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Rapportage informateur provincie Zuid-Holland  

Aan        Van    Datum  

De leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland  Ewald van Vliet   30 maart 2015  

dtv de fractievoorzitters 

 

Opdracht  

Bij brief van 20 maart 2015 is door de heer F. Vermeulen namens alle lijsttrekkers van Provinciale Staten 
van Zuid-Holland de opdracht verstrekt om, zo mogelijk voor 1 april 2015, te rapporteren over 
onderstaande onderzoeksvragen. Met deze eindrapportage leg ik mijn bevindingen aan u voor. 

Onderzoeksvragen  

Op grond van de verkiezingsuitslag is een verkenning onder de in Provinciale Staten van Zuid-Holland 
gekozen partijen uitgevoerd op basis van de volgende onderzoeksvragen:  

 Welke partijen zijn bereid gezamenlijk een coalitie te vormen voor de bestuursperiode 2015-
2019? 

 Kan deze coalitie rekenen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten? 
 Is er voldoende inhoudelijke basis om tot een hoofdlijnenakkoord te komen in de formatiefase?  

Verkiezingsuitslag  

Onderstaande tabel geeft de verkiezingsuitslag van 18 maart 2015 in zetels weer ten opzichte van de 
uitslag van 2011.  

 

Tabel verkiezingsuitslag Provinciale Staten Zuid-Holland 

Partij Zetels 2011 Zetels 2015 Vergelijking zetels 

VVD 12 10 -2 
PVV 8 8  0 
D66 5 7 +2 
CDA 6 7 +1 
PvdA 10 5 -5 
SP 5 5  0 
SGP* 2 3 +1 
CU* 2 3 +1 
GroenLinks 3 3  0 
Partij voor de Dieren 1 2 +1 
50Plus 1 2 +1 

* SGP en CU hebben kort na de verkiezingen kenbaar gemaakt samen één fractie van zes zetels te vormen. 

 

Werkwijze  

Documentatie en interviews  

Ter voorbereiding van het informatieproces zijn de volgende documenten door de griffie verstrekt:  

 Ondertekende schriftelijke opdracht d.d. 20 maart 2015 voor de informateur 
 Persbericht d.d. 20 maart inzake informateur Zuid-Holland 
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 De provinciale verkiezingsprogramma’s uit Zuid-Holland van VVD, PVV, D66, CDA, PvdA, SP, SGP, 
CU, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50Plus 

 Brief d.d. 25-3-2015 Informatie voor de verkenningsfase nieuwe coalitie van de plv. 
Provinciesecretaris, inclusief bijlagen A en B. 

Daarnaast zijn schriftelijke bijdragen ontvangen van: 

 De fractie van D66 in de Staten van Zuid-Holland d.d. 23 maart 2015 
 De PvdA-fractie in de Staten van Zuid-Holland d.d. 21 maart 2015 

De inhoud van deze documenten zijn gebruikt bij de voorbereidingen van de gesprekken in fase 1 en 2 
van het informatieproces. Verder is een aantal stukken ontvangen van organisaties en bedrijven aan de 
(in)formateur. Deze stukken zijn in te zien bij de griffie en zullen in het verdere proces worden 
betrokken bij de formatiebesprekingen.  

Fase 1: individuele gesprekken per fractie 

Op mijn verzoek heeft de statengriffier van Provinciale Staten individuele gesprekken tussen de 
informateur en alle fracties georganiseerd. Per fractie zijn twee vertegenwoordigers uitgenodigd. Op 23 
maart jl. hebben gesprekken plaatsgevonden met de fracties van VVD, CDA en D66. Op 24 maart jl. 
hebben gesprekken plaatsgevonden met de fracties van PvdA, SP, en SGP en CU. Op 26 maart jl. hebben 
gesprekken plaatsgevonden met GroenLinks, PVV, PvdD en 50Plus. Op deze dag heeft ook een gesprek 
plaatsgevonden met de commissaris van de Koning. 

Fase 2: gezamenlijk gesprek VVD, D66, CDA en SP 

Op basis van de inhoud van de gesprekken in de eerste fase heeft op 28 maart een uitgebreid gezamenlijk 
overleg plaatsgevonden tussen de informateur en een vertegenwoordiging van de fracties van VVD, D66, 
CDA en SP. Doel van dit gesprek was om te verkennen of er voldoende basis is om programmatisch tot 
overeenstemming te komen in de formatiefase, hetgeen moet gaan leiden tot een coalitieakkoord op 
hoofdlijnen. 

Alle gesprekken vonden plaats op het provinciehuis van Zuid-Holland en werden ondersteund door de 
griffier. 

Bevindingen  

Door de partijen zijn in de individuele gesprekken meerdere opties voorgedragen voor een mogelijke 
samenstelling van het college dat kan rekenen op voldoende steun in Provinciale Staten van Zuid-
Holland, en dat programmatisch in staat kan worden geacht overeenstemming te bereiken over een 
coalitieakkoord.  

Op basis van de verkiezingsuitslag vindt een meerderheid in de nieuwe Provinciale Staten voortzetting 
van de huidige coalitie de meest wenselijke optie. Het betreft dan de partijen: VVD – D66 – CDA en SP.  
Een meerderheidscollege (29 zetels) van VVD, die weliswaar twee zetels verloor, maar wel de grootste 
partij in Zuid-Holland is gebleven, D66 en CDA die beide zetelwinst behaalden en SP die een gelijk 
zetelaantal behaalde als in 2011. Deze combinatie zou een voortzetting van de huidige coalitie 
betekenen. 

De variant VVD – D66 – CDA - SGP en CU heeft de voorkeur van SGP & CU. Als belangrijkste argumenten 
voor deze optie ziet deze partij de programmatische overeenkomsten met CDA, D66 en VVD op basis van 
de programmavergelijking. Genoemde partijen hebben aangegeven deze optie, mocht de 
voorkeursvariant niet slagen, als serieus alternatief te zien. 

In de gesprekken zijn ook andere opties voor coalities aangedragen. Uit de gesprekken bleek in dit 
stadium evenwel onvoldoende draagvlak bij andere partijen om deze opties verder te verkennen. 

Op basis van de gevoerde gesprekken lijkt op dit moment het meeste draagvlak voor de voorkeursvariant 
VVD-D66-CDA-SP. Alle vier betrokken partijen geven aan dit als optie te zien. Dit onder voorbehoud van 
het bereiken van programmatische overeenstemming tijdens de formatiebespreking. Belangrijkste 
argumenten die door partijen worden genoemd voor deze coalitie zijn: een voortzetting van de huidige 
coalitie, waarbij continuïteit van het beleid en goede onderlinge samenwerking wordt geborgd. 
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Daarnaast wordt geconstateerd dat de zetelverhoudingen tussen betrokken partijen weliswaar enigszins 
zijn gewijzigd, maar dat deze coalitie tezamen één zetel meer heeft dan in de vorige bestuursperiode. 
De partijen schatten op basis van het uitgebreide gezamenlijke gesprek op 28 maart 2015 in dat 
programmatische overeenstemming kan worden bereikt.  

 

Advies  

Formatie college VVD – CDA – D66 - SP  

Op basis van de uitkomsten van de gesprekken met de tien fracties kom ik tot het advies dat de vorming 
van een college, dat kan rekenen op een werkbare meerderheid in Provinciale Staten van Zuid-Holland 
van VVD, D66, CDA en SP, de grootste kans van slagen heeft.  

Coalitieakkoord  

Op basis van de verkiezingsprogramma’s en het gesprek tussen VVD, D66, CDA en SP over 
programmatische overeenkomsten en verschillen, adviseer ik z.s.m. een formateur te benoemen en 
formatiebesprekingen te starten, die moeten leiden tot een coalitieakkoord op hoofdlijnen. 

Slot  

Ik dank alle fracties van Provinciale Staten van Zuid-Holland voor de constructieve, open en inhoudelijke 
opstelling tijdens de informatiegesprekken. Zonder uitzondering hadden de partijen zich goed op de 
gesprekken voorbereid, waardoor het mogelijk was in korte tijd tot een eenduidig advies te komen. 
Tevens dank ik de heer Luuk van Luijk, griffier van Provinciale Staten Zuid-Holland, voor de professionele 
ondersteuning van het informatieproces.  

 


