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Geachte mevrouw Rozema, 

Hierbij ontvangt u de antwoorden van ons college op de statenvragen die de statenfractie van de 
PW op 16 januari 2012 heeft gesteld over subsidie aan het muziekfestival Lowlands. Wij hebben de 
antwoorden op deze vragen vastgesteld op 7 februari 2012. 

Wij verzoeken u de leden van Provinciale Staten in kennis te stellen van de vragen en antwoorden. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
de secretaris;;]? de voorzitter. 

. ars T. van GCJC wai 
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mr. E.M. Strating 
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P R O V I N C I E F L E V O L A N D 

Schriftelijke statenvragen van de statenfractie van de PW van 16 januari 2012 over subsidie 
aan Lowlands en de antwoorden daarop van het college van Gedeputeerde Staten van 7 februari 
2012. 

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

Antwoord: 

Via de media is ons een en ander ter ore gekomen. 

Vraag 2 

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

Antwoord: 

Het Lowlands festival ontvangt geen subsidie van de provincie in 2012. 

Vraag 3 
Bent u met de PVV van mening dat een festival waarvan haar directeur mensen op grond van hun 
opvattingen de toegang weigert, geen subsidie behoort te ontvangen? 
Antwoord: 
Wij zijn van mening dat de door provincie gesubsidieerde festivals algemeen publiekstoegankelijk 
dienen te zijn. 
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? 
Antwoord: 
Nee, wij gaan geen enkel verzoek aan de directeur Van Eerden doen, omdat de door u 
gesuggereerde subsidierelatie tussen de provincie en Lowlands festival niet bestaat. 

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 discriminerende uitlatingen doet, aanspraak 
kan maken op provinciale subsidie? 

Antwoord: 
Stoppen van subsidie is niet aan de orde, omdat de provincie het Lowlands festival niet subsidieert. 


