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Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

 

Toelichting: 

 

Ons is bekend geworden dat de provincie bij de communicatie omtrent de Vrede van Utrecht wordt 

ondersteund door de “Maatschap voor Communicatie”. Daarnaast is deze “Maatschap voor Communicatie” 

betrokken (geweest) bij het “inrichten van het communicatiehuis en het opstellen van het communicatieplan 

van De Vrede van Utrecht. 

 

 De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen. 

 

1. Wat zijn de kerngegevens van de opdracht van de provincie aan de “Maatschap voor 

Communicatie”? Hieronder wordt minimaal verstaan de (financiële) omvang van de opdracht, de 

duur van de opdracht en de werkzaamheden die hiervoor (dienen te) worden verricht. 

 

2. Wat is de reden dat de provincie aan de “Maatschap voor Communicatie” een opdracht heeft 

verstrekt? Zou het niet meer voor de hand liggend zijn geweest dat de Gemeente Utrecht die 

opdracht zou hebben verstrekt of de Stichting De Vrede van Utrecht zelf? Waarom is dat niet 

gebeurd? 

 

3. Hoe is de opdracht tot stand gekomen? Zijn er meerdere partijen uitgenodigd om een aanbieding uit 

te brengen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, graag krijgen wij inzage in deze aanbiedingen. 

 

4. Hoe is de “Maatschap voor Communicatie” überhaupt bij de provincie in beeld gekomen om deze 

opdracht te verkrijgen? 

 

 

 

 



 

 

 

5. Gelieve alle bovenstaande vragen met uitzondering van vraag 2 ook te beantwoorden voor de 

opdracht die de Stichting Vrede van Utrecht heeft verstrekt aan de “Maatschap voor 

Communicatie”. 

 

6. Is het u bekend dat de huidige wethouder Cultuur van de Gemeente Utrecht oprichter en partner was 

van de “Maatschap voor Communicatie”? Zo nee, meent u dan dat de opdrachtverstrekking 

zorgvuldig tot stand is gekomen? Zo ja, was het dan niet zeer wenselijk geweest om ook maar de 

schijn van belangenverstrengeling te vermijden een ander communicatiebureau in de arm te nemen? 

 

7. Bent u het met de PVV-fractie eens dat dit soort (schijn van) vriendjespolitiek het aanzien van de 

politiek ernstig schaadt? Zo nee, waarom niet? 

 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

 

 

R. Dercksen  
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