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Aan de leden van Provinciale Staten 
 
Toelichting vragensteller 
D66 Zuid-Holland vindt het belangrijk dat iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn. 
Verheugd waren wij dan ook dat - op verzoek van D66 - het college van gedeputeerde 
staten van Zuid-Holland eerder al besloot voortaan elk jaar de Coming Outday te 
steunen door middel van het hijsen van de Regenboogvlag bij het provinciehuis van 
Zuid-Holland.  
 
Verheugd zijn wij ook met het maatschappelijk initiatief om de landelijke Roze 
Zaterdag in 2018 in Zuid-Holland - in Gouda - te laten plaatsvinden. Het voorlopige 
thema is “Gouda is jezelf zijn”. Het zou voor het eerst sinds 9 jaar zijn dat de landelijke 
Roze Zaterdag weer in Zuid-Holland plaats vindt. Op 1 februari 2016 sluit de deadline 
voor kandidaatsteden om zich aan te melden als organisator van deze dag. Hiervoor 
moet een bidboek voor eind april worden aangeleverd, zodat tijdens de Roze Zaterdag 
2015 op 23 juli bekend kan worden gemaakt waar de Roze Zaterdag van 2018 
plaatsvindt. 
 

1. Is het college bekend met het initiatief om de Roze Zaterdag 2018 in Gouda te 
organiseren? 
 
Antwoord 
Ja. 
 

2. Is het college bereid om samen met de gemeente Gouda een bestuurlijke rol te spelen 
namens de provincie Zuid-Holland in het ondersteunen van dit initiatief? Zo ja, welke? 
 
Antwoord 
De provincie steunt de kandidatuur van de gemeente Gouda als gaststad voor Roze 
Zaterdag 2018 van harte. Evenementen als Roze Zaterdag, de World Expo 2025, het 
NK wielrennen op Goeree-Overflakkee later dit jaar en vele andere, bieden de 
provincie de kans zich van haar beste kant te laten zien en vormen een podium voor 
ontmoeting. De provincie steunt dergelijke initiatieven daarom graag. 
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3. Is het college bereid om wanneer het bidboek in concept gereed is (eind februari) een 
exemplaar hiervan in ontvangst te nemen? 
 
Antwoord 
Ja. 
 
 
Den Haag, 8 maart 2016 
 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
secretaris,                                    voorzitter, 
 
drs. J.H. de Baas                         drs. J. Smit 

 

 


