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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 (d.d. 01-06-2011)
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting
Op de site van de Provincie Utrecht verscheen het bericht: “Gratis naar de openluchtbioscoop”.
De PVV fractie heeft de navolgende vragen:
1. Kent u het bericht “Gratis naar de openlucht bioscoop” op de site van de Provincie Utrecht?
Antwoord:
Ja

2. 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:
In het collegeprogramma 2008-2011 is geld vrijgemaakt voor het project Kwaliteit Landschappen.
Onderdeel van dit project is een jongeren landschapscampagne waarvoor verschillende
evenementen worden georganiseerd. De openlucht bioscoopavond valt in dit kader. Voor dit
onderdeel is een budget van €25.000 beschikbaar. Het evenement wordt gerealiseerd binnen dit
budget.
3. Wat is de reden dat de Provincie Utrecht het initiatief neemt om gratis films te vertonen?
Antwoord:
Het project Kwaliteit Landschappen is onderdeel van het Ruimte Actie Programma (RAP) 20082011. De landschapscampagne maakt deel uit van dit project. Het doel van de landschapscampagne
is het vergroten van kennis over en de waardering voor de landschappen bij de inwoners van de
provincie, in bijzonder bij jongeren (14-24 jaar). Het laten beleven van de landschappen en
jongeren ervoor enthousiasmeren gebeurt via verschillende evenementen in het landschap die dicht
bij de belevingswereld liggen van jongeren, waaronder een openlucht bioscoopavond.
4. Om welke reden heeft de Provincie Utrecht juist voor de film “Rabat” gekozen en niet voor
bijvoorbeeld “Fitna”?
Antwoord:
Gekozen is voor een film waarvan de release in de Nederlandse bioscoop van recente datum is
(9 juni) en een film die gericht is op de doelgroep jongeren.
5. Welke doel meent de Provincie te bereiken met het vertonen van gratis films en wordt ook
onderzocht of dat doel zal zijn bereikt?
Antwoord:
Het doel is het bieden van een belevenis van het landschap. Met de uitvoering van een evenement is
het doel bereikt. De evenementen die hebben plaatsgevonden in het afgelopen jaar zijn geëvalueerd.
De evaluatie van de campagne is middels een brief (21 maart) aan de Statencommissie RGW
beschikbaar gesteld. Zie antwoord bij vraag 3.
6. De film gaat kort voor de gratis vertoning in de bioscoop in première. De film wordt gemaakt met
€ 75.000,00 subsidie van het Filmfonds. Gratis vertoning ontneemt de filmmakers de mogelijkheid
om een deel van de subsidie terug te verdienen. Waarom een kaartje kopen als de Provincie Utrecht
gratis de film vertoont? Hoe legt de Provincie dat uit aan de belastingbetaler?
Antwoord:
De filmmakers en distributeur zien de gratis vertoning als een extra manier voor het onder de
aandacht brengen van de film en daarmee investeringen terug te verdienen.

7. In hoeverre draagt het vertonen van een film in het algemeen en deze film in het bijzonder, bij aan
het thema: “het is lekkerder in het landschap”?
Antwoord:
Zie het antwoord bij vraag 3.
8. Het nieuwe college heeft aangegeven zich te richten op de kerntaken, hoewel de PVV fractie heeft
vastgesteld dat dat onjuist is. Kan het college garanderen dat dergelijke initiatieven niet meer zullen
worden ontplooid, en zo ja, vanaf wanneer?
Antwoord:
Het College van GS heeft aangegeven uitvoering te geven aan het Coalitieakkoord 2011-2015. Deze
activiteit vindt plaats in de afronding van het nog lopende Ruimte Actie Programma 2008-2011.

Wegens de slechte weersomstandigheden is de filmavond van 10 juni geannuleerd. Deze zal nu in augustus
plaats vinden. In de afspraken met leveranciers is met deze mogelijkheid rekening gehouden zodat geen
meerkosten in rekening worden gebracht, dit behoudens de kosten van de film.
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