Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
Dhr. drs. J.M.M. Polman
Aan de leden van Provinciale Staten van Zeeland
Datum: 24 oktober 2021

Onderwerp: toegang PS-diner 6 december 2021

Geachte heer Polman,
Zoals meerdere malen betoogd in de vergaderingen van de Staten, maakt ProZeeland zich grote
zorgen omtrent de mate en het tempo waarin internationaal en grondwettelijk vastgelegde
fundamentele grondrechten het onder het huidige regime in Den Haag moeten ontgelden. We
noemen de meest basale rechten als lichamelijke integriteit, vrijheid van verplaatsing / vrijwaring van
overheidsinmenging in het private leven, vrijheid van demonstratie en verbod op discriminatie en de
uitwerking die wij zien in een tweedeling van de samenleving.
Namens ProZeeland noemde ik het gevaar van de glijdende schaal waar het gaat om het uitsluiten
van specifieke groepen van het maatschappelijk leven als direct gevolg van de zogenaamde
Coronapas. De Coronapas heeft geen enkele bewezen toegevoegde waarde voor de volksgezondheid
maar onwenselijke maatschappelijke gevolgen, zoals polarisatie en tweedeling, des te meer.
Namens GS heeft u verwoord dat in Zeeland altijd de wet zal worden gevolgd. In dat kader noem ik
ook nog dat in ons staatsrechtelijk bestel de wetgever heeft uitgesloten om wetten te toetsen aan de
Grondwet en ons stelsel geen Constitutioneel Hof heeft als waarborg. ProZeeland meent dat het de
taak is van de volksvertegenwoordiging om een eigen verantwoordelijkheid te nemen, met name
zodra fundamentele rechten en rechtstatelijke waarborgen aan de orde zijn. Mensenrechten zijn
universeel, hetgeen betekent dat zij - ongeacht het lokaal / nationaal vigerende regime – gelden en
burgers er aanspraak op kunnen maken. De code van Neurenberg is daarbij eveneens aan de orde.
Na de Tweede Wereldoorlog hebben we daarin afgesproken dat niemand mag worden gedwongen
om medische behandelingen te ondergaan waar hij/zij niet vrijwillig voor kiest. Invasieve medische
tests waarbij met een voorwerp diep het menselijk lichaam wordt binnengedrongen is daar mede
onder begrepen.
Onderhavig verzoek ziet niet op de effecten van de Coronapas op de (Zeeuwse) samenleving als
geheel maar specifiek op ons werk als volksvertegenwoordiger. We richten ons tot u in uw functie
van voorzitter van de Staten.
1. PS-diner 6 december 2021
Als volksvertegenwoordigers hebben wij een uitnodiging gekregen voor een PS-diner in Den Haag,
welk diner in de plaats komt van het IPO Jaarcongres 2021. Helaas moeten wij vernemen dat ook hier
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weer de Coronapas als eis voor toegang wordt gesteld. Volksvertegenwoordigers zonder een
dergelijke pas kunnen derhalve niet aan het diner, dat in het kader staat van netwerken, deelnemen.
Los van het feit dat het zeer onwenselijk is dat een bepaalde groep volksvertegenwoordigers wordt
uitgesloten en wordt gediscrimineerd op grond van hun medische status, is dit niet enkel in strijd met
de resolutie van de Raad van Europa maar ook in strijd met de nationale wetgeving. Ik verwijs naar
het amendement Van der Staaij inhoudende een verbod op onverplicht toegangsbeleid. Aan
volksvertegenwoordigers mag geen toegangsbeperking worden opgelegd bij de uitoefening van hun
volksvertegenwoordigende taken. De netwerkbijeenkomst van 6 december 2021 is georganiseerd
voor Statenleden en wel in het bijzonder voor het netwerken dat zij geacht worden te doen.
Omdat u zich in de laatste Statenvergadering in ieder geval heeft uitgesproken de wet de
handhaven, willen wij u verzoeken als voorzitter van onze Staten om de organisatie van het PS-diner
hierop indringend aan te spreken en met klem te verzoeken alle volksvertegenwoordigers uit onze
Staten vrijelijk toegang te verschaffen en een onverplicht toegangsbeleid achterwege te laten. Dat is
immers in strijd met de wet.
2. Zeeuwse Dag in Den Haag d.d. 2 november 2021.
De fractievoorzitters zijn door u uitgenodigd voor “De Zeeuwse Dag in Den Haag” op 2 november a.s.
Tot onze verbazing staat daar eveneens de Coronapas als vereiste vermeld. Volksvertegenwoordigers
zonder een dergelijke pas worden dus ook hier uitgesloten. Uiteraard is een dergelijke uitsluiting
en/of toegangsbeleid om bovengenoemde gronden eveneens onwettig. Wij willen u met klem
verzoeken om deze vergissing eveneens recht te zetten en alle genodigde volksvertegenwoordigers
kenbaar maken dat zij zonder toegangsbeperkingen welkom zijn.
Wij danken u bij voorbaat voor de te nemen moeite in deze.

Statenfractie ProZeeland
Robert Koevoets

Robert Brunke
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