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Betreft: Conclusie en advies informateurs GroenLinks en VVD

Geachte leden,
Op 3 april jl. zijn wij, op verzoek van de fracties van GroenLinks en VVD,
gestart met de volgende fase in het informatieproces. In deze brief
informeren wij uw Staten over onze conclusies en ons advies.
Op 4 april jl. hebben wij alle fracties uitgenodigd hun wensen over de
vorming van een nieuwe coalitie, per brief met ons te delen. Op basis van
de door ons ontvangen brieven hebben wij op 8 en 10 april jl. met alle
lijsttrekkers gesproken. Wij hebben deze gesprekken als plezierig en
constructief ervaren. De gesprekken hebben ons aanleiding gegeven een
gezamenlijk, verdiepend gesprek te voeren met de lijsttrekkers van
GroenLinks en VVD. Wij hebben uw Staten per brief hierover
geïnformeerd. Aanvullend hebben wij vandaag, 15 april, een gesprek
gevoerd met de lijsttrekkers van GroenLinks en CDA. Ook hebben wij
vandaag gesproken met de vorige informateur, de heer Smits.
Op basis van alle gesprekken kunnen wij uw Staten informeren over onze
conclusies en advies voor het vervolg.
1. Wij hebben de programmatische overeenkomsten en verschillen
tussen alle partijen onderzocht. Hierbij hebben wij, conform onze
opdracht, in het bijzonder aandacht besteed aan de vraag of de
programmatische verschillen tussen GroenLinks en VVD
overbrugbaar zijn. Op basis van de gevoerde gesprekken
concluderen wij dat dit het geval is.
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2. Daarnaast concluderen wij dat er een breed gedeeld gevoel
bestaat dat in een nieuwe collegeperiode, de samenwerking
tussen coalitie en oppositie zou moeten worden verbeterd. In veel
gesprekken is benoemd dat, in de afgelopen jaren, voorstellen van
de oppositie vaak konden rekenen op een gereserveerde houding
van de coalitiepartijen. Dit heeft geleid tot een onwenselijke kloof
tussen coalitie- en oppositiepartijen. Wij adviseren, na het
aantreden van een nieuw college, een gesprek tussen alle partijen
te organiseren over de wijze waarop hierin verbetering kan
worden aangebracht. Dit vraagt overigens ook een nieuwe
bestuursstijl binnen het college van Gedeputeerde Staten.
Op basis hiervan concluderen wij dat verdere formatiegesprekken tussen
GroenLinks, VVD, D66 en PvdA, goede kansen kunnen bieden op een
coalitie die kan rekenen op voldoende draagvlak in uw Staten. Ons advies
is om, met inachtneming van bovenstaande conclusies en adviezen, het
proces tot vorming van een coalitieakkoord en college van Gedeputeerde
Staten, te vervolgen.
Vanzelfsprekend zijn wij bereid onze conclusies en adviezen in een
gesprek met uw Staten nader toe te lichten.

Hoogachtend,

Laura Bromet

Cornelis Mooij

