
Utrecht, 16 augustus 2011 
 Pythagoraslaan 101 
 Tel. 030-2589111 
 

Afdeling : CMU 
Nummer      : 8094A17A 
 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen 
ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld 
door de heer K. Driehuijs van de PvdA 
betreffende de huur van 4 seats in het F.C. 
Utrecht-stadion i.r.t. de bezuinigingsvoorstellen 
genoemd in de Voorjaarsnota (d.d. 12-07-2011) 
 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de 
heer K. Driehuijs van de PvdA betreffende de huur van 4 seats in het F.C. Utrecht-stadion i.r.t. de 
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Geacht College van Gedeputeerde Staten, 
 
Toelichting
Na de zomervakantie zal in Provinciale Staten de discussie worden gevoerd over de begroting 2012.  
In die discussie zullen de bezuinigingsvoorstellen zoals u die in de Voorjaarsnota hebt verwoord een 
prominente rol spelen. De coalitiepartijen hebben er voor gekozen om onderling te bepalen wat de 
kerntaken van de provincie zijn. Sport hoort daar niet meer bij. De subsidie aan Sportcentrum Midden 
Nederland wordt in twee stappen afgebouwd naar 0 euro. 
 
Tocht blijkt uw college wel degelijk bereid om geld uit te geven aan sport. Helaas niet voor de Utrechtse 
kinderen met overgewicht, maar wel om als dagelijks bestuur van onze mooie provincie zelf een paar leuke 
voetbalwedstrijden in het FC Utrecht stadion te kunnen bijwonen. Op 28 juni heeft GS namelijk besloten 
om voor twee jaar vier Seats en logebezoek in het FC Utrecht-stadion te huren. De PvdA is voor een sobere 
overheid. 
 
De fractie van de PvdA wil graag de volgende vragen stellen aan het college van Gedeputeerde Staten:. 
 



1. Hoe past het huren van de Seats in uw opvatting dat sport niet tot de kerntaken van de provincie 
behoort? 
 
Antwoord:
De doelstelling van het huren van de Seats is invulling geven aan het onderhouden van relaties en 
dat levert een bijdrage aan de doelstellingen van de provincie Utrecht. 
 

2. Welke beleidsmatige reden is er voor het (opnieuw) huren van de seats? 
 
Antwoord:
De reden is invulling geven aan relatiecommunicatie met als doel een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de provincie Utrecht. 
 

3. Wat zijn de kosten van de Seats de komende twee jaar (inclusief catering)? 
 
Antwoord:
De kosten, inclusief catering, zijn 9.000 euro op jaarbasis. 
 

4. Wat kostte de huur en catering in de vorige periode? 
 
Antwoord:
De kosten in de vorige periode betroffen 15.000 euro op jaarbasis. 
 

5. Waarom heeft u als voorwaarde “toegang tot de bestuurskamer”gesteld?Is dat vanwege de daar 
aanwezige buffetten? 
 
Antwoord:
De bestuurskamer is een plek waar ook andere organisaties met hun relaties aanwezig zijn. Op die 
manier is er gelegenheid om ook daar te netwerken met voor de provincie relevante contacten. 
 

6. Heeft u overwogen om in het kader van de bezuinigingen niet tot verlenging van de huur over te 
gaan? En zo ja, wat was dan de doorslaggevende reden toch tot huur over te gaan? 
 
Antwoord:
Ja, dat is overwogen. GS hebben besloten om, weliswaar in een eenvoudiger arrangement, toch door 
te gaan met de huur. De reden is dat het een unieke gelegenheid biedt relaties uit te nodigen buiten 
het normale vergadercircuit. GS zien het als onderdeel van het werk om ook in informele setting te 
werken aan goede contacten met relevante relaties. Met als doel een bijdrage te leveren aan de 
doelstellingen van de provincie Utrecht. 
 

7. U dekt de huur uit de post representatie GS. Hoe groot is deze begrotingspost en wordt hierop ook 
15% bezuinigd? En zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord:
De post externe representatie is op jaarbasis 105.000 euro. Hieruit worden de Seats bekostigd. 
Hierop is niet bezuinigd, omdat het onderhouden van contacten en netwerken belangrijk is om onze 
doelen te halen. 
 



8. Uit het besluit van GS blijkt dat de provinciesecretaris ook ambtenaren kan aanwijzen om de Seats 
te bevolken. Welke ambtenaren betreft dit? En welk doel dient dit anders dan het voorkomen van 
lege stoelen? 
 
Antwoord:
Het college van GS is verantwoordelijk voor de bezetting van de Seats. De provinciesecretaris is lid 
van het college van GS en heeft het mandaat om bij afwezigheid van een bestuurder, ambtenaren 
aan  te wijzen die met de genodigde relaties het provinciaal belang / doel kunnen dienen. 
 

9. Wij vermoeden dat het antwoord op een van de bovenstaande vragen is dat de Seats gehuurd zijn 
voor de contacten met het bedrijfsleven en de samenwerkingspartners in de regio. Kunt u dan 
bevestigen dat leden van GS of ambtenaren nooit hun partner of privé-vrienden meenemen naar de 
wedstrijden? 
 
Antwoord:
Dat kunnen wij bevestigen, behalve wanneer dat functioneel noodzakelijk kan zijn, hetgeen bij hoge 
uitzondering het geval is. 
 

10. Graag ontvangen wij ieder  jaar een overzicht welke leden van GS en/of ambtenaren welke 
wedstrijden hebben bezocht en met wie. Wilt u dat verstrekken en zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord:
Aan het eind van het seizoen ontvangen PS een overzicht van de bijgewoonde wedstrijden en welk 
GS-lid daarbij aanwezig was. Deze lijst wordt ook op de website www.provincie-utrecht.nl
gepubliceerd. Om redenen van privacy zullen wij niet rapporteren welke relaties werden 
uitgenodigd en aanwezig waren. 
 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 


