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BIJLAGE geen ONDERWERP Beantwoording Art. 47 vragen inzake 

Bakhuis Wolters prijs 

 

 

 

Geachte heer Dercksen, 

 
De fractie van de PVV heeft op 14 januari 2021 de volgende vragen gesteld volgens de procedure 
van art. 47 RvO. Bij deze de antwoorden op de vragen. 
 
Recentelijk maakte de provincie de juryleden van de Bakhuis Woltersprijs, de 
identiteitspolitiekprijs,  bekend. De PVV-fractie heeft daarover de navolgende vragen. 
 
1. Hoe is men gekomen tot de persoonlijke bezetting van deze jury? Is daarbij gekeken naar: 
politieke voorkeur, sexe, seksuele geaardheid, culturele achtergrond in plaats van kennis van 
zaken? Zo ja, waarom?  
 
Antwoord 
Bij de uitvoering van de motie is overleg gezocht met een aantal van de indienende partijen. Vanuit 
deze statenleden is een groslijst samengesteld van mogelijke juryleden.  Deze zijn benaderd en een 
deel heeft zich bereid verklaard om jurylid te zijn. Bij het samenstellen van de groslijst is gekeken 
naar hun band met de provincie Utrecht, hun reputatie als toonaangevend persoon, en diversiteit 
in achtergrond. Zij zijn afkomstig uit de wetenschap, de culturele sector, de politiek en de 
gezondheidszorg. 
 
2. Bij het voorstel om te komen tot deze prijs werden alleen linkse vrouwen benoemd en in 
positieve zin toegesproken. Is dat erg inclusief en is dat niet een dramatische start van een prijs die 
inclusiviteit zegt te beogen, maar uitsluiting bevordert, waarmee deze prijs reeds voor de eerste 
uitreiking slechts een signaal geeft van uitsluiting? 
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Antwoord 
De discussie in de Statenvergadering van 4 maart 2020 heeft geleid tot een motie die aanvaard is 
door 10 van de 13 partijen. De oproep om kandidaten voor te dragen voor de prijs is breed 
uitgezet. Deze oproep maakt uiteraard geen enkel onderscheid in politieke voorkeur.  
 
3. De juryleden bestaat geheel uit vrouwen. Zijn mannen niet in staat een vrouw te selecteren en 
aan te wijzen voor deze prijs? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zitten zij dan niet in de jury? 
 
Antwoord 
Natuurlijk zijn mannen ook in staat een vrouw aan te wijzen. De gekozen juryleden kwamen echter 
als beste uit de bus.  
 
4. Waarom zijn mensen met donkere huidskleur niet opgenomen in de jury?  Is het gerechtvaardigd 
dat ook zij zich nu gediscrimineerd voelen? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid deze omissie 
(althans in uw manier van denken) te herstellen? Zo nee, waarom niet? 
 
Antwoord 
De huidskleur van de juryleden behoorde niet tot de selectiecriteria. Ik verwijs u voor de 
gehanteerde selectiecriteria naar het antwoord op uw eerste vraag   
 
5. Is de provincie voornemens om nog meer identiteitspolitiek te voeren waarbij het niet meer van 
belang is of je wat kan, maar of je van het juiste geslacht bent, de juiste geaardheid of de juiste 
achtergrond hebt? Bent u met ons eens dat dit zuivere discriminatie is en in strijd met artikel 1  van 
de grondwet? Zo nee, graag uitleg.  Is het niet hypocriet om dan bij de entree dit artikel op de muur 
te schilderen als uw beleid haaks daarop staat?  
Is dat niet hét recept om mensen tegen elkaar op te zetten? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
De provincie voert geen identiteitspolitiek. Er is door diverse partijen een motie ingediend op 4 
maart 2020. Deze motie is aanvaard, en daar wordt nu uitvoering aan gegeven. 
 
6. De doelstelling is om een vrouw uit de provincie Utrecht in het zonnetje te zetten. Voor zover wij 
hebben kunnen nagaan heeft mevrouw Barnita Bagchi nog nooit in het Nederlands gepubliceerd. Is 
zij het Nederlands machtig? Zo nee, hoe kan zij dan een oordeel vellen bij het aanwijzen van deze 
“prijs”? 
Gelieve vragen specifiek te beantwoorden en niet te reageren door middel van een slap algemeen 
verhaal. 
 
Antwoord 
Alle juryleden spreken en schrijven Nederlands.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Mr. J.H. Oosters 
Voorzitter Provinciale Staten 
 


