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Onderwerp
Politiek-correcte nieuwjaarstoespraak ongekozen regent

Aan de leden van Provinciale Staten
Toelichting
Op woensdag 11 januari heeft de commissaris van de Koning zijn gebruikelijke
nieuwjaarstoespraak gehouden. Dit warrige verhaal, nog politiek-correcter dan de
gevestigde orde in de tijd van wijlen Pim Fortuyn, roept bij de fractie van de PVV de
volgende vragen op.

1.

Op woensdag 14 december heeft de PVV-fractie u geadviseerd het kerstreces te
gebruiken om eens te bezinnen op uw eigen positie. Wanneer kan de PVV-fractie een
uitnodiging verwachten om te helpen met verhuizen?
Antwoord
Van verhuisplannen is geen sprake. De commissaris van de Koning is medio 2014,
enkele maanden na zijn benoeming, naar de provincie Zuid-Holland verhuisd. Op dat
moment was hulp welkom geweest.

2.

Mocht de verhuizing op dit moment geen doorgang vinden; welk verandertraject
kunnen we afspreken teneinde uw vooringenomenheid ten aanzien van de PVV te
verminderen?
Antwoord
Van door u gesuggereerde vooringenomenheid is geen sprake.

3.

Bent u zelf tevreden over de door u uitgesproken boodschap?
Antwoord
Ja.

4.

Welke vergoeding heeft voormalig VARA-voorzitter en PvdA-regent Marcel van Dam
gekregen voor zijn niet mis te verstane bijdrage aan uw nieuwjaarsrede?
Antwoord
Wij verbazen ons over deze vergezochte insinuatie. De commissaris van de Koning
heeft zijn eigen gedachten verwoord.
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5.

U refereert in uw speech aan een onterecht gekozen “Man of the Match” van de
politiek, en vraagt zich af “wie er gek” is geworden. Wie bedoelt u hiermee? En wie is
er “gek” geworden?

6.

U probeert een karikatuur te schetsen door te stellen: “Feiten interesseren me niet,
wetenschap is slechts een mening en ik verkondig mijn eigen waarheid”. Welke
politicus bedoelt u hiermee?

7.

U zegt zich “zorgen” te maken over het politieke klimaat, wat bedoelt u daarmee?

8.

U geeft aan iedereen een “respectvol en constructief maatschappelijk klimaat” toe te
wensen. Hoe verhoudt zich dat tot uw respectloze houding jegens de acht statenleden
van de Partij voor de Vrijheid in Zuid-Holland?
Antwoord op de vragen 5 tot en met 8
De commissaris van de Koning heeft in zijn Nieuwjaarstoespraak een beschouwing
gegeven over het maatschappelijke en politieke klimaat van dit moment. Daarmee
sprak hij over ontwikkelingen op internationaal, nationaal, regionaal en lokaal niveau.
Hij richtte zich niet op één persoon of groepering in het bijzonder. De vragen die hij
stelde, zijn vragen waarover de aanwezigen op de Nieuwjaarsreceptie - en in bredere
zin de hele samenleving - na kunnen denken.
In zijn toespraak roept de commissaris op tot een zorgvuldige omgang met
democratische spelregels, om op de bal te spelen en niet op de man, om het belang
van onze inwoners centraal te stellen in plaats van systemen en roept hij op tot
politieke debatten die niet gericht zijn op bijten en verwijten maar op het zoeken van
de verbinding met elkaar.
Wie de schoen past, trekke hem aan.

Bron: “PVV-hatende commissaris van de Koning Jaap Smit foetert Wilders en zijn
aanhangers uit in zijn nieuwjaarsrede”,
http://www.dagelijksestandaard.nl/2017/01/pvv-hatende-commissaris-van-de-koningjaap-smit-foetert-wilders-en-zijn-aanhangers-uit-in-zijn-nieuwjaarsrede/ (woensdag 11
januari 2017)

Den Haag, 17 januari 2017
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
secretaris,
voorzitter,
drs. J.H. de Baas

drs. J. Smit

