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Beantwoording schriftelijke vragen ex.
Art 47 RvO aan het college van GS,
gesteld door dhr. R. Dercksen van de
Partij voor de Vrijheid betreffende
voorlichting van de NMU m.b.t. de
mogelijke windmolens in
Rijnenburg.(d .d.1'l -07 -2017 )

De PW geeft aan :

Toelichtinq:
Oe pfn¡+actie heeft de navolgende vervolgvragen ter zake de eenzijdige voorlichting van de de NMU mbt de

mogelijke windmolens in Rijnenburg.

1. U schrijft dat de subsidieverordening de vrijheid van meningsuiting niet belemmert. Dat is mooi, daar
de overheid meer en meer ingrepen pleegt bij uitingen van vrijheid van meningsuiting. U venruart echter
het subsidiëren van een eenzijdig linkse mening met de vrijheid van meningsuiting.

lndien een aantal burgers zich bij u aanmelden voor subsidie voor het (wél) onafhankelijk voorlichten
van burgers over wind- en zonne-energie in het algemeen en Rijnenburg in het bijzonder, bent u dan

ook bereid om subsidie toe te kennen en bij te dragen aan deze vrijheid van meningsuiting? Zo nee,
waarom worden dan alleen linkse meningen gesubsidieerd?

Antwoord:
Oe su¡s¡d¡eregelingen die wij hebben, zijn er op gericht partijen te ondersteunen in acties die bijdragen aan

onze beleidsdóelstètlingen. W'rj verstrekken geen subsidie voor alleen het verkondigen van meningen. De NMU

heeft van ons een opdracht (geen subsidie) gekregen om ons te helpen bij het realiseren van de door
Provinciale Staten vastgestelde doelstelling van 65,5 MW windturbines. Onderdeel van deze opdracht is het
organiseren van een excursie naar een bestaand windpark zodat geïnteresseerde zelf de nabijheid van

wiñdturbines konden ervaren en hierover in gesprek kon gaan. Deze excursie was openbaar toegankelijk'
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