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Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen 
ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld 
door de heer R. Dercksen van de PVV 
betreffende de business seats wedstrijden FC 
Utrecht voor GS (d.d. 13-07-2011) 
 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door de 
heer R. Dercksen van de PVV betreffende de business seats wedstrijden FC Utrecht voor GS  
(d.d. 13-07-2011) 
 

Geacht college van Gedeputeerde Staten, 
 

Toelichting:
In deze tijd dat de provincie Utrecht moet bezuinigen, heeft GS op de GS-vergadering van 28 juni 2011 
besloten om een nieuw contract aan te gaan met FC Utrecht voor het huren van vier luxe business seats in 
Stadion Galgenwaard. Hoewel de PVV fractie FC Utrecht van harte ondersteunt, achten wij deze uitgave op 
kosten van de belastingbetaler, zeker in deze tijden van bezuinigingen, onbegrijpelijk en heeft daar daarom 
de navolgende vragen over: 
 

1. Hoeveel kost het nieuwe contract dat de provincie Utrecht aangaat met FC Utrecht voor de duur van 
twee seizoenen voor het huren van vier seats en logebezoek, inclusief catering voor 9 geselecteerde 
wedstrijden en toegang tot de bestuurskamer? 
 
Antwoord:
9.000 euro op jaarbasis. 



2. Gaat het om 9 geselecteerde wedstrijden per seizoen of zijn de 9 geselecteerde wedstrijden verdeeld 
over twee seizoenen? 
 
Antwoord:
Het gaat om 9 geselecteerde wedstrijden per seizoen. 
 

3. Wie selecteert de wedstrijden? Welke uitgangspunten worden er bij die selectie gebruikt? 

Antwoord:
GS selecteren voorafgaande aan het seizoen deze wedstrijden. Het uitgangspunt is de top 9 in de 
eindstand van het seizoen ervoor. Wisselingen zijn mogelijk. 
 

4. Bent u bereid om zowel voorafgaand aan een wedstrijd als achteraf opgave te doen aan PS alsmede 
publicatie op de website www.provincie-utrecht.nl van de gebruikmakers van een seat die is 
gehuurd door de provincie Utrecht? 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. 
 

5. Waarom heeft GS besloten om een nieuw contract aan te gaan met FC Utrecht? D.w.z. welke 
concrete doelstellingen heeft GS tijdens het afgelopen contract bereikt ten behoeve van de provincie 
en de Utrechtse burger? Waren die doelstellingen SMART-geformuleerd? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord:
De concrete doelstelling is om relaties te ontmoeten die een rol kunnen spelen bij het realiseren van 
de beleidsdoelstellingen van de provincie Utrecht. Gebleken is dat de gasten deze vorm van 
relatiecommunicatie zeer op prijs hebben gesteld. 
 

6. Graag ontvangen wij van afgelopen seizoen (2010-2011) de lijst met bezochte wedstrijden door 
leden van GS, wie zij hebben meegenomen en wat het bezoek de burger van de provincie Utrecht 
heeft opgeleverd? 
 
Antwoord:
Deelname aan de businessseats is één van de middelen die GS kunnen inzetten voor 
relatiemanagement. De ervaring leert dat veel voor de provincie Utrecht relevante relaties bij 
wedstrijden aanwezig zijn. Ook de gasten van de provincie waarderen de uitnodiging zeer. In de 
bijlage vindt u een overzicht welke bestuurders bij welke wedstrijd aanwezig waren. Om redenen 
van privacy gaan wij niet zover om te rapporteren welke relaties werden uitgenodigd en aanwezig 
waren. 
 

7. In het openbaar verslag van GS staat dat ‘GS besluiten de provinciesecretaris namens het college te 
machtigen de seats per wedstrijd toe te wijzen indien het college niet vertegenwoordigd kan zijn.’ 
Wie komen er in aanmerking voor die toewijzing en hoe zijn de selectiecriteria voor die aanwijzing 
door de provinciesecretaris opgesteld? Komt de provinciesecretaris hier zelf in aanmerking voor? 
 
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.  

 



8. De PVV stelt voor dat als GS niet zelf naar een geselecteerde wedstrijd kan gaan, de 
provinciesecretaris de seats beschikbaar stelt aan Doe Een Wens Stichting Nederland of de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK), zodat zieke of gehandicapte kinderen 
samen met hun ouders en eventueel een professionele begeleider een onvergetelijke dag hebben. 
Gaat GS er mee akkoord dat de provinciesecretaris eerst met deze twee stichtingen contact opneemt 
om de seats aan te bieden, voordat hij deze toewijst aan iemand anders? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord:
Het beschikbaar stellen van Seats aan bijvoorbeeld Doe Een Wens Stichting Nederland of de 
Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) past niet binnen het beleid inzake 
relatiemanagement. 
 

9. Is het voor familieleden van GS mogelijk om gebruik te maken van de seats? Zo ja, waarom? 
 
Antwoord:
Nee, tenzij het functioneel kan zijn, hetgeen bij hoge uitzondering het geval is. 
 

10. Kunt u zich voorstellen dat het voor de Utrechtse burger onbegrijpelijk is dat de provincie Utrecht 
belastinggeld uitgeeft voor eigen ontspanning op de zondagmiddag? Zo nee, waarom niet?

Antwoord:
Het investeren in relaties is voor GS onderdeel van het werk. Meestal gebeurt dit in formele setting, 
soms is het effectief om elkaar in informele sfeer te treffen. De afweging hiervoor wordt altijd 
bewust gemaakt. 
 

11. In welke andere provincies huurt GS voor komend seizoen business seats in stadions van 
professionele voetbalclubs? Indien de provincie Utrecht in dit geval de uitzondering op de regel is, 
hoe verklaart u dan die uitzonderingspositie aan de belastingbetaler? 
 
Antwoord:
In de provincies Groningen, Friesland en Gelderland worden het komend seizoen door GS eigen 
seats,  logebezoek of skyboxen gehuurd bij betaald voetbalorganisaties. De overige provincies doen 
het niet of hebben geen betaald voetbal organisatie in de provincie. Zij kiezen voor andere vormen 
van relatiebeheer, zoals bijvoorbeeld het concours hippique Indoor Brabant (provincie Noord-
Brabant) en de Sail-Wolde (provincie Flevoland).  

 

Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 

Voorzitter, 
 

Secretaris, 
 



Bijlage 
 

Relatiecommunicatie leden GS provincie Utrecht 
 
Inroostering thuiswedstrijden FC Utrecht seizoen 2010-2011 
 

Datum Aanvangstijd  
 collegelid/-leden                            
Wedstrijd
Zo. 15
augustus

14.30 Binnekamp FCUtrecht-NAC 
Breda

Zo. 22
augustus

14.30 Raven FCUtrecht-
Willem II

Zo. 19
september

14.30 Binnekamp FCUtrecht-VVV 
Venlo

Za. 16 oktober 19.45 Binnekamp FCUtrecht-De 
Graafschap

Wo.27 oktober 21.00 Raven/Binnekamp FCUtrecht-
Excelsior R.

Zo. 7 november 14.30 Binnekamp/Raven FCUtrecht-PSV 
Zo. 21
november

16.30 Binnekamp FCUtrecht-NEC 

Za. 4 december 19.45 Raven FCUtrecht-
Heerenveen

Zo. 23 januari
‘11

12.30 Robbertsen FCUtrecht-Ajax 

Zo. 6 februari 14.30 Robbertsen/Binnekamp FCUtrecht-
FCTwente

Vr. 18
februari

20.45 Raven FCUtrecht-
Heracles

Zo. 6 maart 14.30 Binnekamp  FCUtrecht-Roda 
JC

Zo. 13 maart 14.30 Raven FCUtrecht-FC 
Groningen

Zo. 3 april 12.30 Binnekamp FCUtrecht-ADO 
DHaag

Zo. 10 april 14.30 Binnekamp FCUtrecht-
Feijenoord

Zo. 24 april 14.30 Raven FCUtrecht-
Vitesse

Zo. 15 mei 14.30 Binnekamp FCUtrecht-AZ 


