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Motie start formatie 2019-2023

De Provinciale Staten van Noord-Holland, in vergadering bijeen op 18 april 2019 ter bespreking van het
advies van de informateurs.

Constaterende dat

• De informateurs Laura Bromet en Cornelis Mooi] alle fracties hebben uitgenodigd om hun wensen
over de vorming van een nieuwe coalitie, per brief met hen te delen;

• Zij met alle lijstrekkers gesproken hebben;
• Zij op basis van de brieven en de gesprekken concluderen dat verdere formatiegesprekken tussen

GroenLinks, VVD, D66 en PvdA goede kansen kunnen bieden op een coalitie die kan rekenen op
voldoende draagvlak in Provinciale Staten.

Voorts overwegende dat

• De informateurs concluderen dat er een breed gedeeld gevoel bestaat dat in een nieuwe
collegeperiode de samenwerking tussen coalitie en oppositie zou moeten worden verbeterd;

Besluiten

• De inhoud van het advies van de informateurs over te nemen
• Laura Bromet als formateur aan te wijzen met als opdracht de vorming van een college bestaande

uit GroenLinks, VVD, D66 en PvdA

En geeft de formateur in overweging

• het proces vorm te geven met inachtneming van de wensen van de verschillende partijen, geschetst
in bijlage 1 en om voor df starvan de formatie hierover aan P5 te communiceren.
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Bijlage 1

FvD

FvD ziet graag dat er een zakenkabinet komt die bestaat uit kundige gedeputeerden die acteren op basis van
een niet dichtgetimmerd coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarin er ruimte is voor het zoeken naar
onderwerp gerichte meerderheden. Dit zorgt tevens voor een gezonde en constructieve dynamiek tussen de
staten en het college van GS.

Ook wil FvD de kiezers van Noord-Holland betrekken bij belangrijke besluiten door middel van
burgerraadplegingen en provinciale referenda. Wij denken dat op deze wijze de betrokkenheid van de burger
met de provinciale politiek wordt vergroot. Wij verwachten daarnaast dat GS zorgvuldig omgaan met
budgetten en dat zij de burgers van Noord-Holland niet opzadelen met lastenverzwaring.

GroenLinks

GroenLinks ziet de volgende aandachtspunten voor het formatieproces:

- Zorg voor een heldere communicatietijn tijdens de formatie: waar wordt over gecommuniceerd en
wanneer?

- Betrek alle partijen in de formatie
- Betrek het maatschappelijk middenveld, bedrijven en gemeenten bij het zoeken naar vernieuwende

oplossingen voor de grote opgaven waar we voor staan
- Verken of het mogelijk is om vanuit onze ervaringen met Jouw Noord-Holland ook burgers kunnen

betrekken bij de formatie
- Zorg voor een akkoord op hoofdlijnen waar dat kan, zodat we ruimte laten voor toekomstige

ontwikkelingen en debat
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De VVD wil graag een zorgvuldig proces met inbreng voor maatschappelijk middenveld en bedrijfsleven
analoog aan de werkwijze van vier jaar geleden. Daarnaast dient er in het proces aandacht te zijn voor de
uitslag van de verkiezingen van 20 maart jongst leden en dat zal zijn weerslag moeten vinden in een op te
stellen solide akkoord. Lasten en regelgeving mogen het Europese level playing field niet verstoren of tot een
hogere belasting van onze inwoners leidden.
De VVD is verder van mening dat alle afspraken die gemaakt worden moeten passen binnen het bestaande
duurzame en gezonde financiële beleid van de provincie Noord-Holland. Voor het overige verwijzen wij naar
onze brief aan de informateurs.

D66

D66 zou graag zien dat gedurende het formatieproces een maatschappelijke consultatieronde
plaatsvindt. Ook tijdens de bestuursperiode is participatie van inwoners, ondernemers en maatschappelijke
Organisatie wenselijk.

D66 streeft naar een coalitieakkoord dat een niet-vrijblijvende stevige koers uitzet op belangrijke them&s als
energietransitie, wonen en landbouw, maar tevens ruimte laat voor maatschappelijke ontwikkelingen,
innovatie, ideeën uit Provinciale Staten en de samenleving.



PvdA
1. Ten eerste is dat de wens om te komen tot een zorgvuldig, maar wel voortvarend formatieproces. De
uitdagingen die op ons afkomen zijn groot, we moeten aan de slag.

2. Ten tweede zouden wij het op prijs stellen om een brede maatschappelijke consultatie onderdeel te
maken van het formatieproces. Deze zou aan het begin plaats moeten vinden zodat de inbreng daaruit kan
worden meegenomen in de formatie besprekingen. Wat ons betreft zou het hier moeten gaan om een breed
pallet van maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en lokale/regionale besturen, met wie wij de
komende jaren op onderdelen te maken zullen krijgen. Eventueel gerangschikt rond de grotere thema’s. In
het licht van de wens tot meer samenwerking binnen de Staten, lijkt het ons een goed idee om ook de
andere partijen in de Staten uit te nodigen om met voorstellen te komen voor deelnemers aan deze
consultatieronde.
Naast deze twee punten verwijs ik graag naar de overige zaken in onze brief aan de informateurs, waar wij in
een later stadium nog over zullen spreken. Wij hebben vertrouwen in een goede uitkomst van onze
gesprekken.

PvdD
Adviseert om tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen te komen, aangevuld met een midterm update. De
landelijke en Europese afspraken en de stand der techniek veranderd snel en een coalitieakkoord is opeen
gegeven moment meer een geschiedenisboek, dan een constructief document waarmee sturing wordt
gegeven richting de toekomst. Een update halverwege geeft mogelijkheden om in beperkte maten bij te
sturen, maar laat ook zien dat het een coalitie is die meebeweegt met de tijd.

Ik hoop en heb vertrouwen in de komende vier jaar en dat we met een constructieve Provinciale Staten
zullen werken aan een mooi en leefbaar Noord-Holland, voor mens en dier.
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Vanuit de ChristenUnie willen we graag onderstaande punten meegeven aan de formateur. Om goed te
kunnen oordelen over het voorgenomen beleid vinden wij het belangrijk om inzichtelijk te hebben welke
doelen en effecten het heeft. Wij willen de formateur daarom de volgende punten meegeven:

Zorg voor een technische doorrekening van de verwachtte effecten van het beleid in het
coalitieakkoord en een vergelijking daarvan met de (relevante) afspraken in het voorlopig
Klimaatakkoord;
Maak op globaal niveau de verwachtte effecten van het programma Mobiliteit op de
stikstofdepositie inzichtelijk;

• Zorg voor een inschatting van de effecten van het voorgenomen beleid op de ontwikkeling van de
mobiliteit in Noord-Holland, uitgesplitst naar modaliteit;

• Maak een doorrekening van de investeringen en ontwikkelingen rondom het Nationaal
Natuurnetwerk voor de periode tot 2027.

Verder hechten wij, zoals ook door de informateurs aangegeven, aan een verbetering van bestuursstijl. Wij
doen met het oog daarop de volgende suggesties:

Neem in de uitwerking van het programma voor de komende bestuursperiode concrete doelen en
maatregelen mee om de bestuurscultuur te verbeteren;

• Betrek ook statenleden bij de inventarisatie van mogelijkheden om de cultuur te verbeteren;
• Streef naar een akkoord op hoofdlijnen en ruimte voor inbreng vanuit de Staten in de komende

periode;



• Organiseer het formatieproces zo transparant mogelijk en zorg voor vaste bijpraatmomenten.

DENK

• Cocreatie tussen oppositie en coalitie
• Akkoord op hoofdlijnen
• Ruimte om plannen te maken met burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en P5
• Nieuwe bestuursstijl


