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Betreft: Betrekken Provinciale Staten, externe partijen en Noord-Hollandse
inwoners bij coalitiebesprekingen

Geachte leden,
Op 18 april jl. hebben uw Staten een motie aangenomen, waarbij u mij als
formateur heeft aangewezen om de vorming te begeleiden van een
coalitie bestaande uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Daarbij is mij
gevraagd om het proces vorm te geven met inachtneming van de wensen
die verschillende partijen hebben meegegeven.
Een van de wensen luidde om alle partijen in Provinciale Staten bij de
formatie te betrekken; een ander om het maatschappelijk middenveld te
consulteren. Verder is ook gevraagd om Noord-Hollanders, vanuit de
ervaringen met de campagne #JouwNoord-Holland die is ingezet tijdens de
totstandkoming van de Omgevingsvisie, te raadplegen. In deze brief vertel
ik graag hoe ik daar, samen met de onderhandelende partijen, invulling
aan geef.
Voor volgende week hebben we twee bijeenkomsten belegd met alle
partijen uit Provinciale Staten die op dit moment niet betrokken zijn bij de
onderhandelingen. Wij nodigen die partijen uit om aan te geven wat zij
zien als grootste uitdaging voor de komende vier jaar. Verder kunnen de
partijen onderwerpen bij ons onder de aandacht brengen die zij graag in
het coalitieakkoord terug willen zien.
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Ook vanuit het maatschappelijk middenveld blijkt de betrokkenheid bij de
coalitievorming groot. Zoals ik u al eerder meldde hebben wij meer dan
tachtig brieven ontvangen. In mei en juni hebben wij bijeenkomsten met
verschillende belanghebbenden uit het maatschappelijk middenveld
gepland. Tijdens die consultaties hopen we met die organisaties te
spreken over hun standpunten, maar ook samen naar vernieuwende
oplossingen te zoeken. Anders dan vier jaar geleden richten we ons vooral
op politieke discussiepunten waardoor we niet alle partijen van wie wij
een brief hebben ontvangen, uitnodigen voor een gesprek. Deze brieven
worden natuurlijk wel bij de besprekingen betrokken.
Tot slot is het goed te melden dat de provincie Noord-Holland een
campagne is gestart via de facebookpagina Jouw Noord-Holland, waarbij
stellingen en dilemma’s aan de orde komen. Daarnaast roepen we NoordHollanders op mee te denken over een nieuw coalitieakkoord via alle
sociale mediakanalen. Verder is er een ideeënbus waar inwoners aan
kunnen geven welke thema’s belangrijk zijn. Deze ideeënbus stond op
Bevrijdingspop (5 mei) en de Willem Arondéuslezing (8 mei) en komt ook
te staan bij de finale van de Ondernemingsverkiezing (15 mei) en de
Medemblik Regatta (22 mei).
Wij zijn erg blij met de betrokkenheid van de partijen in Provinciale Staten,
van het maatschappelijk middenveld en van de Noord-Hollandse
inwoners. In het te sluiten coalitieakkoord laten wij u vanzelfsprekend
weten hoe wij de informatie uit die verschillende consultatiemomenten
hebben meegenomen.
Mocht er tijdens het onderhandelingsproces in de komende weken
aanleiding zijn, dan zal ik u vanzelfsprekend nader berichten.

Met vriendelijke groet,

Laura Bromet
Formateur

