
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste leden,  

 

De afgelopen dagen heeft u ongetwijfeld het een en ander gelezen over het advies 

van de informateurs Ger Koopmans en Geert Gabriëls om een extraparlementair 

college te vormen. Omdat wij begrijpen dat er van uw kant mogelijk vragen zijn gerezen 

over het hoe, wat en waarom van deze keuze, nemen wij u mee in de overwegingen 

van de fractie die in de gesprekken met de informateurs zijn benoemd en onze 

argumenten om steun voor dit voorstel uit te spreken.  

 

Namens onze fractie hebben Hubert Mackus en Mariska Werrij de afgelopen weken 

veelvuldig gesproken met vrijwel alle partijen om in het belang van Limburg en de 

Limburgers te zoeken naar wat partijen verbindt, in plaats van wat ons verdeelt. In 

deze gesprekken is vanuit onze fractie altijd de nadruk gelegd op het belang van een 

sterk, stabiel en betrouwbaar provinciebestuur dat steunt op een breed draagvlak: 

een breed draagvlak dat recht doet aan de verkiezingsuitslag en qua zetels groter 

is dan ‘de helft plus één’. Onze fractie heeft nooit een andere partij uitgesloten. 

 

In het begin van de informatieronde hebben de informateurs een achttal 

uitgangspunten op papier gezet.* Alle partijen hebben deze uitgangspunten tijdens de 

gesprekken onderschreven, met uitzondering van de SP die een voorbehoud maakte 

ten aanzien van twee specifieke passages (de noodzaak van arbeidsmigranten en het 

durven nemen van impopulaire maatregelen, wanneer dit vanuit het algemeen belang 

noodzakelijk blijkt). De conclusie van informateurs was op basis hiervan én van de 

gesprekken in de informatieronden dat geen enkele coalitie viel uit te sluiten; de door 

partijen verwachte inhoudelijke verschillen t.a.v. een aantal thema’s bleken goed 

overbrugbaar. 

 

Van meet af aan hebben wij als fractie uitgesproken dat de samenwerking met de 

vorige coalitie van CDA, VVD, D66 en PvdA een goede is geweest. We betreuren 

het dan ook dat PvdA, D66 en GroenLinks, hoewel eerder meermaals te hebben 

aangegeven geen enkele andere partij bij voorbaat uit te sluiten, in een later stadium 

alsnog de PVV en FvD hebben uitgesloten. Teleurstellend, juíst omdat uit de gevoerde 

gesprekken en de ondertekende uitgangspunten wél de verbindingen op inhoud te 

maken bleken.  

 



 
 
 

 

De fractie is van mening dat een breed draagvlak, binnen en buiten de Staten, en het 

recht doen aan verkiezingsuitslag ervoor zorgt dat alle Limburgers zich kunnen 

herkennen in het provinciaal bestuur. Om die redenen steunt de fractie het voorstel 

van de informateurs om te komen tot een extraparlementair college van maximaal 

zeven gedeputeerden, waarbij voor deze gedeputeerden niet partijlidmaatschap, maar 

een combinatie van draagvlak, bestuurlijke en/of inhoudelijke expertise en 

geschiktheid doorslaggevend is. 

 

Het programma voor de komende vier jaar wordt geschreven door de zeven kandidaat-

gedeputeerden en kent geen partijpolitieke uitgangspunten. Voor de fractie blijft het 

verkiezingsprogramma Zin in Limburg! in elk geval te allen tijde het uitgangspunt. De 

traditionele verhouding coalitie-oppositie vervalt en er zal steeds gezocht worden naar 

wisselende meerderheden bij Statenvoorstellen. Alle partijen, ook de partijen die niet 

vertegenwoordigd zijn in het extraparlementaire college, hebben op deze manier 

gelijke kansen om meerderheden voor hun voorstellen te vinden. We nodigen al onze 

collega’s in het Limburgse parlement uit om op deze basis mee te doen. 

 

Wij zijn er als fractie van overtuigd dat we in Limburg met deze vorm van bestuur 

vernieuwend zullen zijn; de versplintering in het politieke landschap neemt immers 

alleen maar toe. De grote vraag voor de komende jaren wordt dan ook niet: wat zijn 

de verschillen tussen partijen, maar vooral; wat bindt ons in onze taak om Limburg nog 

mooier, beter en bruisender te maken? 

 

We hebben er alle vertrouwen in dat de Limburgers zich zullen herkennen in de 

personen die als kandidaat-gedeputeerden zijn voorgedragen, te weten: Joost van den 

Akker, Carla Brugman, Ruud Burlet, Andy Dritty, Robert Housmans, Ger Koopmans 

en Hubert Mackus en dat zij de komende jaren dat sterke, stabiele en betrouwbare 

bestuur van de Provincie zullen vormen dat wij als CDA zo belangrijk vinden.  

 

 

 

Marlou Absil, Mirjam Depondt-Olivers, Geert Frische, Johan Geraats, Wouter IJpelaar, 

Ger Koopmans, Hubert Mackus, Rudy Tegels en Mariska Werrij-Wetzels 
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*U vindt de uitgangspunten hier:  

 
1. We werken open en transparant. We maken een eigen, autonome, Limburgse 

afweging en laten ons primair leiden door hetgeen waarop wij als Limburgs 

provinciebestuur invloed kunnen uitoefenen in het belang van Limburg. Gedeputeerde 

Staten leggen hierover verantwoording af aan Provinciale Staten. Uitgangspunt is dat 

alle informatie openbaar is voor iedereen die hiernaar vraagt, tenzij er relevante 

redenen zijn om de (bijvoorbeeld bedrijfsgevoelige) informatie vertrouwelijk te houden.  

 

2. We staan voor een inclusieve, open en participatieve samenleving. We beschermen 

de beginselen van onze rechtsstaat en de mensenrechten. Iedereen in Limburg, van 

elke levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst, sekse en 

genderoriëntatie, heeft het recht om te zijn wie hij of zij is en om te geloven wat hij of 

zij gelooft. Verschillen tussen mensen mogen geen belemmering zijn voor deelname 

aan de samenleving, maar kunnen een meerwaarde hebben. Waar mogelijk leveren 

we een bijdrage om de emancipatie en participatie van kwetsbare groepen en ouderen 

en om de integratie van nieuwkomers te bevorderen. Tegelijkertijd vragen wij van 

mensen om zich tot het uiterste in te spannen om zelf ook een bijdrage te leveren aan 

onze Limburgse samenleving. De uitvoering van de Sociale Agenda, gekoppeld aan 

economische structuurversterking, wordt versterkt doorgezet, waarbij zelfredzaamheid 

wordt bevorderd. Wij erkennen de noodzaak van arbeidsmigratie, maar werken vooral 

aan het vergroten van het arbeidspotentieel in Limburg. 

 

3. Wij kijken met trots en optimisme naar de toekomst van Limburg. Wij handelen vanuit 

een ontwikkelingsgerichte benadering. Initiatief en ondernemerschap kunnen rekenen 

op onze steun. Wij werken aan een Limburg waarin het aantrekkelijk is om te blijven 

en je te vestigen. Dit doen wij vanuit meerjarig partnerschap met onze Limburgse 

kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke 

organisaties.  

 

4. Limburg neemt actief deel aan de Euregio’s en in de Europese Unie. Door onze 

bijzondere ligging in de Euregio’s is Limburg zeer gebaat bij een goede relatie en 

samenwerking met de buurlanden België en Duitsland. We zullen ook actief de 

samenwerking zoeken met (fondsen van) de Europese Unie om Limburgse projecten 

en programma's mogelijk te maken.  

 

5. We hebben oog voor de menselijke maat en het draagvlak van maatregelen bij 

inwoners. Dit betekent dat we onze inwoners zo goed mogelijk zullen betrekken bij ons 

beleid. We stimuleren nieuwe vormen van burgerparticipatie en burgerinitiatieven en 

streven, als een van de voorbeelden, naar de invoering van een correctief bindend 

referendum in Limburg. Wij zijn een betrouwbare overheid voor de Limburgse burger. 

Voor het algemeen belang kan het soms nodig zijn om tegen de stroom in te gaan en 

impopulaire maatregelen te nemen.  

 
 

 



 
 
 

 

6. Onder de voorwaarden haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak stellen wij ons, als 

middenbestuur, op als een betrouwbare partner van het Rijk en van gemeenten. Dit 

betekent dat wij onze rol zullen pakken bij onder andere de uitvoering van wetten en 

wettelijk geborgde afspraken en realistische ambities rondom de klimaat- en 

energietransitie, zoals bij de totstandkoming van Regionale Energie Strategieën (RES). 

Wij erkennen dat mensen vanuit verschillende uitgangspunten en opvattingen 

meewerken aan een innovatief energietransitiebeleid, welke onze economische 

structuur versterkt, ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen uit het 

buitenland (bijvoorbeeld Rusland en Arabische landen) en tegelijkertijd de gevolgen 

van uitstoot vermindert en rekening houdt met biodiversiteit.  

 

7. Privacy is een groot goed. We respecteren de persoonlijke levenssfeer van de 

inwoners van Limburg. De Provincie Limburg voert een privacy-beleid dat voldoet aan 

de relevante, actuele wetgeving, jurisprudentie en ontwikkelingen.  

 

8. We gaan verstandig om met belastinggeld. Iedere euro die de provincie uitgeeft, is 

door Limburgers verdiend en door de Limburgse belastingbetalers afgedragen. Dit geld 

moet zuinig en zinnig worden besteed. De provincie hoort het goede voorbeeld te 

geven en haar begroting op orde te hebben. Dit betekent ook een verstandige omgang 

met onze Essent-gelden. 

 
Bron: Brief informateurs tussentijdse informatie voortgang 10 mei 2019, Provincie Limburg. 


