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Betreft: Coalitieakkoord 2019-2023: ‘Duurzaam doorpakken’

Geachte leden,
Graag bied ik u, namens de onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en
PvdA, het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ aan. Dit akkoord is het
begin van een nieuwe samenwerking tussen deze partijen. Samen willen
zij zich sterk maken voor een duurzaam, bereikbaar, leefbaar en innovatief
Noord-Holland. Het is een akkoord op hoofdlijnen; geen dik en
dichtgetimmerd verhaal. Het akkoord bevat de speerpunten van
GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. Beleid dat niet in het akkoord staat, wordt
onverminderd voortgezet.
In deze brief wil ik u, mede namens de onderhandelaars, graag informeren
over de totstandkoming van dit akkoord. In motie 20, die Provinciale
Staten op 18 april 2019 unaniem hebben aangenomen, hebben uw Staten
mij opgeroepen om het formatieproces zo transparant mogelijk vorm te
geven. Verder werd in de motie gevraagd de andere partijen in Provinciale
Staten, onze maatschappelijke partners en onze inwoners te betrekken bij
de coalitiebesprekingen. De onderhandelaars waarderen de grote
betrokkenheid die hieruit voort is gekomen. Ik licht hieronder graag toe
hoe wij hier invulling aan hebben gegeven.
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Provinciale Staten
Bij de start van de informatiefase die tot dit coalitieakkoord heeft geleid,
hebben de informateurs van GroenLinks en VVD alle partijen gevraagd in
een brief te beschrijven hoe zij de verkiezingsuitslag duiden, welke
thema’s zij belangrijk vinden en wat hun visie is op de mogelijke coalities
en hun deelname daaraan. Alle partijen hebben hieraan gehoor gegeven.
Op basis van deze brieven zijn informatiegesprekken gevoerd, die ertoe
hebben geleid een formatieproces te starten met GroenLinks, VVD, D66 en
PvdA. Tijdens de formatiefase hebben de (in)formateur(s) vijf brieven
gestuurd om de Staten te informeren over de voortgang. Alle brieven zijn
gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland, waar een
speciale webpagina is gemaakt onder het kopje Coalitievorming 2019.
Daarnaast zijn twee bijeenkomsten georganiseerd met de partijen die niet
betrokken waren bij de onderhandelingen. In deze bijeenkomsten is aan
die partijen gevraagd welke onderwerpen zij graag in het coalitieakkoord
zouden willen terugzien. In deze gesprekken is uitgebreid stilgestaan bij de
bestuurscultuur en de samenwerking tussen Provinciale Staten en
Gedeputeerde Staten.
De onderhandelaars zijn zeer content met de gesprekken; een aantal
punten dat naar voren is gebracht sluit nauw aan bij de ambities die in het
coalitieakkoord zijn verwoord. De onderhandelaars hebben meerdere
voorstellen een plaats gegeven in dit coalitieakkoord. Zo omarmen zij de
ideeën, van onder meer Forum voor Democratie, PVV en DENK, over het
beter betrekken van inwoners en het instellen van een Commissie
maatschappelijke trends en ontwikkelingen. De wens van de SP om meer
aandacht te besteden aan het vervoer over water sluit aan bij onze
ambities voor goederenvervoer. Op verzoek van de Partij voor de Dieren
stellen ze middelen beschikbaar voor de opvang van dieren in het wild,
zoals vogels en egels. Ze voldoen aan het verzoek van 50Plus/Partij van de
Ouderen om overheidsinformatie, waar mogelijk, niet alleen digitaal aan
te bieden. Van het CDA nemen ze het voorstel over om voldoende ruimte
beschikbaar te stellen voor circulaire werklocaties. Ook het idee van de
ChristenUnie om de mogelijkheden van zonne-energie in het IJsselmeer te
verkennen, heeft een plaats in het coalitieakkoord gekregen.
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Noord-Hollanders
Wij hebben geprobeerd Noord-Hollanders te betrekken bij de formatie
door in tien blogs een inkijkje te geven in het verloop van de
onderhandelingen. Daarnaast is de #meedenkmaand in het leven
geroepen, die de hele maand mei heeft gelopen. Centraal in de
#meedenkmaand stond de Facebookpagina Jouw Noord-Holland, die bijna
12.000 volgers heeft. Elke drie dagen is op die pagina een vraag of stelling
geplaatst, waarop iedereen kon reageren. Via de provinciale socialemediakanalen hebben we Noord-Hollanders opgeroepen deel te nemen
en te reageren. Bezoekers van Bevrijdingspop (5 mei), de Willem
Arondéuslezing (8 mei), de finale van de Ondernemingsverkiezing NoordHolland (15 mei) en de Medemblik Regatta (22 mei) konden hun ideeën
meegeven. Zo ontvingen wij vele reacties, die bijvoorbeeld aandacht
vroegen voor leefbaarheid, mobiliteit, duurzaamheid en betaalbare
woningen. Deze reacties hebben onze formatiegesprekken gevoed en
geïnspireerd.

Maatschappelijke partners
Direct na de Provinciale-Statenverkiezingen van 20 maart 2019 stroomden
de brieven binnen, waarin onze maatschappelijke partners aandacht
vroegen voor onderwerpen die hen aan het hart gaan. Deze brieven zijn,
na instemming van de inzender, op de provinciale website geplaatst. De
onderhandelaars zijn met diverse maatschappelijke partners in gesprek
gegaan over een aantal complexe opgaven, te weten: faunabeheer,
woningbouw, de toekomst van Schiphol, ontwikkelingen in het
mobiliteitsbeleid, de verbinding A8-A9 en de Duinpolderweg. Het doel van
deze gesprekken was om meer informatie op te halen, nieuwe ideeën op
te doen en creatieve oplossingen te vinden. Wij waarderen het zeer dat
zoveel mensen een bijdrage wilden leveren door ons een brief te sturen
en met ons in gesprek te gaan. Wij danken hen hiervoor.
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Tot slot
De afgelopen weken hebben wij op een intensieve manier gewerkt aan de
vorming van een nieuwe coalitie. De gesprekken zijn in een constructieve
en openhartige sfeer gevoerd. Het was zeker niet altijd gemakkelijk. Wel
hielden alle partijen steeds het hogere doel voor ogen: de provincie
Noord-Holland heeft recht op een goed bestuur en het Noord-Hollandse
belang moet altijd voorop staan. Ik ben blij dat ik daar als (in)formateur
voor mijn mooie provincie een steentje aan heb mogen bijdragen. Ik heb
dit met veel plezier en trots gedaan.

Met vriendelijke groet,

Laura Bromet,
Formateur

