
• • J;!,, provincie  
groningen 

bezoekadres; 

postadres: 

algemeen teiefoonnr: 

Martinikerkhof 12 

Postbus 610 
9700 AP 
Groningen 

050 3i6 49 ii 

Aan het lid van Provinciale Staten, 
de heer T. van Kesteren 

www.provinciegroningen.nl  
info@provinciegroningen.nl 

LU 

Datum 
Briefnummer 
Zaaknummer 
Behandeld door 
Telefoonnummer 
Antwoord op 
Bijlage 

Onderwerp 

26 J AN. 2 016 
2016-04368/4/A.27, BJC 
614926 
L.H, Hauke 
(050) 316 4633 
Statenvragen van de PW 

Partij voor de Vrijheid - schriftelijke vragen over de uitspraken 
van de CdK over het beleid van open grenzen en de 
ongebreidelde toestroom van nieuwkomers 

Geachte heer Van Kesteren, 

In uw brief van 19 januari 2016, stelt u namens de PW-fractie een aantal vragen. 
Aanleiding is de door de Commissaris van de Koning op 4 januari 2016 
uitgesproken nieuwsjaartoespraak. De beantwoording van de vragen treft u 
hieronder aan. Voor de volledigheid herhalen wij eerst de vraag, gevolgd door het 
antwoord. 
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Vraag 1 
Deed de CdK zijn uitspraken over het opnemen van asielzoekers als voorzitter van 
Provinciale Staten? Zo nee, vanuit welke rol dan wel? 

Antwoord 
De Commissaris van de Koning houdt jaarlijks op de traditionele 
nieuwjaarsreceptie van de provincie Groningen een nieuwjaarstoespraak. Dit doet 
hij in de rol als Commissaris van de Koning, in deze functie is hij zowel voorzitter 
van Gedeputeerde Staten als voorzitter van Provinciale Staten. 

Vraag 2 
Vinden Gedeputeerde Staten het gepast dat in een nieuwjaarstoespraak van een 
ongekozen CdK expliciete partijpolitieke en moralistische stellingen worden 
ingenomen over het beleid van open grenzen en de ongebreidelde toestroom van 
nieuwkomers, terwijl over dit onderwerp in de Groningse samenleving nogal 
verschillend wordt gedacht? Telt voor GS de opvatting van grote groepen in de 
Groningse samenleving die anders over deze onderwerpen denken ook mee, of 
spreekt hun CdK niet namens hen? 

Antwoord 
In de toespraak besteedt de Commissaris van de Koning aandacht aan het 
vluchtelingenvraagstuk. Dit is in overeenstemming met onze inzet, zoals wij die 
met de Staten hebben gedeeld en waarover de Staten met ons het debat hebben 
gevoerd. In dit debat hebben wij de steun van de meerderheid van de Staten 
gekregen. Tevens hebben wij de Staten sindsdien regelmatig op de hoogte 
gehouden van de stand van zaken. 
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Vraag 3 
Zien GS de toestroom van asielzoekers inderdaad als wenselijk om - zoals de CdK 
het stelt - te voorkomen dat 'we' doen wat we in de jaren '30 deden, namelijk 
mensen bij onze grenzen wegsturen, vaak rechtstreeks naar de kampen van 
Hitler!" (https://www.voutube.com/watch?v=nF7liGSiqX8)? Zo ja, hoe rijmt u dit met 
de uitkomsten van onderzoek waaruit blijkt dat eerder naar Nederland gekomen 
asielzoekers voornamelijk uit veilige landen komen, en ziet u Duitsland als een 
onveilig land? 

Antwoord 
Zie antwoord vraag 2. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Groningen; 

, voorzitter. 

, secretaris. 

https://www.voutube.com/watch?v=nF7liGSiqX8

