Aan:
de voorzitter van Provinciale Staten van Zeeland
Provinciehuis
Abdij 6
4331 BK Middelburg

Middelburg, 31.10.2021

Betreft: protest tegen het uitsluiten van volksvertegenwoordigers bij een activiteit van de Provincie Zeeland
Geachte mijnheer de voorzitter,
De fracties van Pro Zeeland en het Forum voor Democratie (FVD) in de Provinciale Staten van Zeeland
protesteren tegen de uitsluiting van (verkozen) volksvertegenwoordigers van een bijeenkomst georganiseerd
door de Provincie Zeeland. Wij hebben begrepen dat aan het ,,Zeeuws Diner’’ op 2 november in perscentrum
en sociëteit Nieuwspoort te Den Haag niet deelgenomen kan worden door personen die het
coronatoegangsbewijs niet gebruiken.
Vertegenwoordigers van onze fracties hebben zich aangemeld voor deze bijeenkomst en hebben via de
bevestigingsbrief begrepen dat er alleen toegang is met het coronatoegangsbewijs. Wij vinden het systeem
van het coronatoegangsbewijs onaanvaardbaar. Voor onze motivering verwijs ik naar de brief van 13.09.2021
van de leden Walravens en Bos gericht aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten. Op 24.10.2021
hebben de leden Brunke en Koevoets een brief gestuurd aan u waarin zij specifiek aangeven dat zij niet
akkoord gaan met het toegangsbeleid voor het ,,Zeeuws Diner” tijdens de ,,Zeeuwse Dag’’ in Den Haag. Tot
op heden heeft een reactie van uw kant de leden van Provinciale Staten nog niet bereikt.
Wij hopen dat u een voorzitter wilt zijn van en voor alle Statenleden. Dus ook voor die leden die principiële
bewaren hebben tegen het Coronatoegangsbewijs en/of leden die vanwege niet-vaccineren niet over een
QR-code beschikken. Wij doen op u een appel om de provinciale bijeenkomst het ,,Zeeuws Diner’’ ook
toegankelijk te maken voor leden die het Coronatoegangsbewijs afwijzen. Mocht het verweer zijn dat
Nieuwspoort nu eenmaal met het Coronatoegangsbewijs moet werken, dan vragen wij u ons te verklaren
waarom u heeft ingestemd met het beleggen van deze bijeenkomst op die locatie. Temeer u weet dat er
leden zijn die het Coronatoegangsbewijs niet zullen gebruiken. Sterker nog, u heeft in de jongste vergadering
van Provinciale Staten aangeven dat de Provincie Zeeland het Coronatoegangsbewijs niet zal gebruiken bij
bijeenkomsten, tenzij zij vanwege regels van het Rijk daar niet aan kan ontkomen. Ons inziens is dit laatste
niet het geval.
Wij spreken onze afkeur uit over het beleid om te werken met een toelatingsbewijs op basis van het
Coronatoegangsbewijs en roepen u op deze handelswijze te herzien. Door te werken met het
Coronatoegangsbewijs sluit u leden uit van een bijeenkomst van de Provincie Zeeland. Hierdoor worden
volksvertegenwoordigers belemmerd hun functie volledig uit te oefenen. Immers, netwerken en
informatievergaring zijn ook aspecten van het werk van een volksvertegenwoordiger. Uitsluiting van verkozen
volksvertegenwoordigers kan toch niemands bedoeling zijn? Immers, binnen de Provincie Zeeland is
,,samen’’ het parool.
Wij verzoeken voorts deze brief als hoogdringend bespreekstuk toe te voegen aan de dagorde van
01.11.2021 van de vergadering van het Presidium van de Provinciale Staten en verzoeken tenslotte deze
brief toe te voegen aan de lijst van ingekomen stukken van Provinciale Staten van Zeeland.
Hoogachtend namens de fracties van Pro Zeeland en FVD,
Ròbert Brunke;
Robert Koevoets;
Fred Walravens;
Martin Bos.
Fractie van het Forum voor Democratie (FVD)
in de Provinciale Staten van de Provincie Zeeland
Provinciehuis, Abdij 6, 4331 BK Middelburg
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