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Opzet preformatie
Onderstaand treft u het voorstel voor het voeren van de gesprekken in de preformatie-fase.
Doel: helderheid krijgen over de haalbaarheid van een coalitie met vijf partijen (CDA, SGP, FVD, VVD
en PvdA), dan wel welke variant met vier van deze partijen inhoudelijk, ideologisch en qua personele
invulling op het meeste draagvlak kan rekenen. Tegelijk moet de uitkomst van de gesprekken input
zijn voor de formatie.
Planning: eindverslag vrijdag 19 april 12.00 uur bespreekbaar en verspreidbaar
Voorgestelde werkwijze en vorm: per partij individuele, diepgaande gesprekken (delegatie van twee
personen per partij).
Zo nodig (ter beoordeling van de preformateur) kunnen de gesprekken per partij worden gevolgd
door een groepsgesprek.

De informateur zal tijdens de gesprekken allerhande onderwerpen aan de orde brengen. Voor
een goed collegiaal bestuur is noodzakelijk dat er vooraf overeenstemming is over een aantal
essentiële zaken.
1. Hoe sta je als college in de wereld?
2. Wat is de gezamenlijke inhoudelijke focus?
3. Is er een evenwichtig samengesteld team?

1. Overkoepelende visie
Belangrijk voor een collegiaal bestuur is dat je een gezamenlijke visie hebt over hoe je als dagelijks
provinciebestuur in de wereld staat. Dus: vanuit welke waarden opereer je, wat is je gezamenlijke
vertrekpunt?
- Wat moet de gezamenlijke ideologie van het nieuwe college zijn? Wat moet de meerwaarde van de
provincie zijn in Zeeland?
- Wat is het allerbelangrijkste dat het college moet bereiken voor Zeeland? Wat moet er over 4 jaar
anders zijn dan nu?
- Vanuit welke rol wilt u dat bereiken? (zie ook NSOB-rollen, onlangs opgeleverd rapport van de
Nederlandse School van Openbaar Bestuur over het werken in netwerken, bijlage 1)
2. Inhoud
Naast een gezamenlijke visie is het ook raadzaam vooraf te verkennen of je inhoudelijke
overeenstemming kunt bereiken. Een aantal daarvan staat hieronder wat nader uitgewerkt. De
algemene vraag zal luiden: wat is uw visie op het onderwerp? Bij elk onderwerp staan twee zinnen
achtergrondinformatie.

19011612

a. Wat is uw visie op de rol van de Provincie?
De Provincie heeft een aantal kerntaken (bijlage 2). Daarnaast heeft de Provincie zich ook verbonden
aan de IBP-agenda (InterBestuurlijk Programma, ook bijlage 2), die impliceert dat de Provincie ook
een rol speelt op andere gebieden.
b. Wat is uw visie op het provinciale subsidiebeleid?
In de huidige situatie vormt het verlenen van subsidies een belangrijk uitvoerings- en
sturingsinstrument. Bijvoorbeeld bij natuur, landbouw en economie. Daarnaast verstrekt de
Provincie subsidies voor sport, cultuur etc.

c. Wat is uw visie op klimaat en energie?
De Provincie heeft zich al verbonden aan een aantal doelstellingen (zie bijlage 3, niet uitputtend).
Bovendien wordt gewerkt aan een landelijk Klimaatakkoord.

d. Wat is uw visie op de Zeeuwse arbeidsmarkt?
De Zeeuwse arbeidsmarkt stevent af op een verwacht tekort op de arbeidsmarkt van enkele
duizenden arbeidskrachten. Dat vraagt op kortere en langere termijn op actie.
e. Hoe kijkt u aan tegen samenwerking binnen Europa/Vlaanderen.
Europa is belangrijke financier van projecten in Zeeland (OP-zuid, interreg etc). Daarnaast is Zeeland
actief in Comité van de Regio’s en het Huis van de Nederlandse provincies. Meer specifiek:
Vlaanderen is belangrijke samenwerkingspartner op het gebied van cultuur, gebiedsprojecten en
economie (gezamenlijke haven).
3. Personele invulling
- Waarom wilt u bestuurder zijn, wat spreekt u daarin aan? Welke persoonlijke drijfveer heeft u
daarbij?
- Welke competenties brengt u mee?
- In welke portefeuille zouden die het beste tot uitdrukking kunnen komen?
- Wat voegt u toe aan het team?
- Wat heeft u nodig om goed te kunnen functioneren?
- Over welke netwerken beschikt u?
- Heeft u eventueel andere kandidaat-gedeputeerden die andere competenties toe kunnen voegen
als dat nodig lijkt voor het evenwicht in het team?
Aan het eind van ieder gesprek zal er ruimte zijn om eventuele specifieke zaken/wensen die van
belang zijn voor de verdere formatie in te brengen.
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Bijlage 1: rollen in het openbaar bestuur
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Bijlage 2 kerntaken en IBP
Provinciale kerntaken volgens Kompas 2020/Profiel Provincies:
 Duurzame ruimtelijk ontwikkeling & waterbeheer
 Milieu, energie & klimaat
 Vitaal platteland, natuurbeheer & ontwikkeling natuurgebieden
 Regionale bereikbaarheid & regionaal openbaar vervoer
 Regionale economie
 Culturele infrastructuur & monumentenzorg
 Kwaliteit van het openbaar bestuur

Interbestuurlijk programma “Samenwerken als één overheid”
Met de Zeeuwse partners is afgesproken om de IBP-agenda als vertrekpunt voor een gezamenlijke
strategische agenda te gebruiken.
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Bijlage 3. Klimaatdoelstellingen waar de provincie zich al aan verbonden heeft:
-

-

Energieakkoord 2013:
o een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;
o 100 petajoule energiebesparing per 2020;
o een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020
en 16 procent in 2023;
o ten minste 15.000 voltijdbanen extra.
Via IPO verbonden aan BLOW-convenant onder het energieakkoord 2013 (winenergie op land,
570,5 MW in 2020)
10,5 petajoule aan wind en zonenergie in 2030 (Omgevingsplan 2018)
Deelname governance ter opstelling regionale energiestrategie uiterlijk dec 2019
En daarbinnen de CO2-doelen van 49% in 2030 en energieneutraal in 2050
Provinciaal vastgoed energieneutraal in 2028 (IPO besluit)
Zero emissie openbaar vervoer in 2025 (bestaande energie akkoord en daarvan afgeleide green
deal openbaar vervoer)

