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NUMMER 80-84BOD REFERENTIE 

UW BRIEF VAN DOORKIESNUMMER 

UW NUMMER E-MAILADRES 

BIJLAGE geen ONDERWERP Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan 
het College van GS. gesteld door de 
heer R. Dercksen van de Partij voor de 
Vrijheid betreffende shirtsponsoring 
Vitens (31 juli 2013)

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 

Toelichting: 

Naast ontwikkelingshulp, waaraan Vitens thans € 1.5 miljoen per jaar besteed , heeft men recentelijk ook een 
sponsorovereenkomst gesloten met voetbalclub PEC Zwolle. De provincie Utrecht is aandeelhouder van Vitens. 
Alle uitgaven die Vitens doet dienen te worden opgebracht door de afnemers van water, de burgers en 
bedrijven in het verzorgingsgebied van Vitens. Vitens is een semi-overheidsbedrijf en tevens monopolist. 

De PVV-fractie heeft dan ook de navolgende vragen. 

1. 
Kent u het bericht: "PEC Zwolle presenteert Vitens als shirtsponsor" in diverse media? 
http://www.voetbalinfo.nUnieuws/76649/pec-zwolle-presenteert-vitens-als-nieuwe-hoofdsponsor/ 

2 
Waarom moetende de afnemers van water, burgers en bedrijven, die niet kunnen kiezen voor een andere 
leverancier opdraaien voor de kosten van de hobby's van de Vitens directie: ontwikkelingshulp en 
shirtsponsoring? 

3. 
Welke voordelen geeft de shirtsponsoring van PEC Zwolle de directie van Vitens? Hierbij valt te denken aan het 
gratis bezoeken van wedstrijden en/of het onbetaald genieten van de horecavoorzieningen bij PEC Zwolle? 
Indien deze voordelen er zijn. bent u dan bereid de directie daarop aan te spreken en hen te verzoeken die 
kosten voor eigen rekening te nemen? 

4. 
Bent u bereid om de directie ter verantwoording te roepen en hen te verzoeken zich te beperken tot de taken 
waarvoor Vitens in het leven is geroepen: het leveren van schoon en veilig drinkwater in het verzorgingsgebied 
waarin men actief is? Zo neen, waarom niet? 

Namens de Partij voor de Vrijheid en hoogachtend, 

René Dercksen (PVV)

Archimedeslaan 6 
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