
Geachte heer Van Beek, beste Willibrord, 

 

Hierbij neem ik, met bezwaard gemoed maar met een mooi vooruitzicht, ontslag uit Provinciale 

Staten omdat het ambt van volksvertegenwoordiger zich slecht laat verenigen met dat van 

wereldreiziger. We gaan in juli beginnen met een reis die ons gezin met de trein van Scandinavië en 

Estland via Rusland, Mongolië en China, en vervolgens met de veerboot naar Zuid-Korea en Japan zal 

voeren. Vandaar nemen we het vliegtuig naar Zuidoost-Azië en vervolgens naar India, om daarna 

naar Australië en Nieuw-Zeeland te vliegen. De wereldreis eindigt in Noord-Amerika, waar mijn 

vrouw vandaan komt. Augustus volgend jaar komen we weer terug naar Nederland. 

Dit ontslag betekent voor mij een wellicht tijdelijk, maar wellicht ook definitief afscheid. Ik heb al aan 

mijn fractie laten weten beschikbaar te zijn om weer terug te komen na augustus 2017. Ik heb ook 

van andere fracties te horen gekregen dat zij het jammer vinden dat ik vertrek als Statenlid en 

commissievoorzitter. Dat beschouw ik als een groot compliment. 

Maar… politiek is verslavend en daarom was het tijd voor een cold turkey. Ik vermoed wel dat ik last 

zal krijgen van afkickverschijnselen. In een terugval zal ik dan in, pakweg, de Sidney Morning Herald 

de gemeenteraadsverkiezingen in New South Wales volgen. Ik zal ook de collega’s gaan missen: ook 

mensen die net zo gek zijn als ik om een groot deel van hun vrije tijd te steken in lezen (van soms 

slecht geschreven teksten en karrenvrachten e-mails), praten maar vooral ook luisteren (met en naar 

inwoners, raadsleden, collega-Statenleden, collegeleden, ambtenaren en partijgenoten) en reizen 

(naar inwoners en raadsleden, infoavonden en werkbezoeken). 

Ik wens via u de Staten veel gedegen, duale besluitvorming toe, genomen op basis van heldere 

voorstellen en navolgbare afwegingen, waarin hun gedachtegoed, het algemeen belang en input van 

onze inwoners een plek hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Ivo Thonon 


