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Betreft: Uitkomsten informatieronde Forum voor Democratie

Geachte leden,
Hierbij informeer ik u over mijn bevindingen als informateur, waarbij ik, op
verzoek van Forum voor Democratie t FvD), de mogelijkheden heb verkend
voor een coalitie waaraan FvD deelneemt, en die kan rekenen op een
vruchtbare samenwerking in Provinciale Staten. Daartoe heb ik
gesprekken gevoerd met alle politieke partijen, die sinds 28 maart 2019
deel uitmaken van Provinciale Staten van Noord-Holland. Ik hecht er aan
met u te delen dat alle gesprekken in een constructieve en openhartige
sfeer hebben plaatsgevonden.
Voor de beantwoording van de bovengenoemde vraagstelling heb ik twee
criteria gehanteerd:
1. reëel uitzicht op programmatische overeenstemming over de
hoofdpunten van de diverse partijprogramma’s en die van FvD;
2. een coalitie waar FvD deel van uitmaakt, die een robuuste
.-.

Alle partijen hebben aangedrongen op een snelle formatie. Er zou naar
gestreefd moeten worden dat een nieuw college van Gedeputeerde
Staten nog de gelegenheid heeft om de begroting voor 2020 al de eerste
sporen te laten dragen van het nieuwe collegeprogramma. Daarbij is door
veel partijen de wens uitgesproken om te komen tot een coalitie met een
robuuste meerderheid in Provinciale Staten.
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Ik heb geconcludeerd dat de kans op programmatische overeenstemming
tussen FvD en de andere politieke partijen waarmee een coalitie zou
kunnen worden gevormd, zeer gering, zo niet onmogelijk is. Het
belangrijkste programmatische breekpunt betreft hierbij het provinciaal
klimaatheleid. De standpunten hierover verschillen fundamenteel en
kunnen, zo is mij uit de gesprekken gebleken, geen onderwerp van
onderhandeling vormen tussen FvD en de andere politieke partijen.
Daarnaast mag niet onvermeld blijven dat het voor sommige partijen
moeilijk bleek om, gezien uitspraken in het verleden en heden door de
landelijke leiding van FvD, überhaupt te starten met programmatische
besprekingen met FvD op basis van vertrouwen. Ook leeft bij een aantal
partijen vragen over de stabiliteit van de nieuwe FvD-fractie.
Ik concludeer dan ook dat verder onderzoek naar een
meerderheidscoalitie waarvan FvD deel uitmaakt, hetzij door een
volgende informateur, hetzij door een formateur, geen zin heeft. Met deze
conclusie beschouw ik dan ook mijn taak als beëindigd.
Ik veroorloof mij, vanwege de verkregen informatie en indrukken uit de
gevoerde gesprekken, met u te delen hoe ik aankijk tegen het vervolg.
Mij is gebleken dat het benoemen van twee informateurs door GroenLinks
en VVD, die de mogelijkheid van een coalitie onderzoeken waarvan beide
partijen deel uitmaken, een reële kans op succes heeft. In deze verkenning
zou ook gelijk ruimte kunnen zijn voor een al meer inhoudelijke,
programmatische verkenning. Een dergelijke opdracht komt tegemoet aan
de breed levende wens om vaart te maken met het proces om te komen
tot een nieuwe coalitie.
Ten slotte vermeld ik gaarne dat ik goede ondersteuning heb mogen
ervaren vanuit het provinciale ambtelijke apparaat.
Vanzelfsprekend ben ik bereid om de conclusies die ik in deze brief heb
verwoord nader toe te lichten, mochten Provinciale Staten daar behoefte
aan hebben.

