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Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan
het College van GS, gesteld door de
heer R. Dercksen van de Partij voor de
Vrijheid betreffende de bijeenkomst
Syrië en de Arabische lente
(d.d. 03-10-2013)

Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Op 4 oktober a.s. wordt er in het provinciehuis aan de Archimedeslaan 6 te Utrecht een bijeenkomst
gehouden onder de titel Syrië en de Arabische lente.
Op deze bijeenkomst zal het woord gevoerd worden door Zübeyir Aydar. De heer Aydar is verbonden
aan de KNK die wordt gezien als de politieke tak van de PKK. De PKK staat op de lijst van
terroristische organisaties van de EU en daarmee op de terreurlijst van de NCTB.
Ook lijkt het dat de heer Aydar gezocht door het Amerikaans Department of The Treasury voor
drugshandel:
http://www.treasury.gov/press-center/pressreleases/Documents/101409%20pkk%20press%20chart.pdf
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/OFAC-Enforcement/pages/20091014.aspx
http://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg318.aspx
Een andere spreker is de heer Salih Moslim. Hij is de leider van de Democratische Eenheidspartij.
Deze partij wordt gezien als de Syrische tak van de PKK.
De PVV-fractie heeft hierover de navolgende vragen:
1.

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?

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?

3.

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?
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