Betreft: voortgang onder nieuwe naam
Geachte voorzitter,

3 september 2021, Poortvliet

Bij dezen informeer ik u dat ondergetekende met onmiddellijke ingang verdergaat onder de
naam Lijst Bosch en zichzelf derhalve afsplitst van de PVV Zeeland – voor zover van het
bestaan daarvan nog kan worden gesproken.
Recent is mij meegedeeld dat de PVV op Tholen niet door zal gaan. Dit besluit is door de
landelijke PVV genomen zonder daarin de lokale fractie te betrekken, noch te kennen. Met
deze gang van zaken wordt miskend hoe hard er de afgelopen jaren is gewerkt en inzet is
getoond. Dit is het zoveelste gebrek aan rugdekking, boven op de feitelijke excommunicatie
van onder meer de PVV-Statenfractie door de landelijke PVV. Echter, het besluit om onder
eigen naam verder te gaan, is niet om deze reden genomen.
Toen ik mijzelf kandideerde voor de PVV, meende ik ruimte te zien voor een gematigdere
visie binnen de provinciale afdeling. Deze gematigde visie is vervolgens door vertaald naar
de lokale gemeenteraadsfracties. De afgelopen jaren hebben een beeld getoond waar deze
ruimte mijns inziens is verdwenen en juist plaats heeft gemaakt voor het nóg nadrukkelijker
etaleren van standpunten waarin ik mijzelf niet herken. Ook de toon van het debat is een
toon waarmee ik niet langer geassocieerd wens te worden. Binnen Zeeland trachten wij
bruggen te slaan en waar mogelijk de samenwerking met andere fracties te zoeken. Die
insteek staat mijns inziens haaks op de houding die elders wordt tentoongesteld.
De aantrekkelijkheid van de PVV op regionaal en lokaal niveau was de mogelijkheid om zelf
het verkiezingsprogramma op te stellen, daaraan naar eigen inzicht invulling te geven en
nadruk te leggen op issues die lokaal spelen. De wijze waarop vervolgens achteraf wordt
afgerekend zonder enige vorm van overleg, bevestigt nogmaals het gevoelen dat voor een
gematigd standpunt en deze constructieve opstelling niet (langer) plaats is binnen de PVV.
Ondanks dat ik mijzelf afsplits van de PVV, ben ik de partij dankbaar voor de kansen die mij
zijn geboden om ervaring op te doen in het reilen en zeilen van het decentraal bestuur. Het
debat aangaan met anderen, is en blijft een mooi en bovenal groot goed van de Nederlandse
democratie. Ik hoop tot op heden met name de jongeren te hebben aangespoord zich
politiek te engageren. Tot aan de komende verkiezingen zal ik mij onder andere daarvoor
blijven inzetten, zij het nu onder eigen vlag.
Vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
mr. V.L. Bosch

