
 
 

Amsterdam, 6 april 2019 
 
Geachte mevrouw Bromet en heer Mooij, 
 
Dank voor uw uitnodiging een brief te sturen over de vorming van een nieuw college in 
Noord-Holland. Graag gaan wij in deze brief in op de door u gestelde vragen.  
 
Duiding 
Het CDA is van mening dat de winnaars van de verkiezingen het voortouw moeten nemen in 
de formatie. Het is inmiddels helder dat er geen meerderheid mogelijk is waar de grootste 
partij (FvD) onderdeel van uitmaakt. De verdere opdracht voor het vormen van het college 
ligt nu bij de andere grote winnaar GroenLinks. Samen met de derde partij (VVD) pakken zij 
nu de informateursrol. Dat is volledig terecht in ogen van het CDA. Het CDA heeft 1 zetel 
verloren en past daarom in eerste aanleg bescheidenheid bij de coalitievorming.  
 
Verder valt ons in de verkiezingsuitslag op dat rondom het verkiezingsthema klimaat, zowel 
de partij die zich daar het meest voor heeft uitgesproken (GroenLinks), als de partij die zich 
daartegen het meest heeft verzet (FvD) heeft gewonnen. Die uitslag zal ook in de formatie 
moeten worden meegenomen. 
 
Belangrijkste issues in de komende vier jaar 
Voor het CDA is woningbouw het belangrijkste issue in de komende vier jaar. In ons 
verkiezingsprogramma stellen wij verschillende maatregelen voor om een extra impuls te 
geven aan de woningbouw. Meer regie bij gemeenten, heldere afspraken over het minimum 
te bouwen woningen, meer ambtelijke ondersteuning in een aanjaagteam, etc. Wij zijn voor 
binnenstedelijk bouwen waar het kan, vooral rondom OV-knooppunten. Waar noodzakelijk 
moet bouwen aan de rand van stad en dorp echter ook worden toegestaan. Wij zijn voor 
minder provinciale beschermingsregimes in de ruimtelijke ordening. 
 
Een tweede elementen wat voor het CDA belangrijk is, is dat de provincie naast de scherp 
geformuleerde kerntaken ook aansluiting zoekt bij belangrijke thema’s als cultuur(educatie), 
(breedte)sport, kleine kernen, leefbaarheid en vrijwilligers. Dit geeft de provincie meer 
zichtbaarheid onder de inwoners van Noord-Holland. Met relatief beperkte financiële 
middelen kan de provincie een grote positieve impact hebben op de samenleving. 
 
Als derde wil het CDA behoud van waardering voor de landbouwsector. Wij willen geen 
aanvullende provinciale regels voor deze sector bovenop de reeds bestaande Europese en 
nationale regelgeving. De door de CDA-gedeputeerde ingezette richting ten aanzien van 
natuurinclusieve en circulaire landbouw vergt tijd, maar moet wel doorgezet worden. Wij 
zijn geen voorstander van het grootschalig opgeven van landbouwgronden ten behoeve van 
zonnepanelen. Wel willen wij zonnepanelen op daken van woningen of schuren en langs 
infrastructuur stimuleren. Windmolens komen als het aan het CDA ligt niet in het open 
landschap, maar kunnen wel worden ingepast op industriegebieden of langs infrastructuur. 



 
 

Een vierde thema’s is de blijvende investering in de provinciale in infrastructuur. Wij zijn 
voor de aanleg van de verbinding A8/A9 en de duinpolderwegverbindingen. Wij zien kansen 
voor fietssnelwegen en willen flexibel openbaar vervoer.  
 
Tot slot zijn wij van mening dat Noord-Holland de provincie moet blijven met de laagste 
opcenten. 
 
Coalities 
Het CDA is bereid deel te nemen in het bestuur van Noord-Holland, maar niet tegen iedere 
prijs. Wij willen ons verkiezingsprogramma herkenbaar terugvinden in het coalitieakkoord en 
met een goede portefeuille kunnen deelnemen aan het college van GS. 
 
Inhoudelijk heeft ons verkiezingsprogramma de meeste overeenstemming met die van de 
VVD. Op thema’s als cultuur en sport zit het CDA echter dichterbij GroenLinks. Als deelnemer 
van de coalitie zien wij voor onszelf een verbindende rol weggelegd als middenpartij.  
 
Het CDA sluit bij de vorming van een coalitie niemand uit, met uitzondering van de PVV. De 
wijze van opereren en het mensbeeld van deze partij staan te ver van de onze af. 
Samenwerking met de PvdD achten wij onwaarschijnlijk, aangezien zij een volstrekt ander 
beeld hebben van de landbouwsector en hun wensen ten aanzien van de jacht 
onoverbrugbaar zijn met die van het CDA. 
 
Het CDA heeft met alle partijen een goede verstandhouding, ook op persoonlijk vlak. Er zijn 
geen elementen uit het verleden die dusdanig in de weg zitten dat ze onoplosbaar zijn.  
 
Wij vinden het belangrijk om een meerderheidscoalitie te vormen. De voorkeur van het CDA 
heeft daarom de optie van 4 partijen: 

• GL, VVD, D66/PvdA en CDA. Deze optie heeft 28 zetels. Wat het CDA betreft kan 
deze coalitie werken met 4 gedeputeerden, waarbij de grootste partijen eerste 
keuze in portefeuilleverdeling krijgen. Deze optie zou kunnen worden aangevuld met 
gedoogsteun van CU en/of 50+.  

 
Mocht er echter worden gezocht naar een robuuste meerderheid van meer dan 28 zetels, 
dan ziet het CDA nog twee andere opties: 

• GL, VVD, D66, PvdA en CDA. 34 zetels en 5 partijen. Hierin stellen wij een college 
voor met 5 gedeputeerden, waarbij de grootste partijen de eerste keuze in de 
portefeuilleverdeling krijgen. 

• GL, VVD, D66, CDA en SP. 31 zetels en 5 partijen. Wij gaan uit van 5 gedeputeerden 
waarbij de grootste partijen eerste keuze in portefeuilleverdeling krijgen. 

De inhoudelijke verschillen tussen deze partijen zijn volgens het CDA overbrugbaar. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Dennis Heijnen 
Lijsttrekker CDA Noord-Holland 


