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Begrotingssubsidie voor Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland
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Voorjaarsnota2}lg, kadernota 2020-2023 en bijstelling subsidieplafonds 2019
e.v

Provinciale Staten van Zuid-Holland, in vergadering bijeen ter behandeling van bovenvermeld
agendapunt;

Besluiten:
Het bij het voornoemde voorstel behorende ontwerpbesluit als volgt te wijzigen
Het toekennen van eenmalige begrotingssubsidie voor de gemeente Rotterdam voor een bedrag van €
1.000.000 ten behoeve van het organiseren van het Eurovisie Songfestival in Zuid-Holland, onder
voorwaarde dat 1. Rotterdam de organiserende gaststad is, 2. de samenwerking zoekt met en een
financiële bijdrage vraagt aan andere Zuid-Hollandse partijen, zoals het bedrijfsleven en andere
steden/gemeenten en 3. geheel de provincie in beeld komt bijelementen van het Songfestival, en de
kadernota 2020-2023 hiermee in overeenstemming te brengen.

Toelichting
Het Eurovisie songfestival 2020 vindt na 40 jaar wederom plaats in Nederland door winst van
de uit Hellevoetsluis afkomstige Duncan Laurence.
De gemeenten Rotterdam en Den Haag hebben aangegeven gaststad te willen zijn van het
Eurovisie Songfestival2020. Den Haag heeft zich inmiddels teruggetrokken ten gunste van
Rotterdam en met Rotterdam ook de (regionale) samenwerking zoekt bij het organiseren van
het Eurovisie songfestival.
De eerste versie van het Eurovisie songfestival werd georganiseerd ¡'f; f gSO met als doel de
volkeren van Europa in de naoorlogse periode te verbroederen en culturele tegenstellingen te
overbruggen. De liedjeswedstrijd is daarna uitgegroeid tot het grootste jaarlijkse Europese
culturele evenement en heeft stellig bijgedragen aan de Europese eenwording.
Het Eurovisie songfestival wordt jaarlijks tussen de 200 en 600 miljoen mensen wereldwijd
bekeken en door zeker 20.0000 mensen bezocht.
lndien het Eurovisie songfestival plaatsvindt in Rotterdam kan dat een boost geven aan het
toerisme in geheel Zuid-Holland, van Dordrecht en de molens van Kinderdijk tot
Noordwijk & de Keukenhof en van Kaasstad Gouda tot Hofstad Den Haag.
Het Eurovisie songfestival zal Zuid-Holland en Rotterdam kunnen positioneren als gastvrije en
tolerante provincie en stad waar culturele diversiteit verwelkomd en gevierd wordt.
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