
Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 

41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente 

Leeuwarden 

 

 

 

 

 

16 november 2015 

Ontwikkelingen Culturele Hoofdstad 2018 en Klimaatpolitiek 

 

 

 

Geacht college, 

 

In de Leeuwarder Courant van maandag 16 november verscheen het bericht “Klimaatpolitiek wordt 

onderdeel van CH2018”.  

 

In het artikel wordt verslag gedaan van de visie van coproducer mevrouw Marjan Minnesma, tevens 

directeur van Urgenda, die deze beleidslijn heeft ingezet. Deze visie wordt ondersteund door 

wethouder Isabelle Diks van Leeuwarden en Bouwe de Boer, ambtenaar van de gemeente 

Leeuwarden. 

 

Bovendien blijken wethouder en ambtenaar namens de gemeente Leeuwarden deel te nemen aan 

de ‘Climatemiles’, een activiteit van duurzaamheidsorganisatie Urgenda. 

 

De VVD fractie heeft naar aanleiding hiervan een aantal vragen. 

 

1. Hoe beoordeelt het college de (eerdere) uitspraken van Mevr. Minnesma, de doelstelling van 

Urgenda en de nu geschetste visie als onderdeel van Culturele Hoofdstad 2018? 

2. Waarom steunt het college bij monde van wethouder Diks deze visie? 

 

Het college kiest er voor om energiecoördinator Bouwe de Boer hierover ook verklaringen te laten 

geven in pers en in het publieke domein. 

 

3. De VVD fractie gaat er van uit dat alle publieke uitspraken van deze ambtenaar vallen onder 

de politieke verantwoordelijkheid van de wethouder. Klopt deze aanname? Zo nee, waarom 

niet? 

 

Over de deelname aan de actie van Urganda door de wethouder en de ambtenaar: 

 

4. Waarom doen beide mee aan deze actie? Uit welk budget worden de reis- en verblijfskosten 

betaald?  

 

 

  



De stichting CH2018 heeft haar eigen personeelsbeleid. Het nu opgeroepen beeld en de ontstane 

situatie en rechtvaardigen enige vragen over de aanstelling van mevrouw Minnesma als coproducer: 

 

5. De VVD fractie heeft begrepen dat mevrouw Minnesma ook aanblijft als directeur van 

Urgenda gedurende haar coproducerschap. Is dat juist? 

 

Als dat juist is: 

 

6. Is er dan geen (onaanvaardbaar) risico op belangenverstelling tussen de doelstellingen van 

Urgenda en het programma van Culturele Hoofdstad 2018? Zo nee, waarom niet? Hoe denkt 

u dat een dergelijke belangenverstrengeling voorkomen kan worden? 

 

7. Is het coproducerschap een bezoldigde functie? Zo ja, om welke omvang (uren, salaris) gaat 

het dan? 

 

Met de uitspraken van milieuactiviste en coproducer Marjan Minnesma over de afkeer van fossiele 

grondstoffen, eerdere uitspraken van genoemde ambtenaar van de gemeente Leeuwarden over het 

2 weken fossielvrij maken van Fryslân en de bemoeienis van wethouder Isabelle Diks lijkt het Energy 

Now project te verworden tot een (partij) politiek gedreven en activistisch programmaonderdeel 

van CH2018. 

 

De VVD is van mening dat Culturele Hoofdstad gevrijwaard dient te blijven van deze politiek 

activistische invloeden. 

 

8. Is het college het met de VVD fractie eens? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat het 

college aan deze situatie doen? 

 

Wij verwachten dat u de vragen op zo kort mogelijk termijn en binnen de daarvoor staande 

termijnen kunt beantwoorden.  

 

Namens de VVD Fractie, 

Met vriendelijk groet, 

 

Harry Bevers 

h.bevers@leeuwarden.nl 

06-46285616 
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