Geachte mevrouw Bromet, Geachte heer Mooij,
Naar aanleiding van de vragen die u stelde inzake het informatieproces voor de vorming van een nieuw
college, doen wij u hierbij de antwoorden toekomen van de fractie van Forum voor Democratie.
•

Wat is onze duiding van de verkiezingsuitslag?

FVD heeft als grootste partij het initiatief genomen voor een eerdere informatieronde met
als Hans Smits. Uit deze informatieronde heeft de heer Smits de conclusie getrokken dat een robuuste
coalitie waar FVD onderdeel van uit zou kunnen maken “hoogst onwaarschijnlijk, zo niet onmogelijk”
wordt geacht. De energietransitie en de standpunten van de VVD hieromtrent zijn het grootste breekpunt,
maar ook de afwijzende houding van GroenLinks en PvdA maken een constructieve samenwerking
nagenoeg onmogelijk. De fractie van FVD onderschrijft deze conclusie en constateert dat de huidige
informatieronde van GL en VVD zal moeten leiden tot een coalitie zonder deelname van FVD.
•

Wat zijn de belangrijkste thema’s en issues van FVD voor de komende 4 jaar?

FVD wil voorkomen dat de energietransitie in de provincie wordt uitgevoerd. Wij kiezen
voor een moratorium op het plaatsen van windmolens en het aanleggen van zonneweides. Daarnaast wil
FVD het tempo van woningbouw versnellen en de hiervoor benodigde ambtelijke procedures
stroomlijnen. De diverse infrastructurele- en mobiliteitsproblemen in de provincie moeten voortvarend
worden aangepakt door knelpunten op wegen onverwijld op te lossen. Dit kan met zowel ruimte in het
budget als met snelle planning en uitvoering van werkzaamheden. Ook een goed openbaar
vervoersnetwerk in de hele provincie heeft voor ons prioriteit.
Voorts willen wij een daadkrachtig bestuur van de provincie met inbreng van de burgers door middel van
provinciale referenda, waarbij de provincie faciliterend moet zijn voor zowel burgers als gemeenten.
Terugdringen van bureaucratie, behoud van historie, monumenten en cultuur, een kritische blik op
subsidies en alle ruimte voor Schiphol (en starten met de planning voor de aanleg van een nationale
luchthaven in zee) zijn verdere speerpunten voor de FVD Statenfractie in Noord-Holland. Natuur en
milieu verdienen onze aandacht en bescherming.
•

Welke mogelijke coalities ziet U en wat zijn de voorkeuren voor samenstelling van deze coalitie?

Zoals hierboven aangegeven lijkt een “klimaatcoalitie” de enige overgebleven optie.
Naast VVD en GL zullen minimaal D66 en PvdA nodig zijn voor een robuuste meerderheid, waarbij voor
de balans van de politieke verhoudingen ook het CDA onderdeel zou kunnen zijn van deze coalitie.
•

Is FVD bereid om deel te nemen aan de nieuwe coalitie?

FVD heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt dat wij bereid zijn tot deelname aan het
bestuur van de provincie Noord-Holland. Echter na de eerste informatieronde lijkt deelname van FVD aan
een coalitie onwaarschijnlijk, en zeker deelname aan een “klimaatcoalitie” is wat ons betreft uitgesloten.
Met FVD treedt echter een fractie aan van negen competente, constructief ingestelde Statenleden, die
waar mogelijk willen en kunnen samenwerken aan een beter bestuur van Noord-Holland. Dit echter
zonder afbreuk te doen aan de principes waar de grootste groep Noord-Hollandse stemmers zich achter
heeft geschaard: geen geldverspilling aan energietransitie, meer directe democratie, een kleiner en
slagvaardiger bestuursapparaat, een gezond klimaat voor ondernemers en verbetering van de
infrastructuur.
Mede namens de Statenfractie van FVD, met vriendelijke groet,
Johan Dessing
Lijsttrekker FVD

