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D. van Gooi

Beste mevrouw Stevens,
Naar aanleiding van de door u gestelde vragen ex art.9 RvO inzake bovenvermeld onderwerp
delen wij u het volgende mede.
Vraag 1.
Bent u bekend met bovenstaand krantenartikelen?
Antwoord 1.
Wij zijn bekend met bovenstaande krantenartikelen.
Vraag 2.
Ziet u dezelfde kansen voor hotels, bed and breakfasts en andere overnachtingsmogelijkheden
(zoals Airbnb) in de gemeente Breda?
Antwoord 2.
Ondanks dat de afstand tussen Breda en Rotterdam groter is dan die van de genoemde steden in
de krantenartikelen (Delft, Gouda en Den Haag) zien we kansen. Breda kent namelijk uitstekende
verbindingen met Rotterdam.
Vraag 3.
Bent u bereid maximale inzet te plegen om buitenlandse gasten tijdens deze periode te verleiden in
Breda te overnachten?
Antwoord 3.
Er vindt overleg plaats met de hotelsector en BredaMarketing om op passende wijze in te springen
op de vraag die het Eurovisiesongfestival creëert voor Breda.
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Vraag 4 en 5.
Bent u bereid in overleg te treden met de gemeente Rotterdam en/of de organisatie van het
Eurovisie Songfestival om afspraken te maken over vervoersmogelijkheden van en naar Rotterdam
in de periode van 12 t/m 16 mei 2020?
Bent u bereid zelf - indien nodig - bijvoorbeeld extra pendeldiensten in te zetten tijdens deze
periode?
Antwoord 4 en 5.
Graag verwijzen wij u naar de antwoorden op de vragen 2 en 3 hierboven. Breda beschikt reeds
over uitstekende en snelle verbindingen richting Rotterdam. Nadere inzet op aanvullende
vervoersmogelijkheden achten wij daarom niet nodig. En vanuit de hotelsector worden kansen en
de vraag voor overnachtingen in Breda samen met Bredamarketing opgepakt.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Breda,

, burge eester.
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