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Verzenddatum

Betreft: Stand van zaken Prinsjesfestival

2 8 MEI 2020
Kenmerk

Geachte leden,
In de week voorafgaand aan Prinsjesdag vindt het Prinsjesfestival
plaats. De provincie Noord-Holland is voor de editie van 2020 gevraagd
strategisch partner te zijn. In de eerste begrotingswijziging van 2020
heeft u met dit voornemen ingestemd. Uw Staten namen daarbij ook
een motie (nr. M29/09-03-2020) aan. Met deze brief willen wij u
informeren over de stand van zaken.
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Uw kenmerk

Vanwege de COVID-1 9 crisis zien wij ons genoodzaakt onze inzet bij
het Prinsjesfestival te herzien. Gezien de landelijke richtlijnen voor
grootschalige evenementen, is onze conclusie dat de provincie NoordHolland niet langer het strategisch partnerschap in zijn oorspronkelijke
vorm door kan laten gaan. Wij kunnen ons doel, het op de kaart zetten
van Noord-Holland door middel van netwerken, promotie en het
betrekken van de burgers uit Noord-Holland met de huidige en naar de
toekomst toe nog onzekere restricties niet (verantwoord) realiseren. Het
ligt gegeven de huidige omstandigheden niet in de lijn ons vol in te
zetten bij het Prinsjesfestival.
Conform de coulance regeling, waartoe GS d.d. 1 9-5-2020 hebben
besloten, betalen wij wel de afgesproken bijdrage aan de stichting,
zodat zij het Prinsjesfestival wel kunnen uitvoeren, voor zover de RIVMrichtlijnen dat toelaten. Onze toezegging is om nog wel bij enkele
bijeenkomsten acte de préséance te geven. In overleg met de stichting
wordt per activiteit bekeken wat daar nog in mogelijk is. De provincie
zal zelf geen aparte bijeenkomsten onder de titel van het
Prinsjesfestival organiseren.
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Wij vertrouwen erop dat u hiermee de motie als afgehandeld wil
beschouwen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

rn
ovinciesecretaris

,M. Bergkamp

voorzitter

AoTh.EL van Dijk
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