‘s-Hertogenbosch, 18 juli 2016
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: mobiele sporttribunes

Geacht college,
In Brabant wordt flink gesport. In de komende weken kunnen we ook weer véél Brabantse topsporters
in actie zien op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Heel mooi, maar sport is breder. Het CDA en
de SP zien sport als een essentieel onderdeel van de Brabantse samenleving en sportbeleid als een
taak van de provincie. Sport verbindt grote groepen mensen, iets wat in de huidige tijd hard nodig is.
In Brabant organiseren sportverenigingen en vrijwilligers talloze evenementen. Dit is fantastisch en dat
moeten we ondersteunen. Deze evenementen lopen zeer uiteen: het EK Veldrijden, de
uitzwaaiwedstrijd voor de Nederlandse hockeydames, het Concours Hippique, de Paragames, de
Tilburg Ten Miles enz.
In veel gevallen huren de organisaties achter deze evenementen afzonderlijk van elkaar materiaal in.
Daarbij zijn m.n. de tribunes een grote kostenpost.
De Provinciale Statenfracties van het CDA en de SP vragen zich af of dit niet slimmer kan, en hebben
de volgende vragen voor het college van Gedeputeerde Staten:
1. Hoeveel grootschalige sportevenementen hebben er in de afgelopen drie jaar gemiddeld op
jaarbasis in Brabant plaatsgevonden?
2. Bij hoeveel van deze evenementen zijn tribunes ingehuurd en wat kostte dat gemiddeld?
3. Is het college bereid te onderzoeken of de aankoop van een mobiele Brabant Tribune, door bijv.
de provincie Noord-Brabant samen met de vijf grootste Brabantse gemeenten, mogelijk en
wenselijk is?
4. Om voor ieder sportevenement een zgn. ‘kwantumkorting’ te realiseren, is aankoop een optie.
Indien dat niet kan, is het dan mogelijk om op provinciaal niveau afspraken te maken met
verhuurders van tribunes en zo korting te bewerkstelligen?
5. Welke mogelijkheden ziet het college nog meer om d.m.v. samenwerking te komen tot
kostenverlichting voor Brabantse sportevenementen?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de fracties van CDA en SP,
Stijn Steenbakkers (CDA)
Maurice Spapens (SP)

