting WK Wielrennen, 
    en  
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Namens de stichting WK Wielrennen 2020 nodigen wij jullie graag uit om de laatste stand van zaken te 
delen omtrent het WK Wielrennen 2020. 
Op 8 mei hebben beide gedeputeerden uit Groningen en Drenthe (Henk Jumelet en Patrick Brouns) het WK 
Wielrennen 2020 besproken in Gedeputeerde Staten en na afloop van deze bijeenkomst praten zij jullie ook 
graag bij. We doen dit graag op de plek op steenworp afstand van de stad Groningen, daar waar de 
provincies Groningen en Drenthe gebroederlijk samensmelten, restaurant de twee Provinciën aan het 
Paterswoldemeer (Meerweg 245, Haren). 
Graag vernemen wij of jullie op deze uitnodiging willen ingaan. 
 
Datum: 8 mei 2018 
Locatie: De Twee Provinciën, kleine zaal. 
Tijdstip: 14.45 tot 15.45 uur 
 
Namens de werkorganisatie en Stichting WK Wielrennen, 

   en  
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www.wkwielrennen2020.nl 
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2020 en er is tevens gelegenheid om vragen te stellen. Ik weet dat de Staten van de provincie Drenthe inmiddels de 

uitnodiging hiervoor hebben ontvangen.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Programmasecretaris “Op Fietse” 

 

Tel: 06-  

@OpFietse  

www.opfietseindrenthe.nl 

 

 
 




