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Onderwerp 
schriftelijke vragen PW Fractie inzake Lowlands 

Geachte voorzitter, 

Ons kenmerk 
1271913 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 84, lid 2 van het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten deel ik u hierbij mee dat de 
statenfractie van de Partij Voor de Vrijheid per e-mail d.d. 15 januari 2012 een aantal aan het 
college van Gedeputeerde Staten, gerichte schriftelijke vragen heeft ingediend inzake de 
uitlatingen van Lowlands directeur Van Eerdenburg. De betreffende vragen treft u hierbij aan. 

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, lid 3 van het eerder genoemde Reglement van Orde 
beantwoordt het college van Gedeputeerde Staten deze vragen zo mogelijk binnen dertig dagen 
nadat zij zijn ingekomen. 

Indien beantwoording niet binnen deze termijn kan plaatsvinden, geeft het college aan de 
vragensteller en Provinciale Staten daarvan gemotiveerd bericht. 

Hoogachtend, 

Cc: Leden Provinciale Staten 
Het college van Gedeputeerde Staten 
Afdeling KBJZ 

Inlichtingen bij 
I. Wever 
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0320-265 705 
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Visarenddreef 1 
Lelystad 



PARTIJ VOOR DE VRIJHEID 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN ARTIKEL 84 REGLEMENT VAN ORDE PROVINCIALE 
STATEN 2011 

DATUM: 16 januari 2012 

AAN: De voorzitter van het college van Gedeputeerde Staten Flevoland 

STELLER VAN DE VRAGEN: PW-fractie Provinciale Staten Flevoland 

Overeenkomstig artikel 84 van het reglement van orde stelt de PW-fractie de onderstaande 
schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten over de uitlatingen van Lowlands 
directeur Van Eerdenburg. 

Het College wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 

Vraag 1: Heeft u kennis genomen van de uitaltingen van Lowlands festival directeur Van Eerdenburg, 
inhoudende dat Staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra ( W D ) niet welkom is op Lowlands? 

Vraag 2: Welk bedrag ontvangt het Lowlands festival in 2012 van de provincie Flevoland aan 
subsidie? 

Vraag 3: Bent u met de P W van mening dat een festival waarvan haar directeur mensen op grond van 
hun opvattingen de toegang weigert, geen subsidie behoort te ontvangen? 

Vraag 4: Bent u voornemens om de heer Van Eerden als ontvanger van een groot subsidiebedrag ter 
verantwoording te roepen over deze uitlatingen en hem te verzoeken zijn uitlatingen in te trekken? Zo 
nee, waarom niet? 

Vraag 5: Indien de heer Van Eerden niet alsnog verklaart dat iedereen, ongeacht zijn opvattingen, 
toegang heeft tot Lowlands, stopt u dan per direct de subsidieverstrekking aan Lowlands. Zo nee, kunt 
u dan verklaren waarom een festival waarvan haar directeur discrimenerende uitlatingen doet, 
aanspraak kan maken op provinciale subsidies? 

Namens de PW-fractie Provinciale Staten Flevoland 
Irene Joosse 


