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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de
heer René Dercksen van de Partij voor de Vrijheid betreffende Openlucht bioscoop deel 2
(d.d. 07-07-2011)
Toelichting
Door de fractie van de PVV zijn vragen gesteld ex art. 47 RvO, deze vragen betreffen de organisatie van
een openluchtbioscoop op 26 augustus 2011. Dit evenement wordt georganiseerd als een van de
evenementen van de jongeren landschapscampagne (Het is lekkerder in het Landschap) van het RAPproject Kwaliteit van Landschappen.
Essentie / samenvatting:
De heer R. Dercksen van de Partij voor de Vrijheid-fractie heeft vragen gesteld over een openlucht
bioscoopavond georganiseerd door de Provincie Utrecht.
1. Hoeveel kost de vertoning van deze film de belastingbetaler via de Provincie Utrecht? Dat is dus los
van de subsidie van het Filmfonds. Hiermee worden alle kosten bedoeld die de organisatie van dit
evenement met zich meebrengt, dus inclusief arbeidskosten, promotiekosten en overhead.
Antwoord:
De kosten voor de organisatie van de filmavond zijn thans uitgekomen op een totaal bedrag van
€24.348.

2. Graag vernemen wij, als de film in augustus is vertoond, hoeveel mensen deze avond hebben
bezocht. Daarmee bedoelen wij dus bezoekers die geen enkele relatie hebben met noch de film,
noch de organisatie van deze avond in de breedste zin des woords.
Antwoord:
De bioscoopavond heeft niet plaatsgevonden wegens slecht weersomstandigheden. Het aantal
mensen dat zich voor de bioscoopavond via de website op 26 augustus had aangemeld, was 230. Dit
zouden bezoekers zijn geweest die geen enkele relatie hebben met de film noch de organisatie.
Wegens slechte weersomstandigheden is de filmavond geannuleerd. Vanwege het niet doorgaan van
de filmavond zullen er door leveranciers bepaalde kosten niet in rekening worden gebracht. De
daadwerkelijke kosten zullen derhalve lager zijn dan voornoemd bedrag. De definitieve
eindafrekening moet nog worden opgemaakt.
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