
Aan de informateur
De heer H. Wiegel

's-Gravenhage, 2 mei 2019

Geachte heer Wiegel,

Op L6 apríljl. constateerde u na een eerste ronde gesprekken, dat bij FVD, VVD en CDA de

bereidheid bestond om een nadere verkenning op hoofdlijnen uit te voeren. Deze verkenning biedt
de ruimte om een basis te schetsen waarop een solide college van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland voortvarend aan de slag kan.

U heeft een pas op de plaats gemaakt om aan deze verkenning de ruimte te bieden tijdens de

informatieperiode. De drie fracties zijn u erkentelijk voor deze mogelijkheid.

Het resultaat bieden wij u - als onderhandelaars namens de drie fracties die dit document kunnen

onderschrijven - graag aan. Uit de gesprekken de afgelopen twee weken blijkt, dat op inhoud van

provinciale thema's een samenwerking die kan steunen op de fracties van FVD, WD en CDA mogelijk

is. Daarbij zijn geen onoverbrugbare verschillen geconstateerd, zoals mag blijken uit het resultaat.

Sterker gezegd, wij hebben naar elkaar de wens en het vertrouwen uitgesproken om hieropvolgend
gesprekken aan te gaan. Het lijkt ons zinvol op inhoud te inventariseren welke fracties daartoe bereid

zijn. Wij hopen, dat uit een nadere gesprekronde door u als informateur deze bereidheid wederzijds

aanwezig is bij andere fracties.

De inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen is tot stand gekomen na een reeks gesprekken in goede

sfeer tussen de zes onderhandelaars namens de drie fracties. Daarbij is de Statengriffie
ondersteunend geweest door een reeks inhoudelijke vragen voor te leggen aan de

provinciesecretaris. Deze vragen zijn telkens prompt beantwoord, waarvoor onze dank aan de

ambtelijke organisatie.

Om zorg te dragen voor inzichtelijkheid en een gelijk kennisniveau bij andere fracties in Provinciale

Staten zijn alle vragen en antwoorden als bijlage bij de inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen
gevoegd.

Wij zien uit n verdere gesprekken,

H
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