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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 
De statenleden van de provincie Utrecht zijn recentelijk uitgenodigd voor de Urgenda Regiotour. Tijdens de 
tour komen slechts de geloofsgenoten van de al lang ontmaskerde Al Gore aan het woord. Het valt niet te 
ontkennen dat de voorlichting volkomen eenzijdig en niet onafhankelijk is. 
 
Daarnaast koopt de provincie zelfs zendtijd bij RTV Utrecht om politieke dogma’s op te dringen aan de 
bevolking. 
 
Daarover heeft de PVV-fractie de navolgende vragen. 
 

1. Meent u net als de PVV-fractie dat het de taak is van elk overheidslichaam om aan zowel de 
politieke vertegenwoordiging als de burger onafhankelijk en politiek ongekleurde informatie te doen 
toekomen? Zo ja, waarom financiert u dan deze activiteit die slechts eenzijdige informatie biedt? 
 

2. Bent u bereid een tour te financieren en een televisieprogramma te sponsoren die een tegengeluid 
laat horen en meer kritisch is over duurzaamheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, bent u bereid om in 
overleg met bijvoorbeeld de PVV-fractie te komen tot een passend programma? De PVV-fractie is 
graag bereid suggesties te doen voor de dekking van de kosten. 
 

3. Heeft RTV Utrecht de journalistieke vrijheid om ook kritische geluiden te laten horen omtrent de 
zogenaamde duurzaamheid? Zo nee, worden de kijkers dan vooraf gewaarschuwd voor de 
eenzijdige niet onafhankelijke informatie, zoals te doen gebruikelijk bij reclame en propaganda? Zo 
nee, waarom niet?  
 

4. Bent u bereid om bijvoorbeeld in de tour en het TV-programma op te nemen dat de mogelijkheid 
bestaat om bij de rechter een beroep te doen op de Aarhus Convention?  Burgers, ondernemers en 
andere belangenbehartigers kunnen daarmee de aanleg van onder andere windmolens, maar wellicht 
ook ecoducten verhinderen of op zijn minst uitstellen en/of frustreren? Zo nee, waarom niet? Zou dit 
kunnen bijdragen aan een objectieve benadering van het zogenaamde duurzaamheidsvraagstuk? Zo 
nee, waarom niet? 



5. Bent u bereid om in de tour en het TV-programma aan te geven dat door ACTAL duurzame inkoop 
bij de overheid als een papieren werkelijkheid wordt gezien, simpele ondoordachte afvinklijstjes? 
Zo neen, waarom niet? Zou dit kunnen bijdragen aan een objectieve benadering van het zogenaamde 
duurzaamheidsvraagstuk? Zo nee, waarom niet? 
 

6. Bent u bereid om in de tour en het TV-programma aan te geven dat bij duurzaam geachte 
biologische producten niet gekeken wordt naar het gebruik van het type energie gebruikt bij de 
productie noch naar het transport (zowel de kosten als het verbruik van energie daarbij en de 
eventuele emissies)? Zo neen, waarom niet? Zou dit kunnen bijdragen aan een objectieve 
benadering van het zogenaamde duurzaamheidsvraagstuk? Zo nee, waarom niet? 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 
 

R. Dercksen 


