Statenfractie Noord-Holland
Paviljoenslaan 9
2012 JE Haarlem
fractie@noordholland.christenunie.nl

Aan: informateurs Bromet en Mooij
Haarlem, 6 april 2019

Geachte mevrouw Bromet en heer Mooij,
Graag geven wij gehoor aan uw verzoek om voorafgaand aan ons gesprek u een brief te sturen over
onze visie op de vorming van een nieuw college in onze provincie.
Voordat wij ingaan op uw vragen hechten wij er aan een opmerking maken over het proces. Wij
hebben begrepen dat uw primaire opdracht is om te verkennen “of de inhoudelijke verschillen
tussen GroenLinks en de VVD overbrugbaar zijn”. Wij onderkennen de relevantie van deze opdracht
gezien de grote verschillen tussen beide partijen op onderwerpen zoals de verbinding A8-A9, de rol
van windmolens in de provinciale energietransitie, de bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek,
de ruimte voor Schiphol en de visie op de toekomst van de landbouw. Duidelijkheid over de manier
waarop deze en andere verschillen door GroenLinks en de VVD overbrugd zullen worden is voor ons
een voorwaarde om te kunnen deelnemen aan gesprekken over de invulling van een programma
voor de komende bestuursperiode.
Duiding verkiezingsuitslag
De verkiezingsuitslag heeft allereerst laten zien dat er een groeiende steun is voor een daadkrachtige
aanpak van de uitdagingen rondom het klimaat. Van de partijen die de afgelopen 4 jaar zitting
hadden in de Provinciale Staten van Noord-Holland hebben alleen GroenLinks, Partij voor de Dieren
en de ChristenUnie meer kiezers getrokken, alle drie partijen die dit onderwerp in de afgelopen
periode met klem geagendeerd hebben. Tegelijk zien we dat ook Forum voor Democratie, een partij
die het klimaatprobleem ontkent, een groot aantal stemmen heeft gekregen. Wij constateren een
toenemende polarisatie rondom dit thema en achten het essentieel om de komende periode zo veel
mogelijk mensen te betrekken bij het gesprek over de transitie naar een samenleving die schoner,
eerlijker en toekomstbestendig is. Voorts leiden wij uit de 41% stemmenwinst voor ChristenUnie af
dat er waardering is voor een constructieve, open en transparante politiek.
Belangrijke thema’s
Voor de belangrijkste thema’s en onderwerpen in de komende vier jaar verwijzen wij graag naar ons
verkiezingsprogramma. Daarin benoemen wij onder andere de volgende elementen.
 Wij willen voorrang geven aan fiets en OV ten opzichte van de auto, dat wil zeggen dat we
een zogenaamde modal shift nastreven.
 Ook willen wij ons inzetten voor een omslag naar een toekomstbestendige landbouw, waarin
we zij-aan-zij met boeren zoeken naar nieuwe manieren om te zorgen voor voedsel,
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landschap en natuur op een manier die de aarde niet uitput en waarmee boeren een
gezonde boterham kunnen verdienen.
Wij willen dat Noord-Holland zich maximaal inzet voor het realiseren van de opgaven voor
energiebesparing en -opwekking die voortvloeien uit het klimaatakkoord, aansluitend bij
initiatieven vanuit de samenleving en met oog voor de omgeving.
Wij willen werken aan een transitie naar een economie die draait om het welzijn van de
samenleving, dat wil zeggen dat onze consumptie en activiteiten niet ten koste mogen gaan
van de natuur, onze toekomst of mensen ver weg. Om dit te realiseren zullen de verborgen
kosten en maatschappelijke waarde van economische activiteiten een belangrijkere plek
moeten krijgen in het provinciale beleid.
Wij willen zorgen voor meer passende en betaalbare woonruimte, waarbij we het landschap
in stand houden en zo veel mogelijk bouwen bij knooppunten in het openbaar vervoer (OVknooppunten).

Samenstelling coalitie en bereidheid tot deelname
U vraagt ook naar mogelijke coalities die wij zien. Na de conclusie van dhr. H. Smits – de informateur
in opdracht van Forum voor Democratie – dat de kans op een coalitie waarvan FvD deel uitmaakt
zeer gering is, is er een beperkt aantal opties overgebleven voor een meerderheidscoalitie. Bepalend
voor de haalbaarheid van deze coalities is de vraag of en op welke manier overeenstemming bereikt
kan worden tussen de partijen waarvan de standpunten het meest uiteenlopen. Zoals wij hierboven
hebben aangegeven verwachten wij die duidelijkheid van u te krijgen.
De ChristenUnie is graag bereid haar bijdrage te leveren aan een stabiele coalitie die met daadkracht
de uitdagingen waar we voor staan aan wil pakken. De nieuwe coalitie moet herkenbaar zijn voor de
Noord-Hollanders en het welzijn van alle inwoners zoeken. Een open bestuurscultuur en de ambitie
om steeds te werken aan een breed draagvlak voor voorstellen vanuit GS en PS is daarbij belangrijk.
Namens de fractie van de ChristenUnie,

Michel Klein

