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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

9 juli 2019 

Ons kenmerk 

C2245935/4526720  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

H.M.A. (Hermieke) van Dijke 

Telefoon 

(073) 6808870 

Email 

hvdijke@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 19 mei 2019, ingekomen op 20 mei 2019, heeft u namens de 

fractie van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en PvdA schriftelijke vragen gesteld. 

 

Wij beantwoorden deze vragen als volgt. 

 

1. Bent u bereid te ijveren, dat het Eurovisiesongfestival volgend jaar in 
Brabant zal plaatsvinden? 
Antwoord: Ja.  

De beslissing om een bidbook in te dienen om het Eurovisiesongfestival in 

2020 te organiseren, is aan een stad. ’s- Hertogenbosch heeft besloten een 

bidbook in te dienen en de provincie benaderd met een verzoek om 

ondersteuning. Wij juichen dit initiatief toe en hebben besloten om het 

bidbook te ondersteunen met een financiële garantstelling van 1 miljoen euro. 

Wij willen op deze manier breed kenbaar maken dat Brabant een goede plek 

is voor het Songfestival. Deze garantstelling aan de gemeente is alleen van 

toepassing indien ’s-Hertogenbosch daadwerkelijk wordt uitgekozen om het 

Eurovisiesongfestival te organiseren.  

 

2. Zo ja, ziet u hierin ook een rol voor VisitBrabant weggelegd? 
Antwoord: Ja 

VisitBrabant is als marketingorganisatie van de Brabantse vrijetijdseconomie 

een logische partij om de gebiedspromotie voor, tijdens en na het evenement 

te verzorgen. Op voorhand stellen we hier geen extra middelen voor 

beschikbaar. 
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3. Kunt u Provinciale Staten op de hoogte houden van de exceptionele lobby? 
Antwoord: Ja, wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.  

 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk drs. M.J.A. van Bijnen MBA 
 

 

 

  


