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Even voorstellen

Nieuwe Statenfractie ChristenUnie & SGP
Op 28 maart zijn de vijf gekozen Statenleden van de
ChristenUnie & SGP geïnstalleerd. Wie ze zijn, wat
ze verwachten en waarom ze in de Provinciale Staten
zitting hebben genomen vertellen ze graag aan u.
Jacco Schonewille, fractievoorzitter ChristenUnie &
SGP, Statenlid ChristenUnie
Ik ben 51 jaar en doe mijn dingen met passie en
overgave. Ik ben lid van de hervormde gemeente in
Monster, waar ik vele jaren ouderling ben geweest. Ik
ben getrouwd met Natasja, die niet alleen mijn grote
liefde maar ook mijn zakenpartner is. Samen hebben
we een zoon en drie dochters in de leeftijd van 10 tot
24 jaar en sinds kort ben ik opa van een kleindochter.
Mijn loopbaan begon bij Baan Company, daarna
volgde bij Maersk een internationale functie als
IT-directeur. Heb een master IT-management behaald
en ben in 2015 gepromoveerd op de rol van IT bij
fusies en overnames. Ik ben oprichter en eigenaar van
IT-Councelor, een ICT bedrijf dat managementmethodieken ontwikkelt.
Ik heb nogal wat passies en interesses. Allereerst is
er natuurlijk mijn gezin -hoewel ik daar wel eens te
weinig tijd voor maak-, vervolgens mijn werk. Het
beluisteren en spelen van muziek is ook een passie
en verder lees ik heel graag. Vervolgens mag ik graag
socializen en discussiëren met vrienden en familie
onder het genot van een hapje en een drankje. Bij
dit alles zoek ik naar een goede balans tussen chris-

ten-zijn en als christen leven. Dit laatste is niet alleen
een passie, maar ook een grote uitdaging.
Ik wil als ChristenUnie-politicus mensen in onze mooie
provincie vooral helpen met het vinden van een goede
balans tussen economie en lekker wonen. Ik wil
zoeken naar een gezonde balans van natuur, ethiek en
economisch gewin.
Nico de Jager, Statenlid SGP
Graag stel ik mij voor! Ik ben Nico de Jager, 51 jaar en
kom uit Sliedrecht. Inmiddels ben ik 30 jaar getrouwd
met Ilona. Ons huwelijk is gezegend met vier jongens
en een meisje. Op dit moment woont er nog één kind
thuis. In 2005 ben ik begonnen als ondernemer. Het
bedrijf dat daaruit is ontstaan heet Florys en Intro
Personeel. Met 90 collega’s probeer ik elke dag
mensen tot bloei te laten komen. Vanaf 2010 tot 2019
ben ik lid geweest van de gemeenteraad in Sliedrecht,
de laatste jaren als fractievoorzitter. Bij de collegevorming in 2018 was ik in Sliedrecht formateur. Van
2011 tot 2018 heb ik in de Drechtraad gezeten.
Sinds maart 2019 mag ik een Statenzetel in
Zuid-Holland bezetten. Erg leuk en boeiend om weer
eens in een heel nieuwe omgeving aan de slag te
gaan! Ik ben dankbaar dat ik de gelegenheid krijg om
naast gezin en werk een bijdrage te leveren aan het
bestuur van Zuid-Holland.
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Bij de Provinciale-Statenverkiezingen op 20 maart
haalde de ChristenUnie in Zuid-Holland drie zetels en
de SGP twee. Voor de ChristenUnie waren dat er net
zo veel als in 2015, de SGP verloor één zetel. Bijzonder
is dat er een bijna geheel vernieuwde fractie is aangetreden. Alleen fractievoorzitter Jacco Schonewille zat
al (zij het nog geen anderhalf jaar) in de Staten. Dat
betekent dat met het afzwaaien van oudgedienden
als Servaas Stoop, Henk van Dieren en Wilco Scheurwater een groot brok politieke ervaring wegvloeit. De
nieuwe Statenleden zijn echter geen vreemdelingen in
Jeruzalem en hebben hun (politieke) sporen elders al
verdiend. In dit nummer van Vizier stellen ze zich aan
u voor. We wensen hen van harte Gods zegen toe in
deze Statenperiode!

Dank
Jacco Schonewille, fractievoorzitter
ChristenUnie & SGP

In deze Vizier wil ik de Statenleden van de vorige
periode in het zonnetje zetten. We hebben afscheid
genomen van Servaas Stoop, Henk van Dieren, Johan
Matze, Wilco Scheurwater en Ixora Balootje.
Zij hebben zich met hart en ziel ingezet om ons geluid
in Zuid-Holland te laten horen en in het belang van
onze inwoners politiek te bedrijven. Iedereen deed
dat op zijn of haar eigen wijze, maar altijd in goede
samenwerking en beste bedoelingen. Een bont gezelschap met een grote diversiteit in ervaring, achtergrond en kennis.
Ik vind het altijd mooi om te zien, dat ondanks deze
verschillen er heel veel is dat ons verbindt. Allereerst
mogen we weten dat onze Zender ons helpt en steunt
en dat we niet voor eigen eer strijden maar voor Gods
eer en het heil van onze naaste. Vervolgens heb ik
mogen merken dat er vriendschappen ontstaan die
het werk in de Staten van Zuid-Holland onvergetelijk
maken.
Ik wil hen hartelijk bedanken voor hun inzet en
samenwerking. Ook wil ik hen allemaal Gods zegen
toewensen op hun verdere levenspad!

Werkbezoek

Ongemak

Een luisterend oor

Op 7 juni stonden we met negen
personen voor de poort van Chemours
in Dordrecht. Nico de Jager vertelt u
waarom.

Geheimhouding? Transparantie en
democratie? Lees erover in de column
van Arjan Witte.

In deze nieuwe rubriek legt Marianne
van der Kooij haar oor te luister bij een
inwoner van Zuid-Holland. Zomaar een
inwoner, op straat, op een bankje, over de
provincie Zuid-Holland.
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Werkbezoek Chemours

Terug- en vooruitblik

Nico de Jager, Statenlid SGP

Remmert Kerst, voormalig waterschapsbestuurder ChristenUnie bij Hoogheemraadschap Rijnland

Toen ik ruim 10 jaar geleden gekozen werd in het
Algemeen Bestuur van het Hoogheemraadschap
van Rijnland begon ik, na een carrière bij het internationale bedrijfsleven, aan een nieuwe periode.
De ChristenUnie en de SGP vormden één lijst bij de
waterschapsverkiezingen. De eerste zes jaar was ik
alleen, maar bij de volgende verkiezingen, in 2015,
wonnen we een zetel en kreeg ik Niek van der Plas
als SGP-collega. Samen met commissielid Djoeki van
Woerden vormden wij de fractie.

Chemiebedrijf Chemours maakt werk van de
maatschappelijke acceptatie van haar werkzaamheden in Dordrecht. In dat kader heeft Chemours een
uitnodiging gestuurd naar alle nieuwe Statenfracties
van Zuid-Holland. De fractie ChristenUnie & SGP
heeft daarbij ook raadsleden van de Drechtstedengemeenten uitgenodigd. En zo stonden we op 7 juni
met negen personen voor de poort van Chemours in
Dordrecht.
De afgelopen jaren kwam Chemours regelmatig
negatief in het nieuws door onder meer de uitstoot
van schadelijke stoffen als PFOA en GenX. Deze
stoffen, die bijvoorbeeld gebruikt worden voor de
antiaanbaklaag in pannen, zijn in het drinkwater en in
de lucht terecht gekomen. De toegestane hoeveelheid
uitstoot is inmiddels sterk verlaagd.
Tijdens het werkbezoek heeft Chemours toegelicht
wat zij inmiddels heeft gedaan om de uitstoot van
schadelijke stoffen te verminderen en welke investeringen nog op het programma staan. De doelstelling
van Chemours is minder uit te stoten dan wat volgens
de vergunningen is toegestaan. Tijdens een rondwandeling op het terrein van Chemours is ook stilgestaan
bij de productie van stoom. In samenwerking met de
naastgelegen huisvuilcentrale HVC en DuPont is een
duurzame en betrouwbare stoomproductie gerealiseerd. De jaarlijkse CO2-emissiereductie is 110.000
ton. Voor wie dat cijfer weinig zegt: die vermindering
is vergelijkbaar met de jaarlijkse CO2-uitstoot van
38.000 personenauto’s.

“Onze indruk is dat
Chemours begrepen heeft
dat wij een boodschap
wilden overbrengen.”

Natuurlijk hadden de fractieleden ook de nodige
kritische vragen aan Chemours. Realiseert Chemours
zich bijvoorbeeld dat het zich enkel houden aan de
wet- regelgeving onvoldoende is om het beschadigde
vertrouwen te herstellen? Is de huidige locatie in
Dordrecht op termijn wel houdbaar? En als het RIVM
adviseert om binnen een bepaalde straal rond het
bedrijf beperkt gebruik te maken van moestuinproducten, is het dan niet verstandiger om daarbij aan
te sluiten in plaats van dit te bagatelliseren? Zou
Chemours niet veel preventiever kunnen werken door
niet te wachten tot een stof als verdacht wordt aangemerkt, maar door met de haar bekende verdachte
stoffen zelf actief aan de slag te gaan en het gebruik
ervan te verminderen of te stoppen?
Onze indruk is dat Chemours begrepen heeft dat wij
een boodschap wilden overbrengen. Die boodschap
is dat wij in de Staten van Zuid-Holland de vinger
aan de pols houden bij de vergunde uitstoot. Wij
verwachten daarnaast dat Chemours verder gaat
dan de vergunning en zelf actief op zoek gaat naar
het verminderen en vervangen van zeer schadelijke
stoffen.
Een week na ons bezoek kregen wij een e-mail van
Chemours met de volgende inhoud: ”Graag willen
we u hartelijk danken voor de moeite om langs te
komen op onze fabriek in Dordrecht. We kijken
terug op een open en direct gesprek, waarin wij
niet per se het voordeel van de twijfel kregen, maar
er wel oprechte interesse was voor onze kant van
het verhaal. Daarmee hebben we, ons inziens, een
groot aantal zaken kunnen uitleggen en verduidelijken. De gespreksonderwerpen en leerpunten uit de
gesprekken nemen wij mee in onze verdere communicatie met belanghebbenden.” Helder!

Beeld: Fotostudio van der Horst

Behalve de bestuursvergaderingen waren de regelmatige bezoeken aan activiteiten in het Rijnlandgebied erg nuttig. Onze fractie heeft een goede
bijdrage kunnen leveren aan het waterschapsbestuur
van Rijnland. Naast het algemene bestuurswerk denk
ik hierbij aan specifieke zaken als risicomanagement
en integriteit.
Rijnland is een organisatie die in al haar geledingen
volop in beweging is; de medewerkers zijn loyaal en
hebben grote kennis en veel ervaring. Rijnland omvat
een groot gebied, van Velsen-Wassenaar-Gouda tot
Amsterdam. Het doel is als volgt samengevat: “Droge
voeten en schoon water”. Om dat doel te bereiken zijn
vele activiteiten nodig, zoals dijkbeheer, waterbeheer
in polders en steden en waterzuivering.
In mijn beleving heeft Rijnland zich de laatste tien
jaar ontwikkeld tot een meer proactieve organisatie.
Samenwerking met andere overheden, met organisaties en burgers is belangrijk om grote uitdagingen
effectief op te pakken. Ik noem met name bodemdaling, klimaatverandering en duurzaam integraal
waterbeheer. De waterschappen hebben alles in zich
om hierin een onmisbare bijdrage te leveren en zo
mogelijk een regierol te vervullen.
Ik geloof dat de politieke betrokkenheid, die tien jaar
geleden is ingezet, meer structuur heeft gegeven aan
het bestuur van de waterschappen. Ook de aandacht
van de Provinciale Unie van de ChristenUnie hiervoor
was nuttig.
Het waren 10 boeiende jaren. Ik vertrouw dat Rijnland,
samen met de andere waterschappen, de ingezette
ontwikkeling krachtig doorzet bij het aanpakken van
de belangrijke taken en uitdagingen.
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Een luisterend oor
Marianne van der Kooij, fractiemedewerker ChristenUnie & SGP

Arjan Witte
Statenlid ChristenUnie

In deze nieuwe rubriek ga ik in gesprek met een
inwoner van Zuid-Holland. Zomaar een inwoner
waarmee ik een gesprek heb. Op straat, op een
bankje, over de provincie Zuid-Holland.
Een luisterend oor vind ik bij het echtpaar W. en H. uit
Alphen aan den Rijn. W: ”We wonen al lang in Alphen,
helemaal naar tevredenheid. Er zijn goede voorzieningen, het ligt centraal in de regio en is ook met het
openbaar vervoer prima te bereiken.”

Beeld: Istafotografie

Ongemak
Mijn allereerste debat als kersvers nieuw Statenlid
gaat meteen over het aftreden van een gedeputeerde.
Je kunt met een saaier dossier beginnen. Hij - Han
Weber - heeft Provinciale Staten niet goed geïnformeerd over het Warmtedossier en neemt daarvoor de
ultieme staatsrechtelijke verantwoordelijkheid.
U vraagt zich vast af wat er dan zo belangrijk was? Ik
kan en mag u hier helaas niets over vertellen. Het gaat
om geheime informatie. Schending van de geheimhoudingsplicht is een misdrijf en levert een gevangenisstraf van ten hoogste een jaar op of een geldboete
van de vierde categorie. En als speciale bonus voor
mij als rijksambtenaar: ontslag.
Het woord wat hierbij past is ongemak. Ongemak
omdat ik als volksvertegenwoordiger niet transparant
mag zijn. Ongemak omdat een deel van de informatie
openbaar is en een deel geheim. Ongemak omdat ik,
bij elke zin die ik wil uitspreken, moet nadenken uit
welk deel van het dossier ik deze informatie heb. Zelfs
nu ik deze column schrijf, denk ik steeds na of ik niet
per ongeluk uit de school klap.
Onze ChristenUnie & SGP-fractie heeft dan ook een
motie van de PvdA gesteund, die Gedeputeerde
Staten oproept om voor 2 oktober van alle stukken
waarvoor nu geheimhouding geldt te onderzoeken
of geheimhouding echt noodzakelijk is. Over één
specifiek stuk heb ik persoonlijk vragen gesteld
over enkele onderdelen, of die wel terecht geheim
zijn verklaard. Helaas zijn zowel mijn vragen als de
antwoorden van Gedeputeerde Staten -u raadt het algeheim.
Gelukkig voelt de nieuwe gedeputeerde op dit dossier
ook ongemak. Tijdens de laatste vergaderingen
hebben we een steeds groter deel van het debat in
het openbaar gevoerd. Openbaar, zoals het hoort in
een democratie. Openbaar, zodat u en de media ons
als politici kunnen controleren. En u over vier jaar een
weloverwogen keuze kunt maken op wie u stemt.

Weet u wat de provincie doet en regelt?
H: ”We weten niet heel veel van de provincie. Ik volg
nu wel enigszins de vorming van het nieuwe College
van Gedeputeerde Staten. Met name omdat we de
verkiezingsuitslag zorgelijk vinden en afwachten
hoe het met de nieuwe grote partij Forum zal gaan.
Verder weet ik niet veel meer dan ik vroeger op school
geleerd heb. En iets over de knelpunten van wegen,
bijvoorbeeld de problemen met de aansluiting van
de brug bij Leimuiden, waar de grens tussen Noorden Zuid-Holland ligt. Door de verschillende prioriteiten van beide provincies heeft het jaren geduurd
voor dit werd verbeterd.” W: ”En de N11, waarbij
sprake was van een particuliere aanbesteding. Deze
werd aangelegd als vierbaansweg, terwijl het maar
tweebaansweg volgens de provincie had mogen zijn.
De tegenwerking van de provincie op dit punt was
voor de burger (voor ons) onbegrijpelijk.” H: ”Ik las
in de Kieswijzer bij een stelling over de combinatie
van toerisme en water, dat de provincie toerisme gaat
bevorderen. Dit verbaasde mij, want ik dacht dat alles
met water te maken heeft altijd bij de waterschappen
ligt en niet bij de provincie.”
Wat zou de provincie meer moeten doen?
H: ”Ik was prettig verrast dat de provincie Flevoland
het gedurfde besluit heeft genomen om het teveel
aan wild in de Oostvaardersplassen af te schieten. Ze
lieten de natuur niet langer op zijn beloop en lieten

Vervolg van pagina 1
Djoeki van Woerden-Kerssen, Statenlid ChristenUnie
Zuid-Holland is de economische motor van Nederland.
Het heeft een rijke cultuurhistorie, mooie steden en
je vindt er rust en ruimte in de polders: koeien en
wolken weerspiegeld in water. En dat alles beneden
NAP, dat blijft mij verwonderen. Graag lever ik een
bijdrage aan het beschermen van de schaarse natuur
en aan het klimaatbestendig proberen te maken van
Zuid-Holland.
Ik vind het belangrijk dat we in de Staten aandacht
hebben voor de menselijke maat: wat betekenen
besluiten voor u als inwoner? En dat we als overheid
samen met andere partijen naar oplossingen zoeken:
“Door gebrek aan visie gaat het volk ten onder, een
keur van raadgevers brengt het tot bloei.” (Spreuken
11:14).
Ik woon met mijn man en onze vier kinderen in Gouda.
Het Statenwerk combineer ik met mijn functie bij de
Goudse Adviesraad Sociaal Domein en ik ben ouderling-scriba in De Oostpoort (PKN) in Gouda.
Gerard van de Breevaart, Statenlid SGP
Als geboren en getogen Ambachter, getrouwd en vier
kinderen, heb ik in maart, na het afleggen van de eed,
het politieke ambt van Statenlid mogen aanvaarden.

ook niet eerst allerlei studies doen. Een positief
voorbeeld van daadkrachtig bestuur. Er werd ook
duidelijk gecommuniceerd hoe ze het gingen doen.”
W: ”Ik vind dat de provincie te weinig naar buiten
treedt en bekend maakt. Alleen als iemand zich
abonneert op een nieuwsbrief krijgt hij informatie.
Afsluitingen van wegen bijvoorbeeld worden bij ons in
de plaatselijke media niet aangekondigd, alleen lees
je soms een verwijzing naar een website. De provincie
moet duidelijker maken wat hun winkel is. Want dat
is de reden waarom er ook zo weinig interesse in de
provinciale politiek is.”

H: ”De provincie is er niet voor niets. Ze is het cement
tussen de gemeenten en de landelijke overheid. Als
je dat cement niet hebt, krijg je alleen maar botsingen
van stenen. Het cement moet dus duidelijker maken
waarom het er is. Dus als er een item is, laat dat dan
terugkeren in berichten in de huis-aan-huiskrant,
bijvoorbeeld over de eerdergenoemde N11 of de N207
en maak duidelijk wat de rol van de provincie daarbij
is. Op die manier wordt de provincie toegankelijker
voor ons.”

Mijn hartelijke wens is om politiek te bedrijven
gebaseerd op Gods Woord en de inhoud daarvan,
waar mogelijk en gepast, helder te laten klinken in
Provinciale Staten. Ik hoop u daarvan op de hoogte te
houden. Bidt, kijkt en denkt u mee?
Ik hoop u DV in de komende tijd te ontmoeten. Mocht
dat niet lukken, bel of e-mail dan gerust als u vragen
en/of opmerkingen heeft. Ik zit er ook namens en voor
u!
Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie
“Ik vind het belangrijk dat we in Zuid-Holland goed
voor elkaar zorgen en duurzaam met energie, grondstoffen, voedsel en met ons leefmilieu omgaan.” Deze
tekst stond op mijn visitekaartje van de verkiezingscampagne en staat op ‘mijn pagina’ op de provinciale
website. En dat is mijn motivatie voor de komende
vier jaar als lid van Provinciale Staten. Ik mag op deze
bijzondere plaats de samenleving dienen.
Ik combineer dit met mijn baan bij een inspectiedienst van het Rijk en met ons jonge gezin met twee
mannetjes van vijf en zeven jaar oud. Ik verwacht een
intensieve en (ont)spannende periode. Gelukkig vind
ik kracht en rust bij Jezus Christus.
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Jaarverslag en
jaarrekening

Gast van de fractie
Vincent Scheurwater, fractievoorzitter SGP/ChristenUnie Lisse

Arjan Witte, Statenlid ChristenUnie

De kwaliteit en de leesbaarheid van de provinciale jaarstukken is hoog. De accountant heeft een
goedkeurende verklaring voor de stukken afgegeven.
De bevindingen van de accountant pakt het college
van Gedeputeerde Staten voortvarend op. Veel
doelen worden dichterbij gebracht of zelfs gerealiseerd.
Provinciale Staten hebben in het licht van onze controlerende rol de taak om ons ervan te vergewissen
dat uw geld goed wordt besteed. Onze fractie heeft
hierover complimenten gemaakt in de commissievergadering en in de plenaire vergadering van Provinciale
Staten. Kortom uw geld wordt zorgvuldig en volgens
de regels (rechtmatig) besteed.
Is alles nu zo positief? Nee. De provincie had in 2018
namelijk méér maatschappelijke resultaten kunnen
boeken. Investeringen in infrastructuur lopen achter.
Doelen voor onder meer de energietransitie en de natuur worden niet
gehaald. Het voor deze en andere
doelen bestemde geld wordt jaar op
jaar niet (helemaal) uitgegeven.
Kortom: er blijft geld op de
plank liggen. Onze fractie
heeft hiervoor -ook dit jaaraandacht gevraagd.

In de rubriek “Gast van de fractie” dit keer een
interview met Vincent Scheurwater. Hij is 45 jaar,
getrouwd en vader van vier kinderen. Voordat hij
de overstap naar de politie (gebied Duin- en Bollenstreek) maakte, was hij ondernemer in Lisse. Hij is
maatschappelijk betrokken en zit al ruim 20 jaar bij de
vrijwillige brandweer in Lisse.
Voorafgaand aan zijn bezoek aan de fractievergadering van 1 juli stelden wij hem enkele vragen.
Wat kom je brengen? En welke vraag wil je graag
beantwoord zien?
“De insteek is dat we elkaar ontmoeten en elkaar
beter leren kennen. Niet alleen persoonlijk maar ook
qua agenda’s. Ik breng een aantal lokale zaken onder
de aandacht waarvan ik verwacht dat de provincie
iets kan betekenen. Verder: wat is onze wederzijdse
behoefte en hoe kunnen we elkaar ondersteunen?”
Wat is de problematiek van jullie regio?
”Bottleneck N207 op de grens van Zuid- en NoordHolland en de doorstroming van de N208. De
bereikbaarheid van de Keukenhof (zo’n 1,5 miljoen
bezoekers per jaar). Ontwikkelingen rond de Duinpolderweg.
Wat kan Zuid-Holland voor jullie doen?
De provincie kan onderzoek doen naar oplossingen
voor de N207 en N208. Het circuit van Zandvoort
gaat ook zijn impact hebben, waardoor de behoefte
aan de heropening van het NS-station in Lisse steeds
luider wordt. Een Lightrailverbinding tussen Leiden en
Amsterdam is ook een mogelijkheid.”
Is meer afstemming tussen lokale fracties en de
Statenfractie gewenst? Waar denkt u dan aan?
”Dat belang zie ik zeker en daarom heb ik contact

Vincent Scheurwater

gezocht als eerste aanzet. Ik zie wel de meerwaarde
van een aantal momenten in het jaar waarop we
elkaar ontmoeten. En dat belang zie ik ook voor de
lokale fracties onderling.”
Heeft u nog een tip voor de raadsleden, of voor de
Statenfractie?
”Als Lisse (en Katwijk) vallen we eigenlijk buiten de
‘Biblebelt’ en ik heb wel eens het gevoel dat we in
een vergeethoek zitten. Dit maakt dat we actief de
verbinding moeten zoeken en contact moeten houden.
Doordat we nu ook een wethouder missen in de
lokale coalitie, is informatievergaring voor ons alleen
mogelijk via de nieuwsbrieven van de provincie. Maar
er speelt vast meer; we hebben de Statenfractie nodig
wanneer er onderwerpen aan de orde komen die
raakvlakken hebben met de Bollenstreek.”

Beschouwingen Informatie Proces in Zuid-Holland
Jacco Schonewille, fractievoorzitter ChristenUnie & SGP

Bij de Provinciale Staten verkiezingen van 2019 is
er in Zuid-Holland een zeer versnipperd landschap
ontstaan. Niet alleen zijn gevestigde partijen
behoorlijk in zetels gedaald, er kwam ook een nieuwkomer, Forum voor Democratie, met stip op nummer
1. Ook werd onze fractie de derde grootste fractie in
Zuid-Holland. In een volledig nieuwe staten samenstelling met heel veel nieuwe statenleden, werd er een
informatieproces opgestart onder leiding van Hans
Wiegel. Hij was door Forum voor Democratie gevraagd

om namens hen te zoeken naar een brede coalitie.
Wij hebben als ChristenUnie & SGP fractie vanaf het
begin constructief in een mogelijke coalitie met het
Forum voor Democratie, VVD en CDA gezeten, we
wilden alleen graag ook de PvdA erbij om de brede
coalitie te realiseren. Nadat de PvdA had aangegeven
niet in gesprek te willen, hebben wij ook aangegeven
dat we deelname aan deze coalitie dan ‘te smal’
vonden. Hierna hebben Forum voor Democratie, VVD
en CDA een verkenning op hoofdlijnen opgesteld

en zijn wij benaderd om alsnog in gesprek te gaan.
Hierop hebben wij positief gereageerd en hebben we
in een periode van drie weken diverse gesprekken
gevoerd. Uiteindelijk hebben we als fractie besloten
om geen formatieproces in te gaan, aangezien we
de stabiliteit van deze coalitie onvoldoende vonden.
Inmiddels zijn er vervolggesprekken gaande waarin
we, zoals het nu (red: 28 juni) lijkt, weer als interessante coalitiepartij worden gezien.
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