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Beantwoording schriftelijke vragen ex
art. 47 RvO aan het College van GS,
gesteld door de heer Dercksen namens
de Partij voor de Vrijheid betreffende de
bijeenkomst Syrie en de Arabische
Lente van 3 oktober 2013
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Toelichtinq:
Op 3 oktober heeft u ons College vragen gesteld over de bijeenkomst over Syrie en de Arabische lente
Hieronder treft u onze antwoorden op uw vragen.
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de provincie bovengenoemde heren in de gelegenheid stelt om
gebruik te maken van het provinciehuis terwijl zij gelieerd zijn aan een terroristische organisatie,
waarbij de heer Aydar ook nog gezocht lijkt te worden door een bevriende natie?

Antwoord:
Alle Statenfracfies, dus ook in dit specifieke geval de SP, hebben de mogelijkheid om de Statenzaalte
gebruiken voor politieke en maatschappelijke bijeenkomsten die inhoudelijk gelieerd zijn aan het
werkveld van de provincie. De organisatie van de betreffende bijeenkomst is dan verantwoordelijk voor
de aanwezige sprekers. Zij moeten vooraf toetsen of de invulling van de bijeenkomst voldoet aan de
gestelde kaders. W| vernamen pas op 3 oktober (één dag van tevoren), bij toeval, de inhoud en de
gasten van de bijeenkomst. WI hebben daarop onder grote tijdsdruk overleg gehad met diverse
(landelijke) partijen om te bezien of er belemmeringen waren (onder andere op het gebied van
veiligheid) om de personen, die door de SP uitgenodigd zijn, op 4 oktober te laten spreken. Zij hebben
aangegegeven dat er geen belemmeringen zijn.

2.

Bent u bereid om er in de toekomst op toe te zien dat mensen die partijen vertegenwoordigen die op
terreurlijsten staan, of daaraan nauw verbonden zijn, te weigeren om gebruik te maken van ons
provinciehuis? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
De door de SP georganiseerde bijeenkomst is niet conform het protocol voor politieke bijeenkomsten
dat door uw Staten ls opgesfe/d. Het betreft immers een bijeenkomst over een internationaal vraagstuk
dat inhoudelijk niet tot het provinciale werkveld behoot't.Het lijkt ons dan ook verstandig dat in het
presidium wordt gesproken over het naleven van het geldende protocol.
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Vindt u het juist dat het logo van de provincie Utrecht gebruikt wordt op de uitnodiging voor een
bijeenkomst met dergelijke dubieuze sprekers? Zo ja, waarom?

Antwoord:
Nee. lJw voorzitter, de commissaris van de Koning, heeft in dit specifieke geval dan ook contact gehad
met de SP om aan te geven dat een bijeenkomst georganiseerd door een politieke paftij, niet
vergezeld mag gaan van het provincielogo.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voozitter

Secretaris,
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