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’s-Hertogenbosch, 12 juli 2021

Geachte Statenleden, 

Brabant verdient een sterk en slagvaardig bestuur. Nederland staat voor een aantal grote 
transities en opgaven, die zeker in Brabant vragen om sterk publiek leiderschap. Deze 
provincie is groot geworden door samenwerking tussen mensen, bedrijven en partijen, en 
heeft dat ook in de toekomst hard nodig. Dat in deze bestuursperiode al twee keer een 
coalitie is gevallen, is niet goed voor Brabant. Maar het heeft partijen ook laten inzien dat 
ze elkaar nodig hebben. En dat het belangrijk is om in een partnerschap elkaar ook wat 
te gunnen. Elkaar te helpen als het moeilijk is, en te denken vanuit elkaars waarde, in het 
grotere belang van een sterk bestuur voor Brabant. 

Wij hebben in de afgelopen vier weken gezien dat de Brabantse politiek deze urgentie 
ook ziet, en dat er behoefte is aan stabiliteit, continuïteit en slagkracht. Ze willen aan de 
slag, en een dikke streep onder het verleden zetten. Wij zijn dan ook onder de indruk van 
de openheid en bevlogenheid van alle partijen in de Brabantse Staten. Dat zien we niet 
alleen bij de vijf partijen die nu de coalitie gaan vormen, maar ook bij de SP en de andere 
oppositiepartijen die de afspiegeling vormen van de Brabantse samenleving. 

Het is ons dan ook een eer en genoegen om u hierbij het hoofdlijnenakkoord ‘Samen 
bouwen aan de kwaliteit van Brabant’ aan te bieden. Met dit bestuursakkoord, dat is 
bedoeld als addendum op het huidige bestuursakkoord ‘Samen, Slagvaardig, Slim’, 
presenteren VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA hun plannen voor de resterende tijd van 
deze bestuursperiode. Wij zijn onder de indruk van het besef van verantwoordelijkheid 
en urgentie dat we gezien hebben bij deze partijen, en de wil om er samen uit te komen. 
Wij hebben de opdracht van uw Staten aan ons beiden voortvarend opgepakt en 
hebben geprobeerd een bestuur te vormen dat tegen een stootje kan. Met partijen die 
onderling verschillen van achtergronden en opvattingen, maar die het vaste voornemen 
hebben er samen uit te komen. Ook als het lastig wordt, en dat wordt het zeker gezien de 
uitdagingen die de komende jaren op Brabant af komen. Het zal zeker soms knetteren, 
maar het mag niet meer breken. 

Met deze aanbiedingsbrief nemen wij u mee in de gevoerde gesprekken en in de 
totstandkoming van het addendum. In bijlage 1 is een overzicht te vinden van de 
binnengekomen brieven in de (in)formatiefase; de inhoud van deze brieven is betrokken bij 
de gesprekken. Allereerst voelen wij de behoefte om deze nieuwe afspraken in te bedden 
in de door u gewenste wijze van samenwerken in Provinciale Staten, en het gewenste 
samenspel tussen de Staten en het College. 

Voortzetting open samenwerking 
In het eindrapport van de verkenners is veel aandacht besteed aan de open samenwerking 
in uw Staten. Ook in de gesprekken met de verschillende partijen, en in de debatten in 
Provinciale Staten die wij gevolgd hebben, zien wij een breed gevoelde wens om de open 
samenwerking in de Staten voort te zetten. Wij hebben daarom de open samenwerking 
in de gesprekken met de nieuwe coalitiepartijen nadrukkelijk betrokken, en trachten te 
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borgen. Met dit addendum wordt de wens om de open samenwerking voort te zetten en te 
versterken herbevestigd. Tegelijkertijd moet het streven naar brede steun voor voorstellen 
geen doel op zich worden: het formuleren van helder, effectief en eenduidig beleid staat 
voorop. Daarin mag het niet uitmaken van wie een voorstel komt: van het College van 
Gedeputeerde Staten, of van Provinciale Staten. Juist binnen een dualistisch stelsel, is deze 
open parlementaire samenwerking ‘waar we samen naar streven’ een opdracht aan zowel 
Provinciale Staten alsook aan het College. Daarbij wordt van het College verwacht dat 
de Staten actief worden opgezocht bij de start, daar waar nodig tussentijds, alsook bij 
de evaluatie van beleidstrajecten om de Staten ruimhartig in staat te stellen invulling te 
geven aan hun kaderstellende en controlerende rol. In aanvulling daarop vraagt dat van 
het College en Staten een ‘open mind’ voor vruchtbare samenwerking met alle partijen en 
een constructieve opstelling ten opzichte van wederzijdse suggesties en initiatieven. 

Reflectie op informatiefase 
Op 11 juni werd door de Staten met een ruime meerderheid Motie 103a-2021 
aangenomen. Daarmee werden twee informateurs aangesteld met de opdracht om een 
korte informatieronde uit te voeren. De opdracht aan ons als informateurs was om de 
twee voorkeursopties uit het advies van de verkenners te onderzoeken, aangevuld met 
een derde optie. Tot slot werd, in aanvulling op deze opdracht aan de informateurs, in 
de motie uitgesproken om de open parlementaire samenwerking in Provinciale Staten 
voort te zetten. Samen met het ondersteunend team is een planning opgesteld met als doel 
voor het zomerreces een nieuw College te installeren. Daarbij is uitgegaan van de laatste 
Statenvergadering voor de zomer op 16 juli 2021. 

Op woensdag 16 juni vonden de eerste kennismakingsgesprekken plaats met de zes 
genoemde partijen uit de aangenomen motie: VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA. 
Bij deze gesprekken waren telkens de fractievoorzitter en een tweede lid van de fractie 
aanwezig. Allereerst is met hen gereflecteerd op de verkennersfase en het Statendebat van 
vrijdag 11 juni. Vervolgens hebben wij gesproken over de inhoudelijke wensen en ambities 
van de verschillende partijen, en de overeenkomsten en verschillen met de andere vijf 
partijen. Ook is de onderlinge samenwerking met elkaar en de andere fracties in de Staten 
besproken. De verslagen van deze eerste gespreksronde zijn als bijlage 2 toegevoegd aan 
deze brief. 

Uit de kennismakingsgesprekken kwamen op inhoud en onderlinge verhoudingen 
de belangrijkste aandachtspunten naar voren. Om meer gevoel te krijgen bij deze 
onderwerpen werd op vrijdag 18 juni een aantal duo-gesprekken gevoerd met telkens 
twee partijen; VVD-CDA, VVD-SP, CDA-SP, CDA-D66 en VVD-GroenLinks. Deze gesprekken 
waren bedoeld om enerzijds verder te verkennen waar de inhoudelijke verschillen 
zaten, en in hoeverre deze (on)overbrugbaar zouden zijn. Anderzijds om het onderlinge 
vertrouwen te laten groeien tussen fracties en daarmee een stabiele basis te kunnen 
leggen. Dit waren stuk voor stuk intensieve en openhartige gesprekken. In een aantal 
gevallen scherp op de inhoud, en soms persoonlijke gesprekken waarin gevoelens en 
belevingen uit de afgelopen periode met elkaar werden gedeeld. In alle gevallen was er 
sprake van een constructieve en open opstelling van de deelnemers, met de insteek om een 
streep te zetten onder het verleden om zo tot een stabiel Brabants bestuur te komen. 
Op basis van deze gespreksrondes is door ons de conclusie getrokken dat een addendum 
op het huidige bestuursakkoord voldoende richting en houvast zou kunnen geven voor 
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een nieuw bestuur. Daarmee ontstond de gewenste snelheid in de vorming van een nieuw 
bestuur, en dit bood de mogelijkheid nog voor de zomer een nieuw bestuur te presenteren. 
In de navolgende dagen is vanuit de individuele bijdragen van de zes partijen een aantal 
tekstvoorstellen uitgewerkt op de vier inhoudelijke thema’s die door de verkenners waren 
aangedragen. 

Vrijdag 25 juni hebben wij de zes partijen opnieuw uitgenodigd voor een gespreksronde 
waarbij deze tekstvoorstellen centraal stonden. Doel van deze gespreksronde was om een 
onderbouwde keuze te kunnen maken voor een voorkeurscoalitie uit vijf partijen. Deze 
ronde startte met een gesprek tussen VVD en CDA als motorblok voor de nieuwe coalitie. 
Vervolgens is met SP, D66, GroenLinks en PvdA apart gesproken. Daarbij is door ons 
kritisch doorgevraagd op de mogelijke inzet vanuit alle partijen in de formatiefase en op 
de bandbreedte waarin afspraken met de andere partijen te maken zouden zijn. Uit de 
gevoerde gesprekken bleek dat alle zes de partijen op hoofdlijnen veel overeenstemming 
hebben, en waren wij ervan overtuigd dat zij inhoudelijk met elkaar tot overeenstemming 
zouden kunnen komen. Geen van de partijen gaf aan belemmeringen te hebben ten 
opzichte van samenwerking met één van de andere partijen. Allen hebben aangegeven de 
keuze voor de meest gewenste coalitie af te laten hangen van de inhoud. Uiteindelijk zijn 
wij in de gesprekken, en met name in de laatste gespreksronde, tot de conclusie gekomen 
dat de coalitie met de meeste inhoudelijke samenhang te vinden zou zijn in de combinatie 
VVD, CDA, D66, GroenLinks, PvdA. De belangrijkste inhoudelijke verschillen met de SP 
bleken op de volgende punten:

• Op het gebied van draagvlak/participatie wijken de opvattingen van de SP-fractie 
principieel het meest af van de andere partijen. Concreet gaat dit om verschillen in de 
wijze waarop draagvlak/participatie ingericht zou moeten worden, in combinatie met 
verschillen over de rolopvatting van de provincie. 

• Op het gebied van stikstof en landbouw zijn drie bouwstenen voorgesteld, waarbij 
het huidige Brabantse beleid (geen wijzigingen), het toekomstige landelijke beleid 
(voortvarend uitvoeren) de basis vormen voor de komende anderhalf jaar. Met 
betrekking tot de derde bouwsteen (eventuele aanvullende maatregelen) was er bij de 
SP sprake van het grootste voorbehoud op de denkrichting om maatregelen enkel in 
consensus tussen de coalitiepartijen te besluiten.  

• Op het punt van Brede Welvaart, en dan met name op de provinciale inzet op het 
aspect van leefbaarheid, ziet de SP een andere invulling van de provinciale rol, en een 
ruimere opvatting van de taakinvulling dan de meeste andere partijen. 

Maandagavond 28 juni hebben wij deze bevindingen gedeeld met de zes betrokken 
fracties, Provinciale Staten en vervolgens met de buitenwereld. Omwille van de snelheid 
van het proces en de wens om voor de zomer een nieuw College te installeren, werden wij 
door VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA gevraagd onze werkzaamheden te continueren 
en direct door te gaan als formateurs. 

Formatiefase 
De formatiefase startte op woensdag 30 juni met een gezamenlijk overleg over 
de wijze waarop de formatie vormgegeven zou worden. Daarbij waren enkel de 
fractievoorzitters van de vijf betrokken partijen aanwezig. De tussenliggende maandag 
en dinsdag zijn door ons gebruikt om een verdiepingsslag te maken op de contouren 
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voor het hoofdlijnenakkoord. In het gesprek met de fracties is deze eerste opzet voor het 
hoofdlijnenakkoord besproken, en hebben we een doorkijk gemaakt naar de financiële 
consequenties. 

Het gesprek op woensdag was bedoeld als voorbereiding op een meer inhoudelijk 
gesprek met alle vijf de fracties op de avond van donderdag 1 juli. Iedere fractie 
was daarbij aanwezig met twee leden, of in sommige gevallen met een kandidaat-
gedeputeerde. Op deze avond is uitgebreid met elkaar gesproken over de teksten die 
nu het addendum vormen. Daarbij zijn direct de financiële consequenties meegenomen, 
en is tevens gesproken over de benodigde aanvullende budgetten. Tot slot is een start 
gemaakt met de gesprekken over de portefeuilleverdeling. Partijen hebben daarbij kunnen 
aangegeven bij welke dossiers meer of minder affiniteit zou liggen in de resterende 
bestuursperiode. Wij hebben daarbij telkens bewaakt dat er sprake zou zijn van een 
inhoudelijk logische indeling en een evenredige verdeling tussen de portefeuilles. Ook is 
getracht vanuit de continuïteitgedachte de kernportefeuilles uit het huidige bestuursakkoord 
overeind te houden. 

Vrijdag 2 juli werden wij uitgenodigd door Provinciale Staten om een toelichting te geven 
op de afronding van de informatiefase, en de gepresenteerde voorkeurscoalitie. Na een 
korte toelichting van onze kant, zijn de verschillende fracties in staat gesteld om vragen te 
stellen over het doorlopen proces. Voor zover dat op dat moment kon, hebben wij deze 
vragen beantwoord. 
 
Aan het einde van de Statenvergadering werd Motie 102-2021, waarbij op 11 juni de 
stemmen staakten, met een ruime meerderheid aangenomen. De voorkeurscoalitie uit deze 
motie was inmiddels ook uit de informatiefase naar boven gekomen. Aanvullend werd 
opnieuw opgeroepen om het huidige bestuursakkoord als uitgangspunt te nemen, en de 
open parlementaire samenwerking met de Staten voort te zetten. Naar aanleiding hiervan 
werd besloten om ook de oppositiepartijen uit te nodigen voor een gesprek op woensdag 
7 juli. 

Op maandag 5 juli nodigden wij de vijf onderhandelende partijen opnieuw uit om te 
spreken over de coalitievorming. Opnieuw vond overleg plaats over de teksten uit het 
addendum en de financiële onderbouwing. Dit keer werd daarnaast met name gesproken 
over de verdeling van de verschillende dossiers in de portefeuilles, en de koppeling van 
de kandidaat-gedeputeerden aan de zeven portefeuilles. Aan het einde van de ochtend 
waren deze gesprekken dusdanig gevorderd, dat afgesproken werd de tussenresultaten te 
bespreken met de vijf fracties op maandag 5 en dinsdag 6 juli. 

Woensdag 7 juli spraken wij in twee gespreksrondes met de overige partijen uit de Staten. 
In eerste instantie werden de partijen die Motie 102-2021 hadden ingediend uitgenodigd: 
Lokaal Brabant, CU-SGP, en 50PLUS. Vanwege beschikbaarheid van agenda’s van beide 
kanten bleek enkel een gesprek met Lokaal Brabant mogelijk. In het gesprek met de 
fractievoorzitter en de huidige gedeputeerde hebben wij uitgebreid gesproken over de 
totstandkoming van de vorige coalitie, de wijze van samenwerking binnen die coalitie, 
en de wijze waarop in die periode invulling is gegeven aan de open parlementaire 
samenwerking. Vervolgens zijn SP, PVV, Groep Rutjens, Groep de Bie en Partij voor de 
Dieren uitgenodigd voor een gesprek. Vanwege beschikbaarheid van agenda’s van beide 
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kanten bleek alleen een gesprek met de SP en de PVV mogelijk. Met de fractievoorzitters 
van deze partijen is gesproken over de doorlopen verkenning- en informatiefase, de 
wijze waarop de vergadercultuur in de Staten verbeterd zou kunnen worden en de 
verwachtingen bij de voortzetting van de open parlementaire samenwerking. 

Op de avond van woensdag 7 juli heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden met 
de kandidaat-gedeputeerden. Met hen hebben wij gesproken over de conceptteksten, de 
financiële vertaling en de portefeuilleverdeling. Daarnaast stond de bijeenkomst in het 
teken van persoonlijke kennismaking van de kandidaat-gedeputeerden met elkaar. In dat 
gesprek zijn nog een aantal laatste aanscherpingen gedaan op de voorliggende teksten 
van het addendum en de portefeuilleverdeling. 

Slotwoord 
Met deze aanbiedingsbrief ronden wij onze opdracht om tot een nieuw bestuur voor 
Brabant te komen af. Wij hebben getracht een zorgvuldig, transparant en voortvarend 
traject in te richten en zijn er van overtuigd dat er een goede basis is gelegd voor een 
stabiel en slagvaardig Brabants bestuur. Het is nu aan de Staten en het beoogde College 
om vorm en inhoud te geven aan de mooie ambities uit het bestuursakkoord en de 
overkoepelende open samenwerking. Gezien de positieve grondhouding van al onze 
gesprekspartners zien wij dat met vertrouwen tegemoet. 

Wij wensen u veel succes en wijsheid in de komende periode. 

Met vriendelijke groet,
Karla Peijs 
Lambert Verheijen 
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Bijlage 1 Ingekomen post

Datum  Afzender

28 juni 2021  Stichting Afslag Eindhoven  

25 juni 2021  Vereniging De Kunst van Brabant

23 juni 2021  Cubiss & Vereniging Brabantse Bibliotheken

22 juni 2021  Manifestpartners: Brabants Landschap, BPG, BMF, ZLTO,  
   de Noord-Brabantse Waterschappen, Natuurmonumenten,  
   Staatsbosbeheer. Ondersteund door Brabant Water, VNO/NCW en  
   gemeentelijke regio’s.

21 juni 2021  Acht Brabantse erfgoedorganisaties

17 juni 2021  Wethouders cultuur en vrijetijdseconomie Peelgemeenten

11 juni 2021  Individuele topobiograaf en publicist over erfgoed & innovatie
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Bijlage 2 Gespreksverslagen informatieronde
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Gespreksverslag van de informateurs met de fractie van VVD   

Woensdag 16 juni 2021  

Aanwezig: Karla Peijs en Lambert Verheijen (informateurs), Suzanne Otters en Roel 
Gremmen (fractie VVD), Inge Butzelaar en Bram Loeffen (ambtelijke ondersteuning).   
  
Het gesprek start met een korte voorstelronde. Vervolgens geven de informateurs aan dat 
zij een korte informatieronde willen houden en vandaag starten met een gespreksronde 
waarvoor de zes fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn uitgenodigd. 
In de komende dagen zullen een aantal verdiepende gesprekken plaatsvinden tussen 
twee partijen. Uit deze eerste individuele gespreksronde moet blijken welke verdiepende 
gesprekken gewenst of nodig zijn.  
 
Reflectie op verkenningsfase 
• De verkenners hebben in hun eindrapportage gekozen voor een advies met twee 

mogelijke varianten, de VVD had gehoopt op één voorkeursvariant. 
• Omwille van snelheid van het proces wilde VVD duidelijkheid geven over hun 

voorkeursvariant. Op basis van stemgedrag en constructieve houding in de afgelopen 
periode ligt de voorkeur van de VVD voor een combinatie met PvdA en D66. Of daar 
GroenLinks of de SP bij aansluit is om het even. Gezien de twee varianten uit de 
verkenningsfase was een keuze voor de optie VVD-CDA-PvdA-D66-GroenLinks logisch. 

• Het samen optrekken met het CDA is voor de VVD logisch, de samenwerking is goed 
en het CDA heeft sterke gedeputeerden in het college. Ook inhoudelijk staan de 
partijen in Brabant dicht bij elkaar.  

• Het CDA koos vrijdag niet echt, maar wilde de twee voorkeursvarianten van de 
verkenners laten onderzoeken. De VVD had geen aanvullende informatie nodig om 
een keuze te maken tussen de varianten en wilde de verkenners volgen in hun advies 
om tempo in het proces te houden. Op zichzelf was de inbreng van alle partijen 
te plaatsen, maar alles bij elkaar was het debat in de Staten afgelopen vrijdag 
betreurenswaardig. Er is door VVD en CDA voorafgaand aan het debat, en tijdens, 
getracht om samen op te trekken, maar dat bleek niet te lukken. 

• De VVD heeft in eerste instantie aangegeven niet het voortouw te willen nemen, na dat 
twee keer eerder wel te hebben gedaan. Daarmee lag het initiatief bij de Staten, en 
dat past ook bij de open samenwerking die is ingezet. Dat betekent echter niet, dat de 
VVD niet kan aangeven waar hun voorkeur ligt, en dat hebben zij vrijdag helder willen 
doen. 

• Voor wat betreft de VVD ligt er geen blokkade of schade richting andere partijen na het 
debat afgelopen vrijdag. Het is altijd goed om met elkaar terug te blikken om zo snel 
mogelijk tot een stabiele situatie voor de toekomst te komen. 

 
Inhoudelijke bespreekpunten 
• Voor de VVD is het van belang dat staand beleid leidend is in de gesprekken, zij 

willen door op de ingeslagen route voor Brabant. Ook de hoofdlijnen uit de financiële 
afspraken moeten overeind blijven voor de VVD. 

• Ook in de afgelopen periode zijn al bewegingen gemaakt richting andere partijen, 
door mee te gaan in moties rond de begroting en perspectiefnota. 

• Het correctief referendum mag wat VVD betreft uit de afspraken. 
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• In de formatieronde kan ook de VVD wensen en ambities op tafel leggen als andere 
partijen met aanpassingen op het bestuursakkoord komen. Afhankelijk van de eisen en 
wensen van andere partijen moeten we daar een nieuwe balans in zoeken. 

• Op het gebied van samenleving is de VVD tevreden met de afspraken in het huidige 
bestuursakkoord. De gekozen integrale aanpak van Brede Welvaart door alle 
programma’s heen blijkt goed te werken. Het is voor de VVD de vraag in hoeverre 
samenleving een kerntaak van de provincie is. VVD snapt ook dat het voor andere 
partijen belangrijk is om met resultaten uit de onderhandeling thuis te komen. 

• Op de hoogte van de motorrijtuigenbelasting kiest de VVD er voor om de huidige 
gekozen verhoging te handhaven. De provincie moet nu eenmaal wennen aan 
teruglopende inkomsten vanuit de Essent-gelden en daarmee ook keuzes maken. 
Verdere ophoging van de motorrijtuigenbelasting legt de rekening eenzijdig neer bij 
automobilisten. Zeker nu steeds meer mensen elektrisch gaan rijden moeten we opletten 
dat de belastingdruk eerlijk verdeeld wordt.  

 
Doorkijk op gewenste samenwerking
• VVD heeft geen echte voorkeur voor SP of GroenLinks. De beste mogelijkheden tot 

samenwerking moeten uit de vervolggesprekken blijken, het is zaak te bezien in 
hoeverre partijen tot overeenstemming kunnen komen. De VVD wil wel voorkomen dat 
parallele onderhandelingen gaan ontstaan, waarbij partijen tegen elkaar op moeten 
bieden. 

• Uit eerdere onderhandelingen is bij alle partijen op hoofdlijnen wel bekend wat de 
eisen en wensen van andere partijen zijn. 

• Tussen VVD en SP zitten naar alle waarschijnlijkheid grote verschillen op de wijze 
waarop de immunisatieportefeuille ingezet zou moeten worden, en op de wenselijkheid 
van het correctief referendum. 

• Tussen VVD en GroenLinks is het wenselijk te spreken over de gewenste aanpassingen 
op natuur en cultuur. 

• Om een stabiele coalitie te kunnen bouwen is het belangrijk om ook direct over de 
portefeuilleverdeling en de kandidaat gedeputeerden te spreken. Het college moet als 
een collegiaal bestuur kunnen functioneren. Dat vraagt om een evenredige verdeling 
van portefeuilles. Namens VVD blijven de huidige gedeputeerden beschikbaar voor het 
college. 

• De VVD is bereid open te praten over herverdeling van dossiers. Omwille van 
continuïteit en slagvaardigheid is de VVD voorstander om de kernportefeuilles zoveel 
mogelijk in stand te laten. De betreffende gedeputeerden zijn voortvarend aan de slag 
met hun portefeuilles, het is wenselijk om dat te continueren. 
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Gespreksverslag van de informateurs met de fractie van het 
CDA

Woensdag 16 juni 2021

Aanwezig: Karla Peijs en Lambert Verheijen (informateurs), Ankie de Hoon en Renze 
Bergsma (fractie CDA), Bram Loeffen en Inge Butzelaar (ambtelijke ondersteuning).   

Het gesprek start met een korte voorstelronde. Vervolgens geven de informateurs aan dat 
zij een korte informatieronde willen houden en vandaag starten met een gespreksronde 
waarvoor de zes fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn uitgenodigd. 
In de komende dagen zullen een aantal verdiepende gesprekken plaatsvinden tussen 
twee partijen. Uit deze eerste individuele gespreksronde moet blijken welke verdiepende 
gesprekken gewenst of nodig zijn.  

Reflectie op de verkenningsfase
• Na de breuk van vorige coalitie heeft de VVD aangegeven het proces deze keer aan 

andere partijen over te laten. Dat vond het CDA ook begrijpelijk. 
• Vanuit een verbindende rol heeft het CDA heeft samen met de SP een motie ingediend 

om verkenners aan te stellen en te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een 
nieuw te vormen coalitie.  

• De verkenners zijn met een serieuze meerderheid in opdracht van de Provinciale Staten 
aan het werk gegaan. 

• Het CDA heeft het rapport tot zich genomen en snapt de opmerkingen die er gemaakt 
zijn over vertrouwen. Om te voorkomen dat zaken steeds terug op tafel komen wil het 
CDA een dikke streep zetten onder het verleden.

• Op basis van het rapport vond het CDA het logisch om het advies van de verkenners te 
volgen, om hier vervolg aan te geven heeft het CDA een motie ingediend om de beide 
varianten te onderzoeken. De vergadering verliep chaotisch, maar er was wel respect 
over en weer voor elkaars standpunten. 

• In het debat ontstond de indruk dat het CDA een voorkeur zou hebben voor de variant 
met GroenLinks en de SP, maar de fractie wilde vooral recht doen aan het advies en 
zoals aangegeven, beide varianten onderzoeken.  

Inhoudelijke bespreekpunten
• Voor het CDA is het huidige bestuursakkoord en staand beleid leidend, wel is op 

onderdelen een addendum mogelijk. 
• Het CDA is voor een realistisch landbouw- en stikstofbeleid, waarbij de lijn van 

het huidige bestuursakkoord leidend is. Nieuw landelijk beleid zullen we volgen in 
Brabant, implementatie van beleid doen we graag op basis van consensus. Op het 
einddoel vinden deze partijen elkaar zeker, ook het CDA vanuit de gedachte van 
rentmeesterschap. Het CDA bewaakt wel dat beleid realistisch moet zijn in tempo, 
haalbaar en betaalbaar. 

• Voor het CDA is cultuur en samenleving een kerntaak van de provincie, zeker nu in 
de coronacrisis. Deze periode inzet van incidentele middelen is redelijk. Structurele 
middelen vrijmaken lijkt het CDA niet verstandig, dit vraagt om politieke afwegingen, 
die mogelijk gemaakt kunnen worden in een volgende bestuursperiode.

• Het CDA heeft weinig affiniteit met het correctief referendum. 
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Doorkijk op gewenste samenwerking
• De fractie van het CDA is een voorstander van een stabiele brede midden coalitie 

in Brabant. Ook vindt het CDA het van belang dat er een constructieve en open 
samenwerking met alle partijen in PS ontstaat.  

• Naast de VVD en PvdA heeft het CDA geen voorkeur voor de SP, D66 of GroenLinks. 
Het CDA wil de varianten uit de motie serieus onderzoeken op basis van inhoud. Het 
CDA heeft op dit moment geen voorkeur. 

• -Het CDA wil op basis van inhoud verder spreken over een te vormen coalitie. 
Vanwege de stabiliteit is het nodig dat partijen van elkaar weten welke pijnpunten 
er zijn. Belangrijkste voorwaarde voor een stabiele samenwerking is, naast inhoud, 
het onderlinge vertrouwen. Wat het CDA in deze formatie wil voorkomen is dat er 
parallele onderhandelingen ontstaan tussen partijen waardoor het onderling vertrouwen 
geschaad zou worden. 

• Uit de verslagen van de verkennersfase blijkt dat er tussen CDA en D66 werk te doen 
is om het onderlinge vertrouwen te versterken. Het CDA vind het verstandig dat de 
informateurs hier ruimte aan bieden in de aankomende onderlinge gesprekken. 

• De fractie van het CDA is benieuwd naar de gesprekken met de SP en GroenLinks, en 
met name op welke inhoudelijke punten zij aanpassingen willen zien. 

• Het CDA vindt het onverstandig om voor de rest van deze bestuursperiode van 
kernportefeuilles te wisselen. De onderdelen Landbouw/Natuur en Ruimte/Wonen zijn 
voor het CDA het belangrijkst. Het CDA staat open voor een gesprek over beperkte 
uitwisseling van portefeuille onderdelen. 

• Het CDA snapt dat er gekeken moet worden naar de evenwichtigheid van de 
verschillende portefeuilles. Daar zou wat betreft het CDA dan in de volle breedte naar 
gekeken moeten worden. Gesprekken voeren op basis van gelijkwaardigheid en met 
het doel tot een goede balans te komen. Het zou goed zijn om ook de kandidaat 
gedeputeerden bij de discussies te betrekken.

• Het CDA vindt het belangrijk dat op basis van het rapport ‘op zoek naar zuurstof’ open 
samenwerking verder wordt doorontwikkeld en wil zich hier actief voor inzetten.  

• Het CDA hecht sterk aan collegiaal bestuur in het college en kan zich voorstellen dat 
nieuwe samenwerkingsvormen die hierbij kunnen helpen uitgewerkt worden.  
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Gespreksverslag van de informateurs met de fractie van de SP

Woensdag 16 juni 2021

Aanwezig: Karla Peijs en Lambert Verheijen (informateurs), Maarten Everling en Nurettin 
Altundal (fractie SP), Bram Loeffen en Inge Butzelaar (ambtelijke ondersteuning).   

Het gesprek start met een korte voorstelronde. Vervolgens geven de informateurs aan dat 
zij een korte informatieronde willen houden en vandaag starten met een gespreksronde 
waarvoor de zes fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn uitgenodigd. 
In de komende dagen zullen een aantal verdiepende gesprekken plaatsvinden tussen 
twee partijen. Uit deze eerste individuele gespreksronde moet blijken welke verdiepende 
gesprekken gewenst of nodig zijn.  

Reflectie op de verkenningsfase
• De SP neemt de inzet en het advies van de verkenners zeer serieus. 
• De fractie vond het jammer dat de VVD met de scherpe keuze van vrijdag toch 

nadrukkelijk een stempel zet op het proces. Had als VVD-fractie je keuze scherper aan 
de verkenners kenbaar gemaakt. Aan de andere kant is er vanuit de SP begrip voor de 
inhoudelijke keuze die de VVD maakte.

• Belangrijk om er nu samen uit te komen en niet te verzanden in een patstelling tussen 
partijen. 

• De afloop van de vergadering (aangenomen motie van de PvdA) deed recht aan het 
advies van de verkenners en was goed. De weg er naartoe voelde niet prettig. 

Inhoudelijke bespreekpunten
• De datum van 2024 staat voor de SP niet ter discussie. Wel wil de SP doorpraten over 

het reduceren van de uitstoot van stikstof. Als dit gesprek niet wordt gevoerd dan loop 
je in Brabant op alle terreinen vast, zowel in de woningbouw als op het gebied van 
werkgelegenheid. In principe is landelijk (stikstof) beleid voor de SP het uitgangspunt, 
tenzij dat voor de Brabantse Natura 2000-gebieden niet voldoende is. Dan is een kop 
op het landelijk beleid noodzakelijk. De situatie van Brabant is uniek, daarom moet ook 
doorgepakt worden. 

• De SP zoekt een nadrukkelijker evenwicht tussen de belangen van natuur, industrie, 
wonen en landbouw. Het lijkt er nu af en toe op dat natuur ergens achteraan hobbelt. 
De SP heeft een andere denkvolgorde, die begint bij natuur. Tempo van economische 
groei in Brabant wordt bepaald door de uitstootreductie op natuur. 

• In algemene zin vindt de SP dat de provincie op dit moment te veel aandacht geeft 
aan economische groei en innovatie als doel. De partij is van mening dat dat meer 
in balans moet komen met andere waarden. Hier moet met name met de VVD over 
doorgesproken worden. 

• De SP wil in de transitie van de landbouw meer aandacht voor kleinschaligheid. 
Schaalvergroting is voor de SP niet gewenst en leidt tot meer dieren en minder boeren. 
De SP ziet het graag andersom: meer boeren en minder dieren, dus kleinschaligere (en 
extensieve) bedrijven. 

• De SP is voorstander van een correctief referendum en zou graag de looptijd van het 
huidige voorstel verlengen tot onbepaalde tijd. De SP beseft dat er in deze periode hier 
eigenlijk geen meerderheid voor te vinden is in Provinciale Staten. De verordening die 
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nu in de maak is op basis van het huidige bestuursakkoord is naar de verwachting van 
de SP volstrekt onvoldoende.

• Ten aanzien van de immunisatieportefeuille wil de SP dat nadrukkelijker wordt gekeken 
naar het maatschappelijk rendement, ook als dat rendement pas later komt. 

• Op het gebied van circulaire economie (en duurzame energie) is het voor de SP van 
belang dat investeringsfondsen aansluiten op ambities. De weg naar een circulaire 
economie (en duurzame energie) is te vrijblijvend, er is nog te veel aandacht voor 
financieel rendement.

• Ook op het dossier openbaar vervoer, en dan met name op het mogelijk verdwijnen 
van onrendabele lijnen tijdens en na de Corona-crisis, wil de SP afspraken maken. 

• Als de SP instapt in een nieuwe coalitie is een voorwaarde dat er herkenbaarheid is 
voor de achterban.  

Doorkijk op gewenste samenwerking
• Naast de VVD, CDA en PvdA heeft de SP geen voorkeur voor de D66 of GroenLinks. 

Welke twee partijen aansluit maakt de SP niet uit, met beide partijen kan samengewerkt 
worden en met beide partijen zijn er verschillen en overeenkomsten. Bovendien is het 
niet aan de SP om deze keus te maken. Op basis van de inhoudelijke gesprekken moet 
blijken waar de beste samenwerking mogelijk is. 

• Voor de SP zijn er geen blokkades op portefeuilles, personen en partijen. Op 
persoonlijk vlak kan de fractie met iedereen goed overweg. 

• De SP vindt het onverstandig om voor de komende anderhalf jaar veel te schuiven in 
portefeuilles. Wel kan het voor het evenwicht nodig zijn dat er een accentverschuiving 
plaatsvinden in een aantal portefeuilles.

• De SP denkt op het cultuur en samenlevingsportefeuille het meeste verschil te kunnen 
maken. Daarvoor hebben zij een ervaren kandidaat gedeputeerde beschikbaar met 
relevante bestuurlijke ervaring en een landelijk netwerk. 

• Voor de SP belangrijk dat er naast het komende beleid, ook in de bestaande 
uitvoeringsprogramma’s herkenbaarheid is voor partijen.  

• Bij de SP is het gebruik dat leden instemmen met deelname aan coalities. Indien de SP 
deel gaat nemen aan de coalitie zal er een regioconferentie georganiseerd worden.



16

Gespreksverslag van de informateurs met de fractie van D66    

Woensdag 16 juni 2021
  
Aanwezig: Karla Peijs en Lambert Verheijen (informateurs), Ine Meeuwis en Anne-Marie 
Spierings (fractie D66), Inge Butzelaar en Bram Loeffen (ambtelijke ondersteuning).  
NB. Mevrouw Spierings neemt via videoverbinding deel aan het overleg. 
  
Het gesprek start met een korte voorstelronde. Vervolgens geven de informateurs aan dat 
zij een korte informatieronde willen houden en vandaag starten met een gespreksronde 
waarvoor de zes fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn uitgenodigd. 
In de komende dagen zullen een aantal verdiepende gesprekken plaatsvinden tussen 
twee partijen. Uit deze eerste individuele gespreksronde moet blijken welke verdiepende 
gesprekken gewenst of nodig zijn.  
 
Reflectie op verkenningsfase 
• De tijd tussen presentatie van het adviesrapport op donderdagmiddag en het debat 

vrijdagochtend was kort. Helaas was daardoor weinig tijd voor afstemming met andere 
partijen beschikbaar, waardoor het debat op vrijdag vervelend verliep. 

• Op vrijdag lagen er twee moties voor, waarbij D66 maar in één van de twee verzekerd 
was van deelname. Daarmee waren de stemmingen voor D66 redelijk eenvoudig en 
steunden zij de motie waarin de partij genoemd werd als onderdeel van de coalitie. 

• Ook de derde motie, die kwam nadat de eerste twee moties geen meerderheid 
haalden, is door D66 gesteund. Daarmee kon gelukkig alsnog de informatiefase 
starten. 

 
Inhoudelijke bespreekpunten 
• Op het thema cultuur zijn naar verwachting goede afspraken te maken, hier zou D66 

een klein verschil met de VVD kunnen hebben. Dat lijkt D66 alleszins overbrugbaar. 
D66 en VVD realiseren zich beiden dat het nog maar anderhalf jaar is. Het kan helpen 
om voor een aantal zaken enkel voor de korte termijn afspraken te maken, en de lange 
termijn door te schuiven naar de volgende periode. 

• Datzelfde geldt ook voor de thema’s energie en leefbaarheid. Bij geen van deze 
partijen voorziet D66 blokkades of belemmerende principiële discussies. 

• Op het dossier stikstof/landbouw moeten we heldere afspraken maken voor deze 
periode. Het is waarschijnlijk dat er nieuwe regels uit Den Haag komen, maar welke 
dat zijn weten we voorlopig nog niet. Tegelijkertijd kunnen we daar ook niet op 
wachten. Rijksbeleid is geen discussie; dat moeten we uitvoeren. D66 gaat geen 
extra maatregelen in Brabant eisen bovenop de landelijke lijn. Minder doen dan het 
huidige Brabantse beleid is ook niet bespreekbaar. Specifiek op het mestbeleid moeten 
misschien afspraken gemaakt worden over de lastige keuzes die gemaakt moeten 
worden, en welk proces daar dan bij hoort. 

• Voor het correctief referendum waren de contouren die voorlagen helemaal niet 
zo verkeerd. Wel zou D66 graag deliberatie een belangrijkere rol geven om 
het instrument maximaal van toegevoegde waarde te laten zijn. Het provinciaal 
verkiezingsprogramma zegt niets over referenda, het is dus zeker geen breekpunt. 

• Kernenergie is voor D66 geen taboe, maar voor de korte termijn leidt het af van de 
opgave waar we voor staan. Eventueel onderzoek ondersteunen naar de technologie 
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vanuit het oogpunt van innovatie en toekomstige economische kansen is bespreekbaar; 
dat past bij de economische agenda. 

 
Doorkijk op gewenste samenwerking
• D66 wil graag deelnemen aan een nieuwe coalitie. Voor de fractie zijn GroenLinks 

en SP als partners redelijk gelijkwaardig. In eerdere besturen in 2015 en 2019 is 
gebleken dat samenwerking met beide partijen goed mogelijk is. Inhoudelijk zitten 
de fracties ook dicht bij elkaar, zo is ook in de afgelopen maanden gebleken. De 
programma’s van D66 en GroenLinks liggen wellicht iets dichter bij elkaar dan die van 
D66 en SP. 

• Bij de verkenners is aangegeven dat de samenwerking met het CDA in deze fase de 
meeste aandacht vraagt. Bij de eerste breuk in de coalitie heeft D66 het gevoel gehad 
eruit te zijn gezet. De samenwerking in het college ging destijds heel goed, en er 
waren ook veel punten waar de beide partijen het ontzettend over eens waren. Het is 
goed om in een gezamenlijk gesprek terug te blikken en een streep onder het verleden 
te zetten. 

• De discussie voor de toekomstige periode zit vooral op het dossier stikstof/landbouw; 
dat thema is voor de meeste partijen zoeken. Ook op dit punt ziet D66 geen bezwaren 
om samen met het CDA te besturen, in het verleden is daar ook bewust voor gekozen. 
Om de samenwerking te laten werken zijn wel heldere afspraken nodig. 

• Bij de portefeuilleverdeling zou volledig wijzigen voorkomen moeten worden, nu we al 
ruim halverwege zitten. D66 hecht aan een evenredige verdeling tussen portefeuilles, in 
overleg met de andere partijen moeten we bepalen hoe dat er uit zou moeten zien. 

• D66 zou in het college graag de portefeuille energie voor haar rekening nemen. Het 
dossier landbouw wordt door D66 niet gevraagd; dit is op dit moment onwenselijk voor 
alle partijen. 

• Desgevraagd geeft D66 aan dat ze in de formatiefase ook best willen spreken over 
de samenwerking in het college. Met vragen als: hoe kunnen de gedeputeerden 
gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen op complexe dossiers? 
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Gespreksverslag van de informateurs met de fractie van Groen-
Links   

Woensdag 16 juni 2021
Aanwezig: Karla Peijs en Lambert Verheijen (informateurs), Hagar Roijackers en Tom 
Ludwig (fractie GroenLinks), Inge Butzelaar en Bram Loeffen (ambtelijke ondersteuning).   
  
Het gesprek start met een korte voorstelronde. Vervolgens geven de informateurs aan dat 
zij een korte informatieronde willen houden en vandaag starten met een gespreksronde 
waarvoor de zes fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn uitgenodigd. In 
de komende dagen zullen een aantal verdiepende gesprekken plaatsvinden tussen steeds 
twee verschillende partijen. Uit deze eerste individuele gespreksronde moet blijken welke 
verdiepende gesprekken gewenst of nodig zijn.  
 
Reflectie op verkenningsfase 
• Afgelopen vrijdag was een rommelig debat. Wat daarbij meespeelde was dat het 

debat vrij kort op de presentatie van het advies kwam, en de voorbereidingstijd 
beperkt was. GroenLinks verzocht daarom in de agendavergadering om uitstel met een 
week van het debat (samen met de PvdA en FvD), maar kreeg voor dat voorstel geen 
meerderheid.  

• De VVD en het CDA, die samen het hart vormen van alle coalities totnogtoe, zaten niet 
op één lijn en dat gaf een ingewikkeld debat. Het CDA wilde dicht bij het advies van 
de verkenners blijven, de VVD wilde tempo maken. 

• GroenLinks kijkt redelijk nuchter terug en vindt het goed dat er uiteindelijk een oplossing 
werd gevonden om door te gaan op de ingezette lijn, met de motie van CDA en  PvdA, 
op instigatie van de VVD. 

• Wellicht is een gesprek tussen VVD en CDA om terug te blikken op vrijdag verstandig. 
• GroenLinks heeft in de dagen na het debat nog gesproken met de PvdA. De fractie 

van GroenLinks was inhoudelijk wat verrast dat een derde variant werd gepresenteerd, 
zonder GroenLinks. Afstemming vooraf met GroenLinks en/of het opnemen van een 
variant zonder de PvdA was eleganter geweest. Na het gesprek met de PvdA was 
duidelijk dat zij mede tot deze oplossingsrichting kwamen om de tempo in het proces te 
houden, en dat is prima. 

 
Inhoudelijke bespreekpunten 
• Het is goed om snel te weten welke vijf partijen bij elkaar komen voor de formatie. Met 

hen ga je zoeken waar de pijn zit, en waar je elkaar kunt vinden. Op veel thema’s 
is sprake van gelijkgezindheid, denk aan Corona-steunpakketten, water, verdroging, 
klimaatadaptatie, veiligheid. Belangrijk is om vanaf het begin open en eerlijk te 
spreken, iedereen is gebaat bij een snelle afronding. Het thema landbouw/stikstof 
moeten we als eerste oppakken, daar zitten de grootste verschillen en risico’s.  

• De basis voor nieuwe afspraken is er. Belangrijke vertrekpunten zijn het huidige 
bestuursakkoord en de twee partijen met de vier gedeputeerden die blijven zitten. Dat 
geeft bestuurlijke continuïteit. Ook de bestaande portefeuilles zijn voor GroenLinks 
uitgangspunt, gezien de bestuurlijke realiteit. GroenLinks wil niet verantwoordelijk zijn 
voor zwalkend beleid, wil de provincie een betrouwbare overheid laten zijn. Op het 
thema landbouw/stikstof zijn door de verkenners drie denkrichtingen gegeven die we 
moeten verkennen en waar we uit kunnen komen. 
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• GroenLinks is niet blij met de bezuinigingstaakstelling op natuur, in de structurele 
bezuinigingen is dit nu fors ingeboekt. Deze bezuinigingen gaan in de loop van de 
volgende bestuursperiode lopen. GroenLinks kan zich voorstellen, dat gezien de korte 
periode die nog resteert, de invulling van alle bezuinigingen niet nu ter discussie staat, 
maar aan een volgend college wordt overgelaten. Incidenteel moet in ieder geval wel 
wat gebeuren voor deze periode. Zeker op de concrete maatregelen die direct ten 
goede komen aan de leefomgeving. Bijvoorbeeld investeringen in faunapassages, 
ecologische verbindingen of weide- en akkervogels. GroenLinks wenst goed te kijken 
hoe structuurverbeteringen voor natuur kunnen worden gevonden; het robuust en 
weerbaar maken van de natuur is belangrijk. Hier is met andere partijen zeker win-win 
te vinden. 

• Op het thema gezondheid is de ambitie van drie extra levensjaren voor iedere 
Brabander een belangrijk uitgangspunt. GroenLinks wil dat concreet maken door 
integraal te kijken wat aan maatregelen nodig is. 

• Op energie vinden de zes partijen elkaar waarschijnlijk wel. GroenLinks gaat geen 
aanvullende eisen stellen aan de Regionale Energie Strategieën. Besluitvorming moet 
conform de afspraken primair bij de lokale overheden liggen. 

• Op het gebied van cultuur en samenleving wordt er wat betreft GroenLinks te snel 
afgebouwd, zeker nu Corona veel schade heeft veroorzaakt. Voor GroenLinks is het 
belangrijk dat er een uitgebreide analyse komt van mogelijke consequenties van het 
loslaten van de rol en verantwoordelijkheid die we decennialang als provincie hebben 
gehad binnen het sociale en culturele Brabantse ecosysteem. En dat een dergelijke 
analyse, of onderzoek, vervolgens de basis vormt voor de inhoudelijke en financiële 
keuzes in het nieuwe beleid.   

Doorkijk op gewenste samenwerking
• GroenLinks gelooft dat een nieuwe middencoalitie stabiel en slagvaardig kan zijn. Op 

navraag van de informateurs stelt GroenLinks dat ook het CDA daar onderdeel van 
hoort te zijn. 

• Alle varianten die worden onderzocht in deze informatiefase zijn voor GroenLinks 
werkbaar, eerdere coalities laten zien dat er met alle middenpartijen samengewerkt 
kan worden. 

• GroenLinks is zich bewust van haar positie als middelgrote fractie in de Staten. Heel 
hard op de tafel slaan past niet, maar heel stil zijn ook niet. In de coalitie heeft de 
partij zich altijd opgesteld als betrouwbare partner, die zich aan haar afspraken houdt 
en partners niet voor verrassingen plaatst.  

• De fractie, die nog altijd dezelfde samenstelling kent als sinds het begin van de 
bestuursperiode, heeft zich binnen de coalitie van 2019-2020 opgesteld als 
verbindend en betrouwbaar. 

• Doorgevraagd wordt op het CDA Door de jaren heen zijn met het CDA goede 
persoonlijke banden ontstaan. Inhoudelijk zijn er soms verschillende opvattingen, 
maar op veel dossiers kunnen beide partijen elkaar vinden, bijvoorbeeld op sociaal-
maatschappelijk gebied zitten veel overeenkomsten. 

• GroenLinks is van mening dat het omwille van continuïteit verstandig is om de 
bestaande portefeuilles als uitgangspunt te nemen. Wel moet gekeken worden naar 
verdeling van verantwoordelijkheden tussen gedeputeerden en partijen. Het fysieke 
domein is nu vrijwel alleen in handen van het CDA; het zou goed zijn om dat in 
overleg beter in balans te brengen. 
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• Voor de portefeuilleverdeling ligt het voor de hand om te kijken naar ruimtelijke thema’s 
die GroenLinks aan het hart gaan, zoals het groene domein, natuur, water en bodem.  
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Gespreksverslag van de informateurs met de fractie van PvdA   

Woensdag 16 juni 2021  

Aanwezig: Karla Peijs en Lambert Verheijen (informateurs), Stijn Smeulders en Martijn de 
Kort (fractie PvdA), Inge Butzelaar en Bram Loeffen (ambtelijke ondersteuning).   
  
Het gesprek start met een korte voorstelronde. Vervolgens geven de informateurs aan dat 
zij een korte informatieronde willen houden en vandaag starten met een gespreksronde 
waarvoor de zes fracties VVD, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA zijn uitgenodigd. 
In de komende dagen zullen een aantal verdiepende gesprekken plaatsvinden tussen 
twee partijen. Uit deze eerste individuele gespreksronde moet blijken welke verdiepende 
gesprekken gewenst of nodig zijn.  
 
Reflectie op verkenningsfase 
• Het debat van afgelopen vrijdag verliep vervelend. VVD en CDA vonden elkaar niet in 

de Staten omdat er sprake was van verschillende vertrekpunten. De PvdA-fractie heeft 
in ultimo de verantwoordelijkheid genomen om middels een motie een compromis te 
zoeken waarmee alle zes betrokken partijen konden instemmen. Het doel van deze 
motie was om het proces om te komen tot een stabiel provinciebestuur voort te kunnen 
zetten.   

• Positief is dat uiteindelijk het advies van de verkenners werd overgenomen en dat er 
een vorm gevonden is om door te kunnen met de informatiefase. Het was helemaal 
vervelend geweest als het proces van de verkenners tot niets had geleid. 

• Het advies van de verkenners wordt door de PvdA omarmd. 
• De drie varianten uit de aangenomen motie waren door de PvdA bedoeld om alle 

opties open te houden, en een brug te slaan tussen de zes betrokken partijen. Het was 
daarom extra vervelend dat later het frame ontstond dat PvdA geen coalitie zou willen 
vormen met GroenLinks. Dat is zeker niet het geval en is uitgesproken met GroenLinks. 

 
Inhoudelijke bespreekpunten 
• Met de VVD is de samenwerking al lang uitstekend, inhoudelijk en op persoonlijk vlak 

zijn beide partijen het vaak eens. Dat is anders op de thema’s cultuur en samenleving; 
de PvdA zit hier meer op één lijn met de andere vier partijen. Ook op de financiële 
huishouding zijn er weinig verschillen tussen VVD en PvdA, hoewel het voor de PvdA 
bespreekbaar is om de motorrijtuigenbelasting wat te verhogen om meer inkomsten te 
genereren. 

• Tussen de progressieve partijen bestaan weinig inhoudelijke tegenstellingen. De 
uitzondering daarbij is het correctief referendum, waarbij de SP een afwijkende mening 
kent. De PvdA is geen voorstander van het correctief referendum, maar een breekpunt 
is het niet. 

• De grootste verschillen bestaan op het landbouw/stikstof dossier met het CDA. Hier is 
de eerdere coalitie op stukgelopen, en ook in de afgelopen periode zijn partijen niet 
op één lijn gekomen. Tegelijkertijd is de regie vanuit de landelijke overheid nu groter, 
en de tijd tot de volgende verkiezingen beperkt. De grootste discussie destijds was 
de datum voor de stalaanpassingen en dat is met het vastzetten van 2024 opgelost. 
Het nieuwe Rijksbeleid wordt cruciaal voor Brabant en de nieuwe coalitie. Rijksbeleid 
hebben we uit te voeren en die afspraak wil de PvdA ook maken met de nieuwe 
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coalitiepartners. Een stap terug ten opzichte van het huidige beleid is echt geen optie. 
Dat zou zelfs een stap terug zijn ten opzichte van de afspraken binnen de huidige 
rechtse coalitie. 

Doorkijk op gewenste samenwerking
• De PvdA wil de komende periode gebruiken om rust en stabiliteit te bouwen, ook 

richting de volgende bestuursperiode. Wel is het voor de partij van belang dat 
deelname uit te leggen moet zijn. 

• Het betrekken van de kandidaat gedeputeerden bij het proces is van groot belang, om 
ook daar elkaar te leren kennen en een gezamenlijke start te maken. In 2019 lag een 
deel van de problemen en onduidelijkheid in het feit dat afstand ontstond tussen de 
CDA-fractie en hun gedeputeerden. Met name de toekomstige wijze van samenwerking 
tussen collegeleden moet besproken worden. 

• De thema’s landbouw, stikstof, milieu, natuur, en ruimte zijn belegd bij slechts twee 
portefeuillehouders, die lid zijn van dezelfde partij. Voor deze periode, maar ook de 
bestuursperiode daarna is dat te kwetsbaar. Dat soort complexe thema’s moet je als 
college meer in gezamenlijkheid aansturen, verdeeld over meerdere gedeputeerden 
van verschillende partijen. 

• Vanaf 2015 heeft de PvdA met alle partijen in een coalitie gezeten en uitstekend 
kunnen besturen. Met alle drie de progressieve partijen bestaat een prima werkrelatie. 
En zijn er veel inhoudelijke overeenkomsten; waarbij SP en GroenLinks soms wat verder 
gaan dan PvdA en D66. 

• Voor de PvdA zijn alle drie de varianten van mogelijke coalities dan ook prima 
werkbaar. Bij CDA en VVD ligt een voorkeur voor één van de varianten, en wellicht ook 
bij de andere progressieve partijen. De PvdA heeft oprecht geen voorkeur tussen de 
drie progressieve partijen. De PvdA kan uitstekend werken met alle partijen en hebben 
waardering voor de mensen in de fracties. In het licht van de landelijke ontwikkelingen 
ligt een combinatie met GroenLinks in publicitaire zin voor de hand, maar inhoudelijk 
zijn alle partijen gelijkwaardig voor de PvdA. 

• De PvdA stelt zich als kleinste partij flexibel op bij de portefeuilleverdeling, maar het is 
ook voor de PvdA belangrijk een relevante en stevige portefeuille toebedeeld te krijgen. 
De PvdA is bereid om alle open portefeuilles te vervullen. De portefeuille die de PvdA 
beoogd, is dan ook mede afhankelijk van de wensen van andere partijen. Het is wel 
belangrijk dat er een goede balans en verdeling tussen de portefeuilles ontstaat. 


