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Onderwerp: hosten Eurovisie Songfestival 
 
Afgestemd met: 
(Marketing en Communicatie Netwerk), (VTH), (Veiligheid), 

(Cultuur), (Internationaal), 
(Ruimte en Economie). 

 
Op 18 mei 2019 heeft Duncan Laurence namens Nederland het Eurovisie Songfestival 
gewonnen. Daarmee heeft Nederland van de Europese Radio – uni (ERU*) het eerste recht om 
het songfestival in 2020 te organiseren. In Utrecht heeft de Jaarbeurs aangegeven dat ze wil 
meedingen als festivallocatie. 
 
In het vragenuur tijdens de gemeenteraad van 23 mei 2019 heeft het college haar 
enthousiasme uitgesproken over de ambities van de Jaarbeurs. Daarbij is aangegeven dat de 
capaciteit en financiële middelen van de gemeente voor dit initiatief zeer beperkt zijn. In dit 
memo geven we aan wat we organiseren om de collegeambities richting de jaarbeurs te 
ondersteunen. In de komende periode maken we tijd en ruimte vrij om dieper in te gaan op 
de vele vragen die er nog zijn, zoals we eerder met haalbaarheid van grote evenementen 
hebben gedaan (bv voor De Vuelta, waarbij er ook in de haalbaarheidsfase middelen zijn 
vrijgemaakt). Meer concreet:  

- We richten een kleinschalige projectorganisatie in met mensen uit Ruimte, 
Communicatie en Marketing en Economie in de kern, inclusief een dedicated (fulltime) 
projectleider om tot aan de zomer de inventarisatie te maken, haalbaarheid te 
onderzoeken en om als ambtelijk aanspreekpunt voor de Jaarbeurs te fungeren bij 
voorbereiding bid. Daarmee verwachten we een lichte overschrijding van budget 
strategie (Directie) en Economie. 

- We herprioriteren de activiteiten van VTH, Veiligheid, Cultuur, Ruimte, Marketing- en 
Communicatienetwerk en Internationaal om ondersteunende capaciteit beschikbaar te 
stellen en support te leveren aan het projectteam. Meer concreet: we temporiseren de 
inzet voor Utrecht900 tot de zomer.  

- Utrecht Marketing wordt vanaf het begin betrokken, zodat zij mee kunnen denken over 
de branding, marketing en activatie onder bewoners in Utrecht.  

- De inzet voor Eurovisie Songfestival gaat in geen geval ten koste van inzet op de Vuelta; 
- Klaas Verschuure is de komende periode vanuit het college eerste aanspreekpunt voor 

de projectorganisatie en voor bestuurlijke partners.  
- We houden de volgende woordvoeringslijn aan voor de komende periode:  

“Het Eurovisiesongfestival is een prachtig en uniek feest. Dat past bij de tolerante en de 
Europese stad die we zijn. Het college is dan ook enthousiast over de ambities van de 
Jaarbeurs om dit evenement in Utrecht te organiseren. Tegelijkertijd zijn er nog veel 
vragen die beantwoord moeten worden en zijn de middelen en capaciteit van de 
gemeente voor dit initiatief beperkt. Ook is 2020 al een jaar met een volle 
evenementenagenda met in dezelfde periode Koningsdag, het startevenement van de 
Vuelta en de viering van 75 jaar vrijheid. Dat betekent dat op initiatief van de Jaarbeurs  
in de komende periode onderzocht wordt of het haalbaar is om dit festival te 
organiseren en wat dit concreet betekent voor de inzet vanuit de gemeente.”  
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Van: Haanen, Gabrielle
Verzonden: dinsdag 28 mei 2019 17:07
Aan: Boogaard, Eelko van den
Onderwerp: Songfestival

Urgentie: Hoog

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Ha Eelko, 
 
Ter informatie en een verzoek.  
 
De burgemeester heeft contact met de directeur van NPO mevrouw Shula Rijxman. Zij stuurde hem een appje met 
het volgende bericht: 
 
We zijn echt net gestart met de voorbereiding om een gaststad voor het ESF te vinden. Is er een 
mogelijkheid dat een medewerker van jullie contact opneemt met  via 

@npo.nl of 06 . Zij doet nu de steden-inventarisatie. Zij kan dan ook de 
vervolgstappen met jullie doornemen. Met hartelijke groet, Shula 
 
Ik heb even overlegd met  , die hier toevallig was. We willen de jaarbeurs zolang mogelijk in de lead houden. 
En we willen natuurlijk ook informatie. Ik heb de burgemeester dus geadviseerd om het volgende terug te sturen en 
dat heeft hij gedaan. 
 
Shula, dank voor je bericht. In Utrecht is de Jaarbeurs in de lead voor het bid (directeur vd Jaarbeurs 
Albert Arp 06 ). Contactpersoon bij de gemeente is Eelko vd Boogaard 06 . Hj zal 
contact opnemen met . 
 

 Wil jij Albert informeren? 
 En wil je contact opnemen met  ? 

 
Succes met deze leuke klus! 
 
Groet 
Gabrielle  
 





  
 

 

 

 

 

Hilversum, 29 mei 2019 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Nogmaals zeer hartelijk dank voor de getoonde interesse om het Eurovisie Songfestival 2020 in uw 

stad/regio, samen met ons, te organiseren. 

 

Zoals u zich ongetwijfeld kunt voorstellen bevindt de organisatie van het door de publieke omroep te 

houden festival zich - zo kort na de overwinning - nog in een heel vroeg stadium. Op dit moment zijn 

we volop bezig de criteria waaraan een gaststad en venue moeten voldoen gedetailleerd in kaart te 

brengen. Om u desondanks in de gelegenheid te stellen eventuele deelname aan het selectieproces te 

overwegen en te plannen, informeren wij u graag in hoofdlijnen en onder voorbehoud van 

aanpassingen, wijzigingen en aanvullingen over de voorlopige planning van dit traject. 

 

 Eerste helft juni: alle steden/regio’s die interesse hebben getoond ontvangen van ons het 

document met daarin de criteria (concept-programma van eisen) waaraan een gaststad en 

venue moeten voldoen om in aanmerking te komen het Eurovisie Songfestival 2020 te 

verwelkomen. Er zal binnen deze periode gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Op basis 

hiervan worden steden/regio’s gevraagd een bid book in te dienen; 

 Eerste helft juli: de voorlopige deadline (exacte datum wordt nog vastgesteld, zal in het 

concept-programma van eisen worden gemeld) voor steden/regio’s om dit bid book in te dienen 

bij de organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020. Dit betekent dat steden/regio’s in de 

gelegenheid worden gesteld om binnen vier weken een bid book voor te bereiden; 

 Medio juli: werkbezoeken (optioneel). Daarna volgt zo spoedig mogelijk de selectie van de 

gaststad/regio Eurovisie Songfestival 2020. 

 

Ten behoeve van de verzending van bovenstaande documentatie ontvangen wij graag uiterlijk 5 juni* 

de benodigde contactgegevens van het aanspreekpunt binnen uw organisatie: 

 

 Naam, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres van een primair contactpersoon; 

 Naam, functietitel, telefoonnummer en e-mailadres van een secundair contactpersoon. 

 

Intekening voor ontvangst van bovenstaande documentatie verplicht u niet tot deelname aan het 

selectieproces. 

 

Wij kijken ernaar uit deze belangrijke stap in de organisatie van een fantastisch Eurovisie Songfestival 

2020 te gaan zetten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de Taskforce ESC2020, 

 

 

 

* Steden/regio’s die na 5 juni besluiten zich te willen kandideren om het Eurovisie Songfestival 2020 te 

verwelkomen kunnen het document met daarin de criteria (concept-programma van eisen) waaraan 

een gaststad en venue moeten voldoen te allen tijde opvragen. De deadline voor het indienen van een 

bid book blijft echter onveranderd. 
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Van: Boogaard, Eelko van den
Verzonden: maandag 3 juni 2019 18:34
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Eurovisie Songfestival 2020 

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste , 
 
Fijn dat we elkaar hebben gesproken en dank je wel voor de informatie. 
 
Voor de volledigheid bevestig ik de belangstelling om het songfestival volgend jaar in de Jaarbeurs Utrecht  te 
organiseren. 
 
In de bijlage van je mail vraag je om 2 contact personen. Vooralsnog zijn dat: 
 
1e contactpersoon 
Eelko van den Boogaard 

@utrecht.nl  
06  
 
2e contactpersoon 

 
@utrecht.nl 

06   
 
 
Als we ons projectteam compleet hebben en de planning en vakanties weten, zal ik een nieuwe 2e contactpersoon 
doorgeven die de hele vakantieperiode aanwezig is. 
Ik ben per 22 juli met vakantie.  de weer daarvoor al 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Eelko van den Boogaard 
programmamanager 
Utrecht Marketing 
Internationale economie 
06-  
  

Van: tappen@npo.nl] 
Verzonden: maandag 3 juni 2019 13:55 
Aan: Boogaard, Eelko van den 
Onderwerp: Eurovisie Songfestival 2020  

Beste Eelko, 
  
Goed dat we elkaar net spraken en leuk dat jullie zo enthousiast zijn in Utrecht om het Eurovisie Songfestival 2020 te 
willen organiseren. 
  
Zoals zojuist afgesproken stuur ik je hierbij –namens de Taskforce ESC 2020- een brief met daarin meer informatie 
over het vervolg van het traject. 
  
Voorlopig kun je mij aanhouden als contactpersoon. Mochten er nog vragen zijn nav de brief, laat mij dit vooral weten. 









Concept Projectplan Haalbaarheidsonderzoek Utrecht als host 
voor Eurovisie Songfestival 2020 
5 juni 2019 
 

1. Opdracht, organisatie, planning 
 
1.1. Opdracht: 
Onderzoek de haalbaarheid om het Eurovisie Songfestival 2020 in Utrecht te hosten.  
Zoek uit: 
• De impact van het evenement op de stad;  
• Consequenties van dit evenement op andere evenementen waar we op inzetten; 
• Inzicht in het draagvlak voor de organisatie van het evenement in stad en regio;  
• Inzicht in draagvlak voor deelname van andere overheidspartners;  
• De verwachte kosten die het hosten met zich meebrengt;  
• Inzicht in de gemeentelijke rol en bijdrage van andere organiserende steden;  
• Inzicht in wat nodig is van de gemeente om de Jaarbeurs te steunen;  

 
Bereidt besluitvorming plaats over de haalbaarheid en indienen van bid book bij de NPO 
 
1.2. Scope / rol 
• Indien partners uit de stad (de Jaarbeurs) het festival zelfstandig en met eigen financiering willen 

organiseren dan zal de gemeente dat initiatief steunen. 
• Deze fase betreft het haalbaarheidsonderzoek om het Songfestival te hosten  
• De Jaarbeurs is in de lead en schrijft het bid book 
• De gemeente Utrecht dient het bid book in bij de NPO (niet de Jaarbeurs) 
 
1.3. Planning  
NPO 
• Eerste helft juni: alle steden/regio’s die interesse hebben getoond ontvangen van ons het 

document met daarin de criteria (concept-programma van eisen) waaraan een gaststad en venue 
moeten voldoen om in aanmerking te komen het Eurovisie Songfestival 2020 te verwelkomen. Er 
zal binnen deze periode gelegenheid zijn tot het stellen van vragen. Op basis hiervan worden 
steden/regio’s gevraagd een bid book in te dienen;  

• Eerste helft juli: de voorlopige deadline (exacte datum wordt nog vastgesteld, zal in het concept-
programma van eisen worden gemeld) voor steden/regio’s om dit bid book in te dienen bij de 
organisatie van het Eurovisie Songfestival 2020. Dit betekent dat steden/regio’s in de gelegenheid 
worden gesteld om binnen vier weken een bid book voor te bereiden;  

• Medio juli: werkbezoeken (optioneel). Daarna volgt zo spoedig mogelijk de selectie van de 
gaststad/regio Eurovisie Songfestival 2020.  

 
Projectorganisatie GU 
• Week 3 juni: netwerk opbouwen, projectplan maken, vraag uitwerken en uitzetten, taken 

beleggen, inventariseren van vragen van Jaarbeurs aan gemeente 
• Week 17 juni: eerste begin van antwoorden; eerste randvoorwaarden die we de jaarbeurs 

meegeven; uitzetten extra vragen voortvloeiend uit programma van eisen NPO, uitzetten van 
vragen Jaarbeurs. 

• Week 24 juni bespreken concept antwoord over haalbaarheid, bespreken concept bid book 
• Week 3 juli: combistaf Klaas/Anke over haalbaarheid en bid book 







Context: We willen laten zien dat we een tolerante en inclusieve stad zijn. We willen een feest met de 
stad met draagvlak van bewoners. Wat betekent dit voor het betrekken/activeren van bewoners. En het 
organiseren van side events. De muzikale infrastructuur (podia en alternatieve (buiten)locaties) is 
voldoende ingericht om in aanloop naar het Eurovisie Songfestival muzikale activiteiten te organiseren 
voor grote hoeveelheden bezoekers. 
 
Vragen 
1. Hoe zorgen we voor draagvlak, hoe activeren we de stad. Hoe maken we het festival toegankelijk, 

ook voor bewoners/besoekers die geen kaartje kunnen kopen of weten te bemachtigen.   
2. Hoe kunnen bewoners een rol spelen als ambassadeur van de tolerante en inclusieve stad. 
3. Willen we de side events centraal (jaarbeursterrrein of TivoliVredenburg) of decentraal in wijken. 
4. Kunnen rond de deelnemende landen communitys activeren? Kunnen we wijken of groepen 

bewoners vragen om deelnemende landen te ‘adopteren’  
5. Kunnen de side events een verdienmodel vormen om de kosten de dekken van het evenement. 
6. Wie is opdrachtgever van de organisatie, wie opdrachtnemer?   
7. Over welke aspecten moet er voorwaarden aan de Jaarbeurs en aan het bid book worden 

meegegeven.  
8. Welke en hoeveel capaciteit en € kost de gemeente dit ter voorbereiding Q3, Q4. Q1 en rond het 

evenement? Is die capaciteit beschikbaar? 
 
2.4. Past het in de volle evenementen agenda  (tot 17 jun ) 
Trekker:  (tot 17 jun ) 
Team: pm 
Context: Ook is 2020 al een jaar met een volle evenementenagenda met in dezelfde periode 
Koningsdag, het startevenement van de Vuelta en de viering van 75 jaar vrijheid. Dat betekent dat op 
initiatief van de Jaarbeurs  in de komende periode onderzocht wordt of het haalbaar is om dit festival 
te organiseren en wat dit concreet betekent voor de inzet vanuit de gemeente. 
 
PM Het festival zal ongetwijfeld in mei worden gehouden. Data die voor de hand liggen als finale 
datum zijn 16 en 23 mei met op de dinsdagen en donderdagen daarvoor de halve finales. Dit ivm data 
die afvallen: 05 mei Bevrijdingsdag & 30 mei Finale Champions League.  
 
Vragen: 
 
1. Welke evenementen, congressen, beurzen en andere grote publieksactiviteiten vinden er plaats 

(Q3, Q4, Q1 en tijdens het songfestival). Welke datum vindt het songfestival plaats? 
2. Hoeveel mensen worden verwacht. Zowel bezoekers als professionals 
3. Wat is de impact op al geplande evenementen in deze periode en vor evenementen op lange 

termijn. Voor o.a. vrijwilligers, sponsoren en draagvlak? 
4. Kunnen activiteiten worden gecombineerd (bv canal pride) of moeten worden verplaatst? 
5. Wat is de belasting voor OV, hotels, openbare ruimte e.d. in die periode. 
 
 
2.5. Organisatie na toewijzing (Eelko & ) 
Trekker: Eelko van den Boogaard 
Team:  
 
Vragen: 
 



1. Wat is er voor de voorbereiding en tijdens het songfestival voor projectorganisatie nodig? Welke 
disciplines, hoeveel capaciteit, is deze capaciteit beschikbaar? Veiligheid, vergunningverlening? 
handhaving, openbare ruimte (aanpassing/reiniging), PR, communicatie, e.d. 

2. Wat zijn de uitgangspunten voor de rol en taakverdeling tussen gemeente en jaarbeurs? 
 

2.6. Leren van andere steden ( ) 
Trekker:  
Team:  
Om te leren van de lesssen van andere steden een aantal vragen om op te beantwoorden 
• Hoe hebben andere steden hun ‘verdienmodel’ opgezet 
• Hoe hebben zij de projectorganisatie gedaan 
• Hoe hebben ze de begroting opgebouwd 
• Hoe dekking 
• Hoe en welke side events 
• Welke promotie en marketing activiteiten 
• Wat heeft het opgeleverd (imago, branding, bezoekers voor, tijdens en na het evenement) 
• Wat zouden ze absoluut niet meer doen. 

 
3. Vragen aan de Jaarbeurs 
Vragen/afspraken/te bespreken: 
 
Lead 
• Jaarbeurs organiseert het festival zelfstandig en met eigen financiering, de gemeente steunt het 

initiatief, als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat het voor de gemeente haalbaar is. 
• De Jaarbeurs is in de lead en schrijft het bid book 
• De gemeente Utrecht dient het bid book in bij de NPO (niet de Jaarbeurs) 
• Aanspreekpunt is Eelko vd Boogaard. Contact met de gemeentelijke organisatie alleen na 

toestemming Eelko 
 
Eisen/voorwaarden 
• Aanvullend op het programma van eisen van de NPO stelt de gemeente Utrecht aanvullende 

voorwaarden ten aanzien van 
• Veiligheid: pm 
• Gebruik openbare ruimte: pm 
• Side events: pm 
• Marketing / communicatie: pm 
• Sponsoring:pm 
• Betrekken van de stad 
 
Hulpvragen van de Jaarbeurs aan de gemeente Utrecht 
 
 

4. Overige info 
 

• Bijna 5,4 miljoen Nederlandse kijkers stemden zaterdagavond af op het optreden van Duncan 
Laurence.  



• De vier uur durende uitzending trok gemiddeld 4,4 miljoen kijkers. Daarmee is het de meest 
bekeken finale sinds 2014. 

• Tijdens lied Arcade keken er 5.390.000 mensen naar NPO 1, blijkt uit de kijkcijferanalyse.  
• In 2014 schakelden ruim 6,5 miljoen Nederlandse kijkers naar het einde van de puntentelling 

om te 
• Anouk trok in 2013 in ons land gemiddeld ruim 4,8 miljoen mensen naar haar optreden in de 

finale van het Eurovisiesongfestival in Malmö.  
• Toen Anouk haar ballad ‘Birds’ zong, keken 5,9 miljoen mensen. 
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Beste Eelko, 
  
Nogmaals dank voor de getoonde interesse vanuit Utrecht om de rol als gaststad voor het Eurovisie Songfestival in 2020 te 
vervullen. Dat wordt bijzonder gewaardeerd. De afgelopen weken is er achter de schermen hard gewerkt aan de uitnodiging tot 
Kandidaatstelling gaststad/regio Eurovisie Songfestival 2020. Dit document geeft inzicht in wat erbij komt kijken om dit 
evenement in uw stad of regio te organiseren.  
  
Hierbij de link naar alle documenten: https://we.tl/t‐U03XdO0R9K 
  
De Taskforce ESC2020 nodigt u van harte uit op basis hiervan een bidbook in te dienen. Op basis van de ontvangen bidbooks zal 
de projectorganisatie (een samenwerking tussen NPO, AVROTROS en NOS) een stad of regio voordragen waar het 65ste Eurovisie 
Songfestival in 2020 zal plaatsvinden. 
  
We vragen u om het bidbook op twee manieren aan te leveren. Persoonlijk of per koerier afgeleverd bij: 
 
Projectorganisatie Eurovisie Songfestival 2020 
Bart de Graaffweg 2 
1217 ZL Hilversum 
  
én 

Per e‐mail naar esc2020@npo.nl 
  
LET OP! Het bidbook dient uiterlijk woensdag 10 juli 2019 om 12:00 uur in het bezit te zijn van de projectorganisatie.  
  
Tot woensdag 19 juni 12:00 uur is het mogelijk om schriftelijke vragen aan de projectorganisatie te stellen via esc2020@npo.nl. 
De vragen van alle steden/regio’s worden gebundeld. De antwoorden erop worden aan alle kandidaat‐steden/regio’s 
beschikbaar gesteld, zonder vermelding van de vragende partij. 
  
Het concept Programma van Eisen bevat gedetailleerde informatie over het Eurovisie Songfestival‐format en is vertrouwelijk 
(niet bedoeld voor publicatie!). Het verzoek is om hier rekening mee te houden en dit document niet verder te verspreiden dan 
strikt noodzakelijk binnen uw organisatie. 
  
Ter inspiratie en ter illustratie treft u in de wetransfer het eindrapport aan van de stad Stockholm die het Eurovisie Songfestival 
in 2016 heeft georganiseerd. Daarnaast vindt u hier ook een bijlage met extra informatie met betrekking tot sponsoring.  
  
Wij hebben het voornemen om woensdagmiddag 12 juni (16:00 uur) een nieuwsbericht te verspreiden over de start van het 
bidbook‐traject. Veel steden hebben inmiddels zelf de publiciteit gezocht. Indien u als stad/regio niet in het nieuwsbericht als 
potentiele gaststad wenst te worden genoemd, dan vernemen we dat graag zsm van u. 
  
Mocht deze mail nog vragen oproepen dan kunt u hiervoor contact opnemen met ondergetekende.  
  
Heel veel succes de komende weken en we zien uw voorstel graag tegemoet! 
  
Met hartelijke groet, 
Namens de Taskforce ESC2020, 
  
  

 
 

Nederlandse Publieke Omroep 
+316‐  

@npo.nl 
over.npo.nl  
pers.npo.nl 
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We organiseren een review team voor het bidbook voor een toetsing op risico’s (juridisch/financieel) 
en inhoud. Met ,  Eelko van den Boogaard, 
(missen we nog iemand?) 
 
Veel enthousiasme in de stad 
De nieuwsroom heeft een omgevingsanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat in de stad bij bewoners en 
instellingen veel enthousiasme voor het songfestival is. Uit een AD poll blijkt dat 72% vindt dat de 
Jaarbeurs het songfestival moet organiseren. HP de tijd vindt jaarbeurs de beste plek voor 
songfestival. Er zijn ook kritische geluiden. Zie bijlagen. 
We zijn/gaan het enthousiasme in de stad nu aan het activeren.  
 
Documenten delen we op Digiplaza  
Er is een site op digiplaza waarin jullie en beperkt aantal mensen toegang hebben. 
Link documenten: Documenten haalbaarheid Eurovisie Songfestival 
Graag daarin opgehaalde input/notities plaatsen.  heeft het beheer. Heb je geen 
toegang, vraag het . 
 
We hebben hulp nodig 
Sociaal: we zoeken iemand die kan helpen om het het meest sociale songfestival te maken: 
werkgelegeheid, opleiding, werkervaring 
Duurzaam: wie zoeken iemand die kan helpen om het het meest duurzame songfestival te maken. 
 
Planning: het onmogelijke mogelijk maken 
In 4 weken een haalbaarheidsonderzoek en bidbook schrijven en vaststellen is eigenlijk onmogelijk. En 
toch gaan we het doen. 
De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 
 19 juni alle input (tot dan toe verzamelt) haalbaarheidsdossiers aanleveren bij kernteam 
 20 juni schrijven concept rapport/analyse haalbaarheid 
 24 juni voortgang staf Klaas 
 25 juni update bijeenkomst (bespreken eerste versie rapport, voortgang & vervolg)  
 … 1e x review team bidbook 
 27 juni concept stukken: 

o Brief Burgemeester 
o Rapport Haalbaarheid 
o Bidbook 
o Analyse Bidbook 

 … 2e x  review team 
 01 juli aanleveren genoemde combi staf Anke/Klaas: 
 03 juli combi staf 
 09 juli college 
 09 juli indienen bidbook (met brief burgemeester) 
 
 
Met vriendelijke groet,  
  
Eelko van den Boogaard  
programmamanager Utrecht Marketing en Internationale economie  
projectleider Eurovisie Songfestival en Utrecht 900 jaar stadsrechten 
  
  
    M 06-  
   @utrecht.nl 

    www.utrecht.nl/ 

   
    Gemeente Utrecht 
    Ontwikkelorganisatie Ruimte 
    maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag 
     
    Postbus 16200 
    3500 CE Utrecht 
     
   







@andrevanschie (VVD 
Provincie Utrecht) 

Gefeliciteerd #duncanlawrence met 🏆🏆 
@Eurovision @VVDpsUtrecht wil de 
finale dolgraag in @ProvUtrecht 
@jaarbeurs is perfecte plek! 

 

@digilis (VVD Utrecht) “En ja, dat vinden wij van @VVDUtrecht 
ook een goed idee #TEAMDUNCAN 
#UTRECHT  

 

Rob Beltman, Directeur 
Marketing van Jaarbeurs 
Utrecht 

“We gaan kijken wat ons bijzonder zou 
maken ten opzichte van de andere 
namen die de revue passeren. Ik denk dat 
we als stad en regio Utrecht voldoende 
onderscheidende kenmerken naar voren 
kunnen brengen om een goede kans te 
maken” 

 

Burgemeester Jan van Zanen "De stad ligt in het centrum van het land, 
we houden van muziek en cultuur, en 
hebben de spullen in huis." 

 

Wethouder Victor Everhardt "De Jaarbeurs wil het festival graag 
hosten," zei de wethouder. "Zij zien 
mogelijkheden om partners en sponsors 
binnen te halen. Het Utrechtse college is 
ook enthousiast en ondersteunt de lobby 
van de Jaarbeurs." 

 

Partij voor de Dieren  Niet alle partijen in de raad zijn 
enthousiast. Met name het financiële 
aspect baart veel politici zorgen. De Partij 
voor de Dieren ging het verst. De partij 
vroeg aan de wethouder om het festival 
vooral aan een andere stad te gunnen, 
omdat Utrecht de Vuelta al heeft. 

Columnist Wouter de Heus   Wat dat betreft mag er wel wat beter 
worden nagedacht voordat we ons vol op 
dit feestje storten. Dan zal ik mijn 
definitieve mening nog even opschorten 
tot dat moment. 

Provincie Neutraal: “Alle partijen, met uitzondering 
van de VVD, gaven nadrukkelijk aan geen 
belastinggeld uit te willen trekken voor 
het evenement. De kosten vinden zij een 
zaak van de gemeente Utrecht en 
marktpartijen. De ChristenUnie zag geen 
rol voor de provincie weggelegd rond het 
Songfestival. De Partij voor de Dieren 
maakte geen woorden vuil aan het 
onderwerp.”  

 

GroenLinks Utrecht  Maar GroenLinks, met twaalf zetels de 
grootste partij in de stad, is erg sceptisch. 
"Wij hebben onze handen vol aan de 
Vuelta", zegt raadslid Melody Deldjou 
Fard. "Daarnaast komt de EuroPride 
eraan en gaan we 900 jaar stadsrechten 
voor Utrecht vieren." 

ChristenUnie  Niet overhaast een beslissing nemen, 
vindt Jan Wijmenga van ChristenUnie. 
"We moeten voorkomen dat we het 
evenement eerst binnenhalen en er 
daarna achter komen dat het heel veel 
kost." 

PvdA Utrecht  Voor de PvdA liggen de financiële 
prioriteiten voorlopig niet bij het 
Songfestival. "Het mag niet ten koste 
gaan van armoedebestrijding of 
onderwijs", zegt fractievoorzitter Rick van 



der Zweth. 
CDA Utrecht  Sander van Waveren, fractievoorzitter 

van het CDA, is het minst enthousiast. 
Volgens de partij is het Songfestival 
welkom, maar dat geldt ook voor andere 
evenementen en festivals. "Het is leuk 
dat de winst van in het Songfestival zo 
veel energie los maakt in Nederland. 
Maar er hoeft geen lobby opgezet te 
worden om het festival in Utrecht te 
krijgen." 

D66 D66-raadslid Ellen Bijsterbosch houdt de 
opties nog iets meer open. "Een feestje in 
de stad is natuurlijk altijd mooi." De 
tienkoppige raadsfractie gaat vanavond 
vergaderen over de vraag hoe welkom 
het Songfestival in Utrecht is.  
Geld is het belangrijkste struikelblok, zegt 
Bijsterbosch. "Maar ik zou me kunnen 
voorstellen dat particulieren en het 
bedrijfsleven financieel gaan bijdragen als 
het festival naar Utrecht komt." 

 

 

Enkele online citaten bevolking  

Onder elk artikel op duic.nl tientallen wisselende reacties van bewoners. Argumenten tegen zijn 
kosten, toestroom van teveel toeristen, Utrecht kan geld beter besteden. Argumenten voor: 
Jaarbeurs kan dit aan, ligging bij station/infrastructuur is hier goed. 

Steun  Kritiek  
Voor een serieuze kandidatuur moeten we in 
Utrecht verbouwen. Vanwege de centrale ligging 
en de beste treinverbindingen van Nederland is 
de Jaarbeurs dan wel meteen de beste locatie 
voor grote concerten in Nederland. Dit is de 
kans om één van de enorme hallen van 12.000 
vierkante meter per stuk om te bouwen tot de 
grootste concertzaal van Nederland. Wat een 
mooie kans om nog trotser te zijn op ons 
Stadsie dat bruist aan alle kant!  

Dat de jaarbeurs dit wil snap ik. Maar de stad 
Utrecht wil dit niet…. gaat het heel west Utrecht 
weer op slot (net als tijdens de tour de france). 
Kost een hoop geld en levert alleen maar 
overlast op. 

De Jaarbeurs is niet anders gewend, dan om 
publiek aan te trekken en de stad elke x maar 
weer een financiële injectie te geven en dat nu al 
bijna 100 jaar dus daor kan de Euro Visie 
Songfestival met gemak bij en vraagt geen extra 
capaciteit van de faciliteiten die er al zijn in 
Utrecht 

Binnen 8 maanden tijd jouw wensen uit de grond 
stampen kan niet. Technisch niet, bouwkundig 
niet, juridisch niet, bestuurlijk niet, 
vervoersmatig niet, financieel niet, en Utrecht 
komt er ook niet mee op de kaart anders dan 
met het zoveelste mislukte project. 

On topic: of het songfestival naar Utrecht komt 
maakt mij niet zoveel uit, maar het aantal 
mensen wat daar op zo’n festival afkomt kan 
Utrecht en de Jaarbeurs probleemloos aan. Even 
gegoogeld: in Tel Aviv zaten afgelopen editie 7 
duizend mensen in de zaal. De capaciteit van de 
Galgenwaard is al vier keer zo groot. 

Utrecht is te klein voor zo’n groot festival. 

Utrecht is echt de stad voor events ! We zijn 
gastvrije en hebben alle mogelijkheden hier. 

Waar gaan die touringcars naartoe en hoeveel 
van de 3 mln bezoekers worden naar Utrecht 
gelokt? 

 Natuurlijk wil de Jaarbeurs en horeca in de buurt 
graag het songfestival, net zoals de politiek, en 
is ook de hysterische animatiegeneratie dol 
enthousiast, want die hebben er allemaal 
persoonlijk en zeer tijdelijk voordeel van. Maar 



de stad is er over 11 maanden gewoon nog niet 
klaar voor, simpelweg omdat die hotelkamers 
dan nog niet afzijn en de stad uitgerekend bij de 
Jaarbeurs dan nog een bouwput is, en zelfs de 
Domtoren uit zicht is vanwege de hoognodige 
restauratie. En dat maakt het tot een achterlijk 
plan wat een slecht visitekaartje voor de stad is. 

 

Poll van AD 

 

 

Gebruikte woorden (plaatje exporteren uit rapport Newsroom) 

 

 

Welke nieuwsbronnen nemen deel (bronnen-plaatje exporteren uit rapport Newsroom) 



 

 

Bereik op twitter ((grafiek exporteren uit rapport Newsroom) 
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Van: Haanen, Gabrielle
Verzonden: dinsdag 18 juni 2019 7:46
Aan: Korte, Hanneke de; Soelen, Hans van
Onderwerp: Eurovisie songfestival

Urgentie: Hoog

Ha Hanneke (en Hans), 
  
Dank voor dit tussenbericht van Eelco. 

  
  
De opdracht is niet om ‘het onmogelijke mogelijk te maken’, ook niet om sponsors te gaan zoeken. En ook niet om 
samen met alle andere partners het haalbaarheidsonderzoek uit te voeren.  
De hoofdlijjn was: de jaarbeurs gaat proberen een businesscase te maken. Als de jaarbeurs een businesscase heeft 
en een bidbook maakt, dan zullen wij dat steunen. Overigens niet financieel.  
De reden dat wij toch een aantal mensen hebben vrij gemaakt, is dat de jaarbeurs vragen aan ons zal hebben over 
de impact op de stad en de gemeente en wij die moeten kunnen beantwoorden. En: wij zullen de kosten voor de 
gemeente in beeld moeten hebben, want die moeten in de businesscase. (Tenzij het college alsnog besluit om hier 
extra geld voor vrij te maken, maar daarvoor is er tot nu toe geen meerderheid.)  
  
Nu lees ik : “we” zijn volop bezig met het haalbaarheidsonderzoek. Nu hoor ik vanochtend dat Jan wordt benaderd 
om sponsoren te bellen (en dat lees ik hieronder ook). De reden voor terughoudendheid was juist dat dit concureert 
met de Vuelta.   

 
Gelukkig lees ik ook dat we de gemeentelijke activiteiten in beeld brengen en hoop ik ook de kosten.  
  
Eelco vraagt nu mijn hulp voor de planning richting college. Laat ik duidelijk zijn: er moet zsm  een voorstel richting 
college met de kosten voor de gemeente indien een songfestival in U plaatsvindt. En een besluit van het college dat 
deze kosten in de businesscase gedekt moeten worden. Ook aub nieuwe feiten opnemen als: ‘NPO legt alles bij de 
stad’, ‘jaarbeurs wil dat gemeente risicodragend wordt’, ‘zonder sponsoren die door de gemeente benaderd 
worden, lukt het niet’, enz. Zodat het college vroegtijdig en ruim vóór de besluitvorming duidelijkheid kan bieden 
aan de organisatoren. We kunnen nl. niet op 9 juli met deze reactie komen. En evenmin kunnen we het college voor 
voldongen feiten stellen omdat we iets anders zijn gaan doen dan afgesproken was. 
  
Ik ga niet zelf reageren naar Eelco; dan zit ik binnen de kortste keren in de opdrachtgeversrol.   

  
Ik verwacht van je dat je meteen hierop acteert. Dit proces is niet in overeenstemming met de richting die het 
college heeft gegeven.   
  
Groet 
Gabrielle  
  

Van: Boogaard, Eelko van den 
Verzonden: vrijdag 14 juni 2019 17:41 
Aan: Haanen, Gabrielle 
Onderwerp: FW: Wrap up mail Eurovisie songfestival dd 14 juni 2019 
  
  
Beste Gabrielle, 
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Om jullie allen op de hoogte te houden stuur ik jullie wekelijks een update tot dat moment met 
vooruitblik vervolg. Er wordt enorm hard door iedereen gewerkt om alle informatie te verzamelen om 
de haalbaarheid te onderzoeken en om het bidbook te maken. Tot nu toe gaat het voortvarend. De 
samenwerking met de Jaarbeurs gaat lekker.  
  
Haalbaarheidsonderzoek loopt voorspoedig 
Op de diversie dossiers veiligheid, vergunningen, marketing, opbrengst, gemeentelijke inzet, drukte 
met vele evenementen is al veel uitgezocht.  
Aanstaande woensdag (19 juni) willen we alle beschikbare input en stukken hebben ontvangen. 
Donderdag is er tijd ingeruimd om deze om te zetten in een eerste versie concept haalbaarheids 
rapportage/analyse. 
  
Veel vragen over het programma van eisen Bidbook 
De NPO heeft een fors PvE gestuurd. Je zou denken dat zij hoofdorganisator zijn, maar het lijkt erop 
dat ze alles bij de stad / venue leggen. We kunnen vragen aan de NPO stellen. Met de Jaarbeurs 
hebben we al een flinke lijst vragen gemaakt (zie bijlage). Heb je nog aanvullende vragen, dan 
ontvang ik (c.c. aan  en ) die graag maandag 17 juni. 
  
Jaarbeurs-bidbook team met toppers 

         De jaarbeurs heeft een bidbook team samengesteld met Fourmation Entertainment (organiseert 
meega festivals +70.000), DieTwee (veel ervaring met bidbooks en concepten), Utrecht Marketing, 
Gemeente Utrecht en Jaarbeurs. Het concept en rode draad sluit naadloos aan bij het merk utrecht 
(bright Inspiring, welcoming, connecting. Speerpunten worden duurzaam, sociaal samen/participatie, 
creatief/talent. Wordt nog verder uitgewerkt. 
  
Potentiele show stoppers? 
         Hoogte: Er wordt 18 meter gevraagd en er is 12/14. We gaan creatieve oplossing zoeken en 

parrellel kijken of er een tijdelijke extra hal op het parkeerterrein kan komen. 
         Budget: alle rekeningen lijken bij de gemeente/venue te worden gelegd, terwijl strikte regels zijn 

wat sponsors niet mogen. Het wordt lastig om een sluitende businesscase te krijgen. Jaarbeurs 
gaat vol aan de slag met sponsorwerving. Jan van Zanen en Klaas Verschuure worden gevraagd te 
helpen. 

         Garantie: NPO vraag garantstelling door de gemeente. Dat lijkt een ongedekte check 
Vooralsnog lijken veiligheid, vergunningverlening, andere evenementen geen showstopper. De 
ambelijke inzet in een faciliterende rol is te overzien, maar nog niet geregeld. 
We organiseren een review team voor het bidbook voor een toetsing op risico’s (juridisch/financieel) 
en inhoud. Met , Eelko van den Boogaard, 
(missen we nog iemand?) 
  
Veel enthousiasme in de stad 
De nieuwsroom heeft een omgevingsanalyse gemaakt. Daaruit blijkt dat in de stad bij bewoners en 
instellingen veel enthousiasme voor het songfestival is. Uit een AD poll blijkt dat 72% vindt dat de 
Jaarbeurs het songfestival moet organiseren. HP de tijd vindt jaarbeurs de beste plek voor 
songfestival. Er zijn ook kritische geluiden. Zie bijlagen. 
We zijn/gaan het enthousiasme in de stad nu aan het activeren.  
  
Documenten delen we op Digiplaza  
Er is een site op digiplaza waarin jullie en beperkt aantal mensen toegang hebben. 
Link documenten: Documenten haalbaarheid Eurovisie Songfestival 
Graag daarin opgehaalde input/notities plaatsen.  heeft het beheer. Heb je geen 
toegang, vraag het . 
  
We hebben hulp nodig 
Sociaal: we zoeken iemand die kan helpen om het het meest sociale songfestival te maken: 
werkgelegeheid, opleiding, werkervaring 
Duurzaam: wie zoeken iemand die kan helpen om het het meest duurzame songfestival te maken. 
  
Planning: het onmogelijke mogelijk maken 
In 4 weken een haalbaarheidsonderzoek en bidbook schrijven en vaststellen is eigenlijk onmogelijk. En 
toch gaan we het doen. 
De voorlopige planning ziet er als volgt uit: 
         19 juni alle input (tot dan toe verzamelt) haalbaarheidsdossiers aanleveren bij kernteam 
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Van: NPO ESC 2020 <esc2020@npo.nl>
Verzonden: zaterdag 22 juni 2019 18:06
Aan: Boogaard, Eelko van den
CC:  

@jaarbeurs.nl)';  
@jaarbeurs.nl)'; NPO ESC 2020

Onderwerp: RE: vragen over het PvE ESC (kenmerk 6300529 / 1906191000-EB)
Bijlagen: Antwoorden op vragen uitnodiging tot kandidaatstelling gaststad-regio Eurovisie 

Songfestival 2020.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste Eelko, 
  
Nogmaals dank voor de vragen die naar aanleiding van het concept Programma van Eisen (PvE) van 12 juni 2019 zijn gesteld. De 
interesse vanuit uw stad om het Eurovisie Songfestival in 2020 te hosten wordt bijzonder gewaardeerd door de NPO, 
AVROTROS en NOS. We begrijpen heel goed dat dit veel van de stad vraagt. Veel dank voor al uw inzet en positieve reacties tot 
nu toe. 
  
De afgelopen dagen hebben we hard gewerkt aan het beantwoorden van de meer dan 170 vragen die we hebben mogen 
ontvangen. Dit wilden we zo zorgvuldig mogelijk doen. Nogmaals excuses voor de lichte vertraging die hierdoor is opgelopen. In 
dit bijgevoegde document vindt u de antwoorden terug. Deze volgen zoveel mogelijk de structuur van het PvE. We hebben álle 
vragen behandeld en beantwoord. Dit betekent dat er soms ‘dubbele’ vragen in het document voorkomen. De antwoorden 
worden aan alle kandidaat‐steden ter beschikking gesteld, zonder vermelding van de vragende partij. 
  
Mocht u onverhoopt toch een antwoord op een oorspronkelijk ingediende vraag missen dan verzoeken wij u zsm contact op te 

nemen met de projectorganisatie van de Host Broadcaster via esc2020@npo.nl.  

  
De projectorganisatie nodigt de stad van harte uit om een bidbook in te dienen. De deadline hiervoor is woensdag 10 juli 2019 
om 12:00 uur. Dan zal het document in het bezit moeten zijn van de projectorganisatie in Hilversum.  
  
Mochten er nog onduidelijkheden zijn, dan kan contact worden opgenomen met ondergetekende. 
  
Hartelijke groet en een prettig weekend toegewenst, 
  

 
 

Nederlandse Publieke Omroep 
+316  

@npo.nl 
over.npo.nl  
pers.npo.nl  

  
  
  
  
  
Van:   
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 14:29 
Aan: 'Boogaard, Eelko van den' 
CC: @jaarbeurs.nl)';  

@jaarbeurs.nl)'; NPO ESC 2020 
Onderwerp: RE: vragen over het PvE ESC (kenmerk 6300529 / 1906191000-EB) 
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Van: NPO ESC 2020 <esc2020@npo.nl>
Verzonden: woensdag 26 juni 2019 9:29
Aan: Boogaard, Eelko van den; NPO ESC 2020
CC:  

@jaarbeurs.nl)';  
@jaarbeurs.nl)'

Onderwerp: RE: vragen over het PvE ESC (kenmerk 6300529 / 1906191000-EB)

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Goedemorgen Eelko! 
  
Er wordt ongetwijfeld nu nog hard aan gewerkt maar over twee weken is het zover: de deadline voor het indienen van de 
bidbooks voor het Eurovisie Songfestival 2020. Van verschillende kanten ontvangen we berichten dat er behoefte is aan een 
persoonlijke overhandiging. 
  
Dat faciliteren wij uiteraard graag. Mocht er vanuit de stad een wens zijn om het bidbook persoonlijk te overhandigen aan Shula 
Rijxman (voorzitter van de raad van bestuur van de NPO), inclusief een kort fotomoment, en/of in aanwezigheid van (regionale) 
pers, dan kan contact met mij worden opgenomen voor verdere afstemming. Dit zal naar verwachting op woensdag 10 juli 
worden ingepland. Géén verplichting en for the record: dit zal geen invloed hebben op de beoordeling van het bidbook. 
   
Ook is het prettig om te weten als er géén bidbook wordt ingediend of als het zonder persoonlijke overhandiging word 
ingestuurd.  
  
Groetjes, Babet 
  

 
 

Nederlandse Publieke Omroep 
+316‐  

@npo.nl 
over.npo.nl  
pers.npo.nl  

  

Van: Boogaard, Eelko van den [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 10:09 
Aan: NPO ESC 2020 
CC:    @jaarbeurs.nl)'; 

@jaarbeurs.nl)' 
Onderwerp: RE: vragen over het PvE ESC (kenmerk 6300529 / 1906191000‐EB) 
  
Geachte heer, mevrouw, 
  
Hierbij stuur ik een herziene versie van de vragen over het Programma van Eisen Eurovisie Songfestival 2020. 
Met excuses voor het ongemak. 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Eelko van den Boogaard  
programmamanager Utrecht Marketing en Internationale economie 
projectmanager Songfestival en Utrecht 900 jaar stadsrechten  
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Van: Boogaard, Eelko van den
Verzonden: donderdag 27 juni 2019 15:11
Aan: @amersfoort.nl'; @Amersfoort.nl'; @baarn.nl'; 

@bunnik.nl'; @bunnik.nl'; @debilt.nl'; 
@derondevenen.nl'; 'secretariaatwethouders@derondevenen.nl'; 

'secretariaatwethouders@derondevenen.nl'; @ede-marketing.nl'; 
@belcombinatie.nl'; @heuvelrug.nl'; 

@heuvelrug.nl'; @heuvelrug.nl'; 
@houten.nl'; @houten.nl'; @houten.nl'; 

@ijsselstein.nl'; @ijsselstein.nl'; 
@ijsselstein.nl'; @ijsselstein.nl'; @ijsselstein.nl'; 
@ijsselstein.nl'; @lopik.nl'; @montfoort.nl'; 

@nieuwegein.nl'; @NIEUWEGEIN.NL'; 
@provincie-utrcht.nl'; @provincie-utrecht.nl'; 

@provincie-utrecht.nl'; @provincie-utrecht.nl'; 
@provincie-utrecht.nl'; @renswoude.nl'; 

@rhenen.nl'; @Soest.nl'; 
@stichtsevecht.nl' @stichtsevecht.nl'; 

@stichtsevecht.nl'; @stichtsevecht.nl'; 
@stichtsevecht.nl'; @vijfheerenlanden.nl'; 

@vijfheerenlanden.nl'; @wijkbijduurstede.nl'; 
@wijkbijduurstede.nl'; @bunnik.nl'; 

@wijkbijduurstede.nl'; @wijkbijduurstede.nl'; 
@woerden.nl'; @woerden.nl'; @woerden.nl'; 

@zeist.nl'; @zeist.nl'; @zeist.nl'
Onderwerp: songfestival in Utrecht regio

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste collega's, 
 
Utrecht is potentiële gaststad voor het songfestival in 2020. De Jaarbeurs schrijft nu het bidbook en de 
gemeente is voornemens het initiatief te ondersteunen. De bedoeling is het nadrukkelijk als festival 
van de regio te presenteren en de provincie en gemeenten in te regio te promoten en te betrekken. 
 
Het is in korte tijd (10 juli moet bidbook worden ingediend) een flinke klus en er zijn goede 
concurrenten. Utrecht heeft goede kansen: de ligging en locatie, als stad en regio, is goed. We zijn een 
stad waar vrede in Europa is gesticht. We zijn een stad en regio voor en van iedereen, waar 
samenhorig wordt geleefd, met respect. Dat past goed in de gedachte van het songfestival.  
 
Naar verwachting komen een week lang ongeveer 30.000 bezoekers die overnachten in hotels in de 
regio. (uitgaande van 30 minuten reistijd per trein is dat de hele provincie Utrecht en onder meer Den 
Bosch, Amsterdam, Hilversum). Daarnaast zijn er in de regio Utrecht ca 3 weken lang ruim 5.000 
medewerkers (crew, pers, 40 landenteams) aanwezig.  
 
Deze week wordt het bidbook geschreven. Daarin komt te staan dat het hoofd evenement met 3 
shows (waarvan er 3 live worden uitgezonden, 200 miljoen kijkers en promo spotjes tussen de 
optreden) op het Jaarbeursterrein plaatsvinden. De side events vinden voor een belangrijk deel in de 
binnenstad van Utrecht, waaronder TivoliVredenburg, Centraal Museum en Jacobskerkplein (cafee 
Kalff) en mogelijk ook op andere pleinen en in andere zalen. 
 
De bedoeling is om in het bidbook aan te geven dat het een regionaal evenement is en er niet alleen in 
de stad maar in de hele regio side events gaan plaatsvinden (in de steden waar bezoekers in hotels 
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Van: NPO ESC 2020 <esc2020@npo.nl>
Verzonden: maandag 1 juli 2019 20:59
Aan: Boogaard, Eelko van den; NPO ESC 2020
CC:  

@jaarbeurs.nl)';  
@jaarbeurs.nl)'

Onderwerp: RE: vragen over het PvE ESC (kenmerk 6300529 / 1906191000-EB)
Bijlagen: Memo status PvE ESC2020.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste Eelko, 
 
Graag jullie aandacht voor een update met betrekking tot de status van het Programma van Eisen voor het Eurovisie 
Songfestival 2020. 
 
Hartelijke groet, 
 

 
 

Nederlandse Publieke Omroep 
+316‐  

@npo.nl 
over.npo.nl  
pers.npo.nl  

 
 
 

Van: Boogaard, Eelko van den [mailto @utrecht.nl]  
Verzonden: woensdag 19 juni 2019 10:09 
Aan: NPO ESC 2020 
CC:    @jaarbeurs.nl)'; 

@jaarbeurs.nl)' 
Onderwerp: RE: vragen over het PvE ESC (kenmerk 6300529 / 1906191000‐EB) 
 
Geachte heer, mevrouw, 
  
Hierbij stuur ik een herziene versie van de vragen over het Programma van Eisen Eurovisie Songfestival 2020. 
Met excuses voor het ongemak. 
  
Met vriendelijke groet,  

  

Eelko van den Boogaard  

programmamanager Utrecht Marketing en Internationale economie 

projectmanager Songfestival en Utrecht 900 jaar stadsrechten  

  

  

     M 06‐  

      @utrecht.nl 

      www.utrecht.nl/ 

     

      Gemeente Utrecht 
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Een deel is fundamenteler. Onze sellingpoints zitten er nog niet goed in, het is nog te defensief, een deel bevat nog 
juridische of financiele risico's. 
 
We gaan morgen op basis van de eerdere input checken wat nog niet is verwerkt en kijken naar  nieuwe punten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Eelko van den Boogaard 
programmamanager Utrecht Marketing Internationale economie 
projectleider Eurovisie Songfestival en Utrecht 900 jaar stadsrechten 
06-  
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ons gezamenlijk gelukt om in 2 weken een goed beeld te geven van de impact van het songfestival op de stad en voor de 
gemeente. Veel dank voor alle input.  
  
Partners stad doen mee (side events) 
-      TivoliVredenburg gaat om in het gebouw een ‘songfestivalvillage’ organiseren met een groots meezing Eurovisionconcert 

(i.s.m scholen), uitzendingen van de shows op schermen en diverse afterparties. 
-      Het Centraal Museum gaat – naast de tentoonstelling 70 jaar COC Utrecht – een speciale tentoonstelling organiseren over 

het Songfestival en stelt ruimte beschikbaar voor kleinere events zoals VIP‐borrels en kleine intieme optredens van 
songfestivaldeelnemers uit diverse landen. 

-      Cafe Kalff gaat in samenwerking met andere LHBTI+ partijen een zogeheten Euro‐rainbow‐village neerzetten voor ca. 4.000 
fans op het Jacobskerkhof (steeg en plein).  

-      Naar verwachting volgen nog andere initiatieven voor buitenevents van ondernemers op Neude, Vredenburg, Mariaplaats 
en Jaarbeursplein. 

  
Jaarbeurs gaat voor meest duurzaam, sociaal, inclusief, creatief 
De voorlopige rode draad van het Bidbook sluit aan op de positionering en marketing van Utrecht als slimme, gastvrije, 
inspirerende en verbindende stad. De ambitie is een evenement neer te zetten dat het meest duurzaam, inclusief/ sociaal, 
samen met haar omgeving en meest innovatief. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse collega’s en partners duurzaamheid, 
onderwijs, werkgelegenheid,e d. Het bruist en borreld. Volgende week meer. De jaarbeurs gaat in het bidbook laten zien wat we 
zijn, wat we al doen en wat we tijdens het songfestival gaan doen. Dit zijn geen eisen van de NPO maar wel elementen die goed 
bij Utrecht passen en waarbij we bij de beoordeling door de NPO – zo menen we na een snelle analyse – het  verschil kunnen 
maken ten opzichte van andere steden.  
  
Fijne samenwerking met de Jaarbeurs en het bidbookteam 
De jaarbeurs heeft een goed bidbookteam samengesteld. De samenwerking is fijn. Jaarbeurs neemt de lead. Wij krijgen veel 
vragen en kunnen veel input leveren, zonder organisator te worden. De verhoudingen zijn op alle niveaus goed en gericht op 
samenwerking en binnenhalen van het songfestival. Het lukt om rolvast te blijven. 
  
Veel vragen over het programma van eisen Bidbook 
Woensdag zijn ruim 60 vragen aan de NPO gestuurd over het programma van Eisen. Er is veel onduidelijk over de technische 
eisen, inkomsten, uitgaven, marketing, sponsoring, garantiestelling. Als het goed is komen vandaag (vrijdag) de antwoorden. 
  
Komende week: Impactanalyse afronden 
Donderdag 27 juni moet de impactanalyse klaar zijn. Afgelopen week hebben we veel bouwstenen verzameld. De samenvatting 
en conclusies staan in de notitie voor het college. Maandag worden de afzonderlijke dossiers uitgezet voor een check op de 
juistheid en volledigheid van de informatie. Donderdag wordt de rapportage geschreven en ter review uitgezet. De analyse gaat 
2 juli mee naar het college. 
  
Komende week: Input leveren voor het bidbook 
Komende week wordt het bidbook geschreven. De meeste input voor het bidbook wordt door de Jaarbeurs, hun adviseur en 
Utrecht Marketing geleverd. 
Van de gemeente wordt input gevraagd voor onder meer veiligheid, side events, duurzaam, sociaal, inclusief, gemeentelijke 
reclamedragers. 
  
Eventuele showstoppers 
-      Hoogte van de hal 
-      Businesscase Jaarbeurs 
-      Gemeentelijke kosten minimaal 0,4 mln voor ruim 5000 uur inzet  
-      Door NPO van de gemeente gevraagde  garantiestelling 
Vooralsnog is er zicht of wordt gewerkt aan oplossingen 
  
Planning 
-      Di 25 juni: B&W bespreekt stavaza 
-      Di 25 ‐ do 27 juni: aanleveren van teksten en beeldmateriaal voor het bidbook 
-      Vr 28 juni: concept impactanalyse gereed 
-      Za 29 juni: eerste voorlopige concept bidbook gereed 
-      Ma 01 juli: toetsing bidbook door gemeente 
-      Di 02 juli: B&W, bespreken stand van zaken en besluit over de garantiestelling en gemeentelijke kosten 
-      Wo 03 juli: combistaf wethouders Verschuure/Klein 
-      Vr 05 juli 12 uur: laatste check voordat bidbook naar de drukker gaat 
-      Di 09 juli definitieve besluit B&W tot kandidaatstelling als gaststad songfestival 
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Van: NPO ESC 2020 <esc2020@npo.nl>
Verzonden: vrijdag 12 juli 2019 17:29
Aan: NPO ESC 2020; Boogaard, Eelko van den
CC: @jaarbeurs.nl)
Onderwerp: RE: vervolg bidbook Kandidaatstelling Eurovisie Songfestival 2020

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste Eelko, 
  
de afgelopen dagen heeft de selectiecommissie, geadviseerd door technische adviseurs en de EBU, de vijf ingediende bidbooks 
zeer uitvoerig bestudeerd en beoordeeld. Zoals gisteren toegezegd heeft de selectiecommissie vandaag een beslissing kunnen 
nemen over het vervolgtraject. 
  
Conform de mogelijkheid die het Programma van Eisen daartoe biedt, heeft de selectiecommissie op basis van de mate 
waarin steden voldoen aan de zwaarwegende criteria besloten om twee steden op een shortlist te plaatsen. Welke twee 
steden dit zijn wordt hoogstwaarschijnlijk dinsdagmiddag 16 juli as extern bekend gemaakt door middel van een persbericht. 
  
Alle steden worden kort voor de bekendmaking onder embargo telefonisch geïnformeerd door één van de leden van de 
selectiecommissie. Wij ontvangen graag van u de contactpersoon met wie telefonisch contact kan worden opgenomen. 
  
Omdat er door elke stad veel is geïnvesteerd in de totstandkoming van de bidbooks, hechten we eraan onze keuze gedegen te 
onderbouwen. De selectiecommissie zal de bidbooks van de drie afgevallen steden voorzien van een schriftelijke toelichting, die 
kort na de bekendmaking dinsdag zal worden verstrekt. Het staat u uiteraard vrij deze toelichting te publiceren. 
  
Dit betekent ook dat alleen de twee overgebleven steden zullen worden bezocht, bij voorkeur op 17 en 18 juli.  
  
Vijf steden, waaronder die van u, hebben zich met veel enthousiasme kandidaat gesteld om het Eurovisie Songfestival 2020 in 
hun stad te verwelkomen. Dat betekent helaas ook dat we uiteindelijk vier steden moeten gaan teleurstellen. De 
selectiecommissie, namens de gehele projectorganisatie, hecht eraan de wens uit te spreken dat het Eurovisie Songfestival 2020 
een feest wordt waarin heel Nederland zich herkent en betrokken zal zijn bij dit bijzondere evenement. We hopen dat ook in de 
steden die in deze race gaan afvallen het Eurovisie Songfestival 2020 uitbundig gevierd zal worden. We gaan de komende 
maanden graag in overleg met u om te kijken hoe we dat samen kunnen bewerkstelligen. 
  
Hartelijke groet, 
namens de projectorganisatie ESC 2020, 
  

 
 

Nederlandse Publieke Omroep 
+316‐  

@npo.nl 
over.npo.nl  
pers.npo.nl  

  
  
  
  

Van: NPO ESC 2020  
Verzonden: donderdag 11 juli 2019 21:31 
Aan: 'Boogaard, Eelko van den'; NPO ESC 2020 
CC:  @jaarbeurs.nl) 
Onderwerp: vervolg bidbook Kandidaatstelling Eurovisie Songfestival 2020 
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Beste Eelko, 

  

Via deze weg bevestigen wij de ontvangst van uw bidbook Kandidaatstelling Eurovisie Songfestival 2020. Namens NPO, NOS en 

AVROTROS en het Projectteam ESC 2020 willen we u ontzettend bedanken voor de enthousiaste wijze waarop u uw bod 

gisteren door uw delegatie heeft aangeboden. We hebben enorm genoten van al het enthousiasme waarmee dat is gedaan. We 

zien ook dat er heel veel werk is verzet. 

  

De bidbooks zijn binnen, het selectieteam is vandaag gestart met de inhoudelijke beoordeling. Het vervolgtraject ziet er ‐ zover 

we nu kunnen inschatten – als volgt uit: 

  

Uiterlijk vrijdag 12 juli (einde dag) zal bekend worden gemaakt of we, conform Programma van Eisen, gaan werken met een 

shortlist (fasen van beoordeling/selectie). Als dat het geval is, zal deze shortlist in de loop van volgende week bekend worden 

gemaakt. De steden/locaties op de shortlist worden bezocht op woensdag 17 en donderdag 18 juli. Houd rekening in de agenda 

met deze twee dagen. 

  

Mochten we niet tot een shortlist komen, dan zullen we op 17, 18, 19, 22 en 23 juli bij alle steden die een bidbook hebben 

ingediend locatiebezoeken inplannen. Daarop vooruitlopend vragen we alle steden hun beschikbaarheid voor deze data door te 

geven. 

  

De werkbezoeken zijn praktisch en technisch ingestoken. Een korte informele ontvangst en/of kort fotomoment kan daarbij 

horen. Inhoudelijk spreken we tijdens het werkbezoek graag met venue‐managers, professionals die technische vragen kunnen 

beantwoorden, projectleiders vanuit de gemeente, etc. Het is voor ons niet bezwaarlijk als er ondertussen andere evenementen 

plaatsvinden op de locatie. 

  

We streven ernaar om medio augustus de gaststad waar het Eurovisie Songfestival 2020 wordt gehouden bekend te maken. De 

wijze waarop zal te zijner tijd met u worden afgestemd. De planning in de komende weken kan nog worden aangepast, dit is 

mede afhankelijk van de bids die nu voorliggen en de gesprekken die hierover met de steden worden gevoerd. 

  

We willen u nogmaals hartelijk bedanken voor uw bidbook en zien uit naar de komende periode! 

  

Hartelijke groet, 

  

Namens het Projectteam ESC 2020 

  
 

 
Nederlandse Publieke Omroep 
+316  

@npo.nl 
over.npo.nl  
pers.npo.nl  
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Trippel AAA tent, state of the art 
Niet geïnformeerd over de inhoud van ons bidbook en die van de andere ging publiek en pers volledig los in 
aannames, interpretaties en conclusies. Onderbouwd met veel onwaarheden. Utrecht kwam daar aanvankelijk 
negatief uit. De grappen over de bijzet en partytent van Utrecht waren vermakelijk. Dat verstomde en sloeg om in 
positieve reacties na de berichten van Social Media met informatie over  de ‘state of art’ trippel AAA tent.  
 
Jaarbeurs heeft al ruim 100 jaar ervaring met het organiseren van spectaculaire events en grootse TV producties. Wij 
zijn dan ook vol vertrouwen dat wij ook de organisatie van het Eurovisie Songfestival tot een succes kunnen maken. 
De video en artist impressions tonen hoe de ‘Grand Arena’ van SPANTECH voor het ESF 2020 bij Jaarbeurs er van 
binnen en buiten uit gaat zien. De ‘Grand Arena’ is gebruikt bij andere AAA events als FIFA wedstrijden, Olympische 
spelen, Studio 100, Cirque du Soleil, Hamilton Exhibition en World Expo. In dit rijtje past het Eurovisie Songfestival 
uitstekend. Het voordeel van deze tent is dat Jaarbeurs samen met NPO/EBU in een later stadium de gehele tent nog 
kan inrichten en aanpassen qua formaat zoals het meest passend is voor de TV producties. Jaarbeurs is trots op het 
bidbook dat zij met behulp van vele Utrechtse bedrijven en instellingen en in samenwerking met de Gemeente 
Utrecht en Utrecht Marketing heeft geproduceerd, dat gisteren door de Gemeente Utrecht is ingediend. Wij hebben 
enorm veel zin om de passie voor het Eurovisie Songfestival met miljoenen kijkers, wereldwijd, vanuit Utrecht te 
delen. Welkom in het hart! 
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Raadsdebat over geheimhouding van bidbook  
De gemeenteraad debatteerde donderdag over het opleggen van geheimhouding van het bidbook. Daarom mogen de 
raadsleden niets over de inhoud zeggen. De permanente geheimhouding geldt voor de bedrijfsgevoelige gegevens 
van de Jaarbeurs. De tijdelijke geheimhouding geldt tot de gunning door de NPO vanwege mogelijke beïnvloeding 
van het gunningsproces ten nadele van Utrecht. Klaas Verschuure heeft dat belang toegelicht en goed aangegeven 
dat het bidbook is opgesteld door Jaarbeurs en partners, de gemeente niet de eigenaar is (organiseert en betaalt niet 
mee) en het slecht partnerschap is (voor nu en toekomst) als de gemeente het tegen de wil van Jaarbeurs openbaar 
maakt. Voor sommige woordvoerders lijkt openbaarheid belangrijker te zijn. Een groot deel van de oppositie diende 
een amendement in daardoor het bidbook binnen 7 dagen openbaar moet worden gemaakt, behoudens de 
bedrijfsgevoelige gegevens van de Jaarbeurs. Het amendement werd afgewezen, na de toezegging van de wethouder 
om Jaarbeurs te vragen om de informatie die wel openbaar is, aan de raad te sturen. Het verzoek is inmiddels 
gedaan. Jaarbeurs heeft met verzoek ingestemd. Volgende week wordt bekeken welke informatie, in welke vorm en 
wanneer het er is. 
Enkele woordvoerders waren positief over de inhoud en kwaliteit van het bidbook. (zonder dat toe te lichten, want 
dat zou strafbaar zijn) 
 
Bidbook is geheim: gooi alle mails en bestanden weg 
Als onderdeel van de besluitvorming door het college heb ik versies van bidbooks en financiële bijlagen gestuurd. Die 
zijn geheim. Wil je ze verwijderen. We hebben een archief op digiplaza en in het zaaksysteem. 
 
Shortlist: 3 steden vallen af 
Vrijdagmiddag heeft de NPO bekend gemaakt dat er een shortlist is gemaakt. Er vallen 3 steden af. Volgende week 
gaat de NPO op bezoek bij de 2 overgebleven steden. Ik word dinsdagmiddag gebeld. Vlak daarna wordt de uitslag 
bekend. Er liggen 2 persberichten en woordvoeringslijnen klaar. Juichen en feliciteren. We blijven positief. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Eelko van den Boogaard 
programmamanager Utrecht Marketing Internationale economie 
projectleider Eurovisie Songfestival en Utrecht 900 jaar stadsrechten 
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-      Het Centraal Museum gaat – naast de tentoonstelling 70 jaar COC Utrecht – een speciale tentoonstelling organiseren over 
het Songfestival en stelt ruimte beschikbaar voor kleinere events zoals VIP‐borrels en kleine intieme optredens van 
songfestivaldeelnemers uit diverse landen. 

-      Cafe Kalff gaat in samenwerking met andere LHBTI+ partijen een zogeheten Euro‐rainbow‐village neerzetten voor ca. 4.000 
fans op het Jacobskerkhof (steeg en plein).  

-      Naar verwachting volgen nog andere initiatieven voor buitenevents van ondernemers op Neude, Vredenburg, Mariaplaats 
en Jaarbeursplein. 

  
Jaarbeurs gaat voor meest duurzaam, sociaal, inclusief, creatief 
De voorlopige rode draad van het Bidbook sluit aan op de positionering en marketing van Utrecht als slimme, gastvrije, 
inspirerende en verbindende stad. De ambitie is een evenement neer te zetten dat het meest duurzaam, inclusief/ sociaal, 
samen met haar omgeving en meest innovatief. Er zijn gesprekken gevoerd met diverse collega’s en partners duurzaamheid, 
onderwijs, werkgelegenheid,e d. Het bruist en borreld. Volgende week meer. De jaarbeurs gaat in het bidbook laten zien wat we 
zijn, wat we al doen en wat we tijdens het songfestival gaan doen. Dit zijn geen eisen van de NPO maar wel elementen die goed 
bij Utrecht passen en waarbij we bij de beoordeling door de NPO – zo menen we na een snelle analyse – het  verschil kunnen 
maken ten opzichte van andere steden.  
  
Fijne samenwerking met de Jaarbeurs en het bidbookteam 
De jaarbeurs heeft een goed bidbookteam samengesteld. De samenwerking is fijn. Jaarbeurs neemt de lead. Wij krijgen veel 
vragen en kunnen veel input leveren, zonder organisator te worden. De verhoudingen zijn op alle niveaus goed en gericht op 
samenwerking en binnenhalen van het songfestival. Het lukt om rolvast te blijven. 
  
Veel vragen over het programma van eisen Bidbook 
Woensdag zijn ruim 60 vragen aan de NPO gestuurd over het programma van Eisen. Er is veel onduidelijk over de technische 
eisen, inkomsten, uitgaven, marketing, sponsoring, garantiestelling. Als het goed is komen vandaag (vrijdag) de antwoorden. 
  
Komende week: Impactanalyse afronden 
Donderdag 27 juni moet de impactanalyse klaar zijn. Afgelopen week hebben we veel bouwstenen verzameld. De samenvatting 
en conclusies staan in de notitie voor het college. Maandag worden de afzonderlijke dossiers uitgezet voor een check op de 
juistheid en volledigheid van de informatie. Donderdag wordt de rapportage geschreven en ter review uitgezet. De analyse gaat 
2 juli mee naar het college. 
  
Komende week: Input leveren voor het bidbook 
Komende week wordt het bidbook geschreven. De meeste input voor het bidbook wordt door de Jaarbeurs, hun adviseur en 
Utrecht Marketing geleverd. 
Van de gemeente wordt input gevraagd voor onder meer veiligheid, side events, duurzaam, sociaal, inclusief, gemeentelijke 
reclamedragers. 
  
Eventuele showstoppers 
-      Hoogte van de hal 
-      Businesscase Jaarbeurs 
-      Gemeentelijke kosten minimaal 0,4 mln voor ruim 5000 uur inzet  
-      Door NPO van de gemeente gevraagde  garantiestelling 
Vooralsnog is er zicht of wordt gewerkt aan oplossingen 
  
Planning 
-      Di 25 juni: B&W bespreekt stavaza 
-      Di 25 ‐ do 27 juni: aanleveren van teksten en beeldmateriaal voor het bidbook 
-      Vr 28 juni: concept impactanalyse gereed 
-      Za 29 juni: eerste voorlopige concept bidbook gereed 
-      Ma 01 juli: toetsing bidbook door gemeente 
-      Di 02 juli: B&W, bespreken stand van zaken en besluit over de garantiestelling en gemeentelijke kosten 
-      Wo 03 juli: combistaf wethouders Verschuure/Klein 
-      Vr 05 juli 12 uur: laatste check voordat bidbook naar de drukker gaat 
-      Di 09 juli definitieve besluit B&W tot kandidaatstelling als gaststad songfestival 
-      Di 09 juli inleveren bidbook bij NPO (deadline 10 juli 12.00 uur) 
  
Met vriendelijke groet,  
  
Eelko van den Boogaard  
programmamanager Utrecht Marketing en Internationale economie projectmanager Songfestival en 
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Aan: Boogaard, Eelko van den
Onderwerp: Kandidaatstelling gaststad Eurovisie Songfestival 2020 - Utrecht
Bijlagen: bijlage_uitsluiting_Utrecht_ESC2020.pdf; brief_uitsluiting_Utrecht_ESC2020.pdf

Opvolgingsmarkering: Opvolgen
Markeringsstatus: Gemarkeerd

Beste Eelko,  
 
In aanvulling op het telefoongesprek dat zojuist is gevoerd, tref je bijgaand de brief en de onderbouwing aan.  
 
Omdat we hechten aan een zorgvuldig proces richting alle steden, rust er een embargo op deze bekendmaking totdat de laatste 
stad is geïnformeerd. Dit embargo verstrijkt nadat het persbericht van de NPO is verstuurd. 
 
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van dit bericht, laat dit dan gerust weten. 
 
Hartelijke groet en dank voor de prettige samenwerking! 
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