Flevoland, 27 mei 2019

Geachte leden van de Staten,
In uw vergadering van 8 mei 2019 heeft u een motie aangenomen waarin u ons heeft uitgenodigd
om het werk van informateur mevrouw A. van Gaal over te nemen.
U heeft ons verzocht door middel van gesprekken met alle partijen te onderzoeken of het
mogelijk is te komen tot een meerderheidscoalitie, waarbij in eerste instantie wordt gekeken naar
een coalitie met daarin ook Forum voor Democratie, VVD, CDA, en ChristenUnie.
De afgelopen twee weken hebben wij in eerste instantie gesprekken gevoerd met alle fracties, de
commissaris van de Koning de heer Verbeek en de oud informateur mevrouw van Gaal.
Deze gesprekken hebben ons inzicht gegeven in de complexiteit van de ontstane politieke
situatie. Enerzijds door de uitslag van de verkiezingen, anderzijds door het stuklopen van de
informatieopdracht van mevrouw van Gaal als gevolg van het terugtrekken van de PvdA.
Onze inspanningen zijn er als eerste op gericht geweest om er achter te komen of wij
voorwaarden konden scheppen waaronder het voor de PvdA mogelijk is alsnog aan de informatie
deel te nemen. Deze vraag is ook voorgelegd aan GroenLinks. Zowel van de kant van de PvdA
als van GroenLinks is ons duidelijk gemaakt dat zij gaarne deelnemen aan het bestuur van
Flevoland maar alleen in een coalitie waarin Forum voor Democratie niet deelneemt.
Beide partijen waren en zijn ook niet bereid daartoe gezamenlijke gesprekken te voeren met
Forum voor Democratie , VVD, CDA en ChristenUnie.
Een tweede optie die daarna door ons is bestudeerd, is de vraag of er andere partijen beschikbaar
zijn om de coalitie te verbreden. Daartoe zijn vooral de PVV, 50+ en de SGP in beeld gebracht.
Alle drie deze partijen hebben ons laten weten dat zij onder voorwaarden aan de coalitievorming
zouden willen deelnemen.
Voor alle drie geldt dat zij vanaf het begin als volwaardige partner willen meepraten, zij op
voorhand niet beschikbaar zijn om later in het proces aan te schuiven en dat zij als eventuele
coalitiepartij een directe vertegenwoordiging in het college als uitgangspunt hanteren.
Over het uitbreiden van het aantal partijen aan de onderhandelingstafel is met name gesproken
met Forum voor Democratie, VVD, CDA en ChristenUnie. Deze gesprekken zijn gevoerd in
wisselende samenstelling omdat de gevoeligheden over het uitbreiden van het aantal partijen aan
de onderhandelingstafel, met 1 of meerdere partijen, door de 4 partijen zeer verschillend wordt
ervaren. Uiteindelijk hebben de informateurs en de onderhandelaars van VVD, CDA en
ChristenUnie moeten concluderen dat er op dit moment, vanuit verschillende overwegingen,
geen combinatie mogelijk is met de vier eerder genoemde partijen uitgebreid met 1 of meer van
de drie partijen ( PVV, 50+ en de SGP). Forum voor Democratie had reeds in een eerder
stadium laten weten dat wat hen betreft alle drie de partijen in principe zouden kunnen toetreden
tot de coalitie.
Met deze conclusie lopen de informateurs aan tegen de grens van wat zij vanaf het begin van hun
werk hebben aangeduid als de eerste fase. Daarom willen wij de Staten gaarne schriftelijk en zo
gewenst ook mondeling in een debat informeren en aangeven waaruit onze tweede fase zal
bestaan.

Wij zijn voornemens op korte termijn gesprekken te voeren met VVD, CDA, ChristenUnie,
GroenLinks, PvdA, en D66 om te onderzoeken of deze combinatie wel een kans maakt een
college te vormen dat kan steunen op een meerderheid van de Staten.
Intussen zijn wij als informateurs en met steun vanuit de ambtelijke organisatie bezig om de door
alle fracties aangeleverde informatie nader uit te werken en te rubriceren.
Wij doen dit om onder andere in deze fase indien noodzakelijk ook programmatisch tot een
afweging te kunnen komen.
Het spijt ons dat wij niet eerder in staat waren u volledig te informeren. Ook wij hadden de hoop
dat er eerder aan onze volgende fase kon worden begonnen. Helaas is de ontstane politieke
situatie daartoe te ingewikkeld. Wij vragen uw begrip en zullen ook in de volgende fase proberen
zo transparant als mogelijk te opereren.

Met vriendelijke groet,

Bas Jan van Bochove
Willibrord van Beek

