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Kamervragen over "opruiend gedrag van een GroenLinks 

Statenlid te Groningen" 

Aanleiding 

U heeft op 15 december 2022 vragen ontvangen van het lid Van Haga (Groep Van 

Haga) over “opruiend gedrag van een GroenLinks Statenlid te Groningen”. In 

verband met het opvragen van informatie bij de provincie en met het kerstreces 

is een uitstelbericht verstuurd. De termijn voor beantwoording loopt nu af op 

donderdag 26 januari. 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd om in te stemmen met bijgevoegde beantwoording van de 

vragen en daartoe de aanbiedingsbrief te ondertekenen. 

Kern 

• De vragen zijn gesteld naar aanleiding van de maidenspeech die het 

Groningse Statenlid Jeroen Hut (GroenLinks) op 14 december 2022 in de 

Statenhal van de provincie Groningen heeft gehouden. In deze speech 

ging dit Statenlid onder meer in op rechts-populisme en de in zijn optiek 

schadelijke aspecten hiervan. Daarbij maakte hij tevens gebruik van 

beeldmateriaal, op een scherm werden tijdens de speech afbeeldingen 

van prominente vertegenwoordigers van de rechts-populistische stroming 

vertoond, waaronder die van Thierry Baudet en van Van Haga zelf. 

• Van Haga kwalificeert de bewuste passage uit de speech van Hut als 

“opruiend gedrag” en vraagt u onder meer wat u ervan vindt dat politici, 

ondersteund met beeld en geluid dat door de ondersteuning van 

Provinciale Staten ter beschikking wordt gesteld, op deze manier worden 

neergezet en of u de commissaris van de Koning erop gaat aanspreken 

dat hij hierbij niet heeft ingegrepen. 

• De lijn van beantwoording is dat in een democratie een scherp debat 

moet kunnen worden gevoerd, waarbij veel moet kunnen worden gezegd. 

Als grenzen worden overschreden, kunnen volksvertegenwoordigers 

elkaar hierop aanspreken. De commissaris van de Koning heeft als 

voorzitter van de Staten, een positie die hij als provinciaal orgaan heeft, 

de taak om erop toe te zien dat het debat binnen de grenzen blijft van 

wat de Statenleden in het reglement van orde hebben opgenomen. Het 

gaat hier dus niet om een taak die de commissaris als rijksorgaan 

uitoefent; het is dan ook niet aan u om de commissaris hierop aan te 

spreken in dit geval. 
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• Opruiing is als delict omschreven in artikel 131 van het Wetboek van 

Strafrecht (Sr). U geeft in de beantwoording geen inhoudelijke taxatie of 

hiervan in dit geval wel of geen sprake is, maar geeft wel aan dat het 

Openbaar Ministerie onderzoek kan doen naar een mogelijke overtreding 

van artikel 131 Sr en dat het dan uiteindelijk aan de strafrechter is om 

hierover een oordeel te vellen. In dit geval is niet bekend dat aangifte is 

gedaan van opruiing of dat hiernaar een onderzoek loopt bij het Openbaar 

Ministerie. 

Toelichting 

• Naar aanleiding van deze vragen is contact opgenomen met de provincie 

Groningen. De provincie heeft laten weten dat over deze kwestie ook bij 

de provincie tenminste één klacht is ingediend, deze is doorgestuurd naar 

een externe klachtencommissie. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 
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