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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over het Van Goghhuis in Zundert
Datum

20 december 2016
Ons kenmerk

Geachte mevrouw de Hoon en mevrouw Van der Sloot,

C2200074/ 4122465
Uw kenmerk

Bij brief van 1 december 2016, ingekomen op 1 december 2016, heeft u
namens de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

H.B.J.M. (Diana) Reesink

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(06-18303190)

1. Zijn de financiële problemen van het Van Goghhuis in Zundert u bekend?

Email

Antwoord: Deze zijn bekend. De daadwerkelijke omvang lazen wij in het
krantenartikel.

hreesink@brabant.nl
Bijlage(n)

-

2. Bent u van mening dat Vincent van Gogh in Zundert en Etten-Leur een
minstens zo grote rol heeft vervuld als op andere aangewezen locaties?
Antwoord: Ja, Vincent van Gogh heeft in Zundert en Etten-Leur een grote rol
vervuld.

3. Bent u bereid om vóór het einde van dit jaar in gesprek te gaan met de
gemeente Zundert en met het Van Goghhuis om tot een oplossing te komen voor
de financiële problemen?
Antwoord: Nee, GS hebben op 28 november jl. VisitBrabant de opdracht
gegeven met betrokken partijen een strategie en programma voor de komende
jaren te ontwikkelen, zodat Van Gogh kan worden ingezet op diverse
beleidsterreinen. Daarbij hoort het initiëren van een vergaande vorm van
samenwerking zodat exploitatie en cofinanciering robuuster kunnen worden.
VisitBrabant zal in dit kader onder meer het gesprek aangaan met de gemeente
Zundert en het Van Goghhuis.

4. Bent u bereid de uitkomsten van dit gesprek te communiceren met Provinciale
Staten?
Antwoord: Nee zoals in vraag 3 aangegeven voeren wij geen gesprek.
VisitBrabant rapporteert ons in de 2e helft van 2017 over de concrete uitwerking

van deze opdracht. Wij kunnen op dat moment ook Provinciale Staten
informeren.

Datum

20 december 2016
Ons kenmerk

5. Hoe denkt u West-Brabant en het belang van Zundert en Etten-Leur beter
onder de aandacht van VisitBrabant te brengen?

C2200074/ 4122465

Antwoord: Zundert en Etten-Leur zitten gericht in de opdracht die ons college
aan VisitBrabant heeft gegeven.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger
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