
 
 

 
Aan de  
Voorzitter van Provinciale Staten van Drenthe,  
Mevrouw J. Klijnsma  
Postbus 122 
9400 AC Assen  
 
Assen, 24 december 2021  
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 RvO, Kerstmarkt Forum voor Democratie 
Geachte mevr. Klijnsma, 
 
Goed bestuur is integer bestuur. Integriteit gaat over de manier waarop we in Drenthe 
handelen, met elkaar omgaan en samenwerken volgens gezamenlijke waarden en normen.  
Integriteit bepaalt de kwaliteit van de organisatie en de manier waarop de buitenwereld 
tegen de politiek en de organisatie aankijkt.  
Statenleden en gedeputeerden dienen met zorgvuldigheid hun of haar rol in te vullen, de 
verantwoordelijkheid nemen die met de functie samenhangt en bereid te zijn 
verantwoording af te leggen, aan de burger.  
Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar heeft ook te maken met de wijze 
waarop wij ons in de publieke ruimte gedragen.  
Het schaden van de integriteit schaadt een goed functioneren van de democratische 
rechtstaat. Wij maken ons grote zorgen om deze glijdende schaal, want daardoor kijken 
steeds minder mensen ervan op.  
De veiligheidsdiensten waarschuwen ons al enige tijd dat een radicale onderstroom van 
steeds extremistischer opvattingen een groeiend gevaar vormt voor de nationale veiligheid.  
Afgelopen zondag (19 december) zorgde Forum voor Democratie (FvD) voor een nieuw 
dieptepunt: de Drentse afdeling organiseerde op het terrein van een loonbedrijf in Wijster 
een illegale kerstmarkt. Uitgerekend op de dag dat een nieuwe lockdown inging. 
Aangekondigd als kerstmarkt, vervolgens omgedoopt tot demonstratie. Maar dat bleek na 
het zien van de beelden een ‘fake’.  
Naar aanleiding hiervan de volgende vragen aan de Commissaris van de Koning (CdK): 
 

1. Bent u met de fractie van GroenLinks van mening dat deze actie in strijd is met het 
gevoerd Kabinetsbeleid en dat sprake is van een oproep tot een 
gezagsondermijnende actie en dat hiermee de waarden van onze rechtstaat worden 
geschaad? En dat dit niet had mogen gebeuren?  

2. Heeft u ook kennisgenomen van het feit dat Statenleden van FvD zich ondubbelzinnig 
achter deze actie hebben geschaard en zich positief hierover hebben uitgesproken? 
Acht u deze handelswijze in overeenstemming met de gedragscode integriteit 
Provinciale Staten Drenthe 2019?   

3. Zo nee, kunt u dit nader motiveren? Zo ja, welke actie bent u voornemens te 
ondernemen? 

4. Heeft u ook kennisgenomen dat op deze illegale kerstmarkt Neonazi attributen aan 
de man zijn gebracht. Bent u met de fractie van GroenLinks van mening dat dit in 
strijd is met de goede zeden. En dat het verkopen van dergelijke spullen kunnen 
aanzetten tot haat en geweld? Bent met de fractie van GroenLinks van mening dat 
het verkoop van dergelijke attributen om die reden in het vervolg verboden moet 



worden? Bent u bereid publiekelijk uw morele afkeuring hierover uit te spreken? Zo, 
ja op welke wijze gaat u dit kenbaar maken?  

5. Heeft u kennisgenomen van de reactie van FvD in het Kamerdebat van d.d. 21
december over de Coronamaatregelen van het Kabinet, waarin zij burgers oproepen
alle maatregelen en verboden naast zich neer te leggen en hier geen gevolg aan te
geven? En bewust risico’s voor anderen neemt in tijden waarin het eens te meer
aankomt op saamhorigheid en medemenselijkheid?

6. Bent u met de fractie van GroenLinks van mening dat u de FvD Statenleden uitnodigt
voor een gesprek en hen te vragen publiekelijk afstand de nemen van deze oproep?

Namens de Statenfractie van GroenLinks Drenthe, 

Elke Slagt-Tichelman 
Ewoud Bos 
Henk Nijmeijer 
Ria Haan 
 




