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Bijlage 2, Verslag groepsgesprek preformatie, d.d. 17 april 2019  

Admiraliteitszaal, 16.00 uur. 

Aanwezig: de dames Pijpelink en Van der Vliet (PvdA), en de heren Van der Maas en Van Burg (SGP), 

Walravens, Bos en Brunke (FVD), Bierens en Van der Velde (VVD), De Bat en Van ’t Westeinde (CDA)  

 

1. Welkom door de preformateur 
 

De heer Schenk blikt terug op het proces en spreekt waardering uit voor de open, constructieve 

houding van alle fracties. Alle partijen hebben kleur bekend, waarmee er nu meer duidelijkheid is en 

er zich rode draden aftekenen. De programmatische overeenkomsten vormen ook een basis voor een 

vervolgtraject van formatie. Zijn indrukken van de op 15 april 2019 gevoerde individuele gesprekken, 

hebben geleid tot het nu voorliggende preadvies.  

De heer Schenk merkt nog op dat hij de heer Polman onder embargo heeft geïnformeerd over de stand 

van zaken. E.e.a. in lijn met de Provinciewet die voorschrijft dat de Commissaris van de Koning over de 

collegevorming wordt geïnformeerd.  

De bespreking van vandaag zal worden betrokken bij het eindadvies dat de heer Schenk a.s. vrijdag om 

12.00 uur zal presenteren. Tot dan rust er een embargo op de stukken en de besprekingen. Zoals 

afgesproken worden het eindverslag en de gespreksverslagen openbaar. Op verzoek van de fracties 

worden in de verslagen van de gesprekken van 15 april 2019 ook de voorkeuren voor de portefeuilles 

opgenomen.  

 

2. Toelichting preadvies  
 

De heer Schenk licht het doel van de preformatie toe: 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. 

Hiertoe heeft hij met de vijf partijen over deze punten gesprekken gevoerd en maakt hij het volgende 

op:  

Programmatisch zijn er veel overeenkomsten tussen CDA, SGP, VVD en PvdA, wat ook logisch is omdat 

deze al twee bestuursperiodes hebben samengewerkt. Voor FVD geldt dat zij een jonge partij is. Er is 

nog veel in ontwikkeling en standpunten moeten nog worden bepaald. Dat is gezien de leeftijd van de 

partij ook logisch, maar maakt het wel lastig vooraf afspraken te maken, temeer wanneer ook burgers 

(via referenda) moeten worden geconsulteerd. Dit is een wezenlijk andere ideologie. Ook kiest FVD 

meer voor een lobby richting Rijk, dan te werken vanuit eigen provinciale verantwoordelijkheden. Een 

belangrijk inhoudelijk thema is energie & klimaat en daar ligt mogelijk ook een breekpunt. Ook is de 

samenwerking binnen GS en PS nog nieuw en daarmee een onzekere factor met mogelijk impact op 

de stabiliteit van bestuur. Zo rijst de vraag wat de opstelling van de fractie is ten opzichte van de 

landelijke partijlijn. Ook dat is in ontwikkeling, en het is logisch dat dit nog vorm moet krijgen. Dit maakt 

het wel lastig om comfort naar andere coalitiegenoten te creëren. En dan stelt de partij, dat zij niet is 

opgericht om comfort te brengen.  
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Het bovenstaande brengt de heer Schenk tot de conclusie dat een coalitie van vijf partijen niet 
onhaalbaar hoeft te zijn, maar dat dit zal leiden tot een complex en langdurig formatieproces omdat 
veel zaken moeten worden vastgelegd. De vraagt ligt voor of zowel FVD als de andere partijen bereid 
zijn om zich aan te passen op werkwijze en inhoud en elkaar ruimte te geven. Dat de fracties van PvdA, 
VVD, SGP en CDA elkaar goed vinden, kan betekenen dat het voor FVD niet mogelijk is principiële 
programmapunten te realiseren. Dit betekent een afbreukrisico voor alle partijen. Zijn conclusie is dat 
een coalitie van vijf partijen niet onhaalbaar hoeft te zijn, maar dat een coalitie van CDA, SGP, VVD en 
PvdA in relatief korte tijd kan leiden tot een akkoord. Hij legt dit advies nu in de groep met de vraag of 
zijn conclusies tot herkenning leiden.   

 

3. Eerste reactie op preadvies  
 

Eerste reactie CDA: Het CDA herkent zich in de analyse van de preformateur en is blij met het 
inzicht dat de gespreksverslagen bieden in de standpunten van de andere partijen. Gevoelens en 
gedachten worden nu meer onderbouwd met feiten. Zo zijn er veel inhoudelijke lijnen voor een 
vervolgtraject. Dat geeft houvast. Met de onderhandelingsrondes die nu zijn doorlopen, zijn al acht 
partijen bedankt. Nu ligt de vraag voor of je door gaat met vijf partijen in een ingewikkeld traject, of 
met vier partijen waarvan je weet dat je elkaar vindt. Als je doorgaat met vier partijen dan doet dit wat 
met mensen en verhoudingen, en het is dan een opgave om dat weer te verbinden.  

De tijd die nodig is voor een formatie is voor het CDA  geen doorslaggevende factor, maar wel wil de 
fractie dit proces alleen ingaan als men vertrouwen heeft in de uitkomst. 

 

Eerste reactie PvdA: Voor de PvdA kwam de meeste energie uit deze fase van het proces omdat het 

ging over de inhoud en wat je dus wilt met Zeeland. Daarom heeft men ook bewust ja gezegd tegen 

openbaarmaking van het verslag. Voor de PvdA spat het realisme van het eindverslag af. De vraag is of 

samenwerking realistisch en haalbaar is. De bouwstenen uit het advies worden herkend en 

onderschreven. De overeenkomsten tussen CDA, VVD, SGP en PvdA zijn net zo logisch, als dat de  

onervarenheid van FVD die partij niet is aan te rekenen. Beide zijn een ‘fait accompli’. 

 

Eerste reactie VVD: De VVD is blij met de tussenronde omdat deze het nodige heeft duidelijk gemaakt. 

Aan de heer Schenk wordt gevraagd waarom zijn oordeel over het afbreukrisico met FVD afwijkt van 

die van de informateur? De VVD is benieuwd naar de inschatting van de heer Schenk over de omvang 

van het afbreukrisico, en de verdieping door FVD die nodig is?  

De heer Schenk noemt als voorbeeld de Omgevingsvisie, waarover FVD inhoudelijk nog geen 

standpunten zegt te hebben en ook de burger wenst te consulteren. Dat kost tijd, en dat is naar zijn 

mening niet af te hechten in een formatie van enkele maanden. Hoewel FVD ook de voorkeur voor een 

hoofdlijnenakkoord heeft, is dat naar inschatting van de heer Schenk een ander type 

hoofdlijnenakkoord, waarbij veel inhoud nog open blijft.  

De VVD vraagt of FVD ook een referendum over het coalitieakkoord wenst, waarop FVD toelicht dat 

men het instrument daar niet actief wil inzetten, maar wel op specifieke onderdelen zoals bijv. de 

Omgevingsvisie. VVD licht toe dat de Omgevingsvisie juist een proces is met grote betrokkenheid van 

burgers. Daarop reageert FVD dat het er in algemene zin om gaat dat de mening van burgers voldoende 

is meegewogen in besluitvorming. Indien je burgers raadpleegt, informeert en betrekt, doorloop je 

een proces dat wordt gedragen. FVD is bereid af te spreken dat over de Omgevingsvisie geen 

referendum vanuit PS of GS geïnitieerd zal worden. Zou er echter een referendum vanuit de bevolking 
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komen, dan legt FVD zich bij de uitkomst neer, wat die ook is. Als voorbeeld voor de invulling van de 

Omgevingsvisie wordt het proces van de kustvisie genoemd: dat zou over heel Zeeland moeten worden 

uitgerold, met een faciliterende rol voor de provincie. Daar hoef je geen inhoudelijk standpunt over te 

hebben, maar je moet ook het proces zijn gang laten gaan. FVD wil referenda gefilterd inzetten; 

bijvoorbeeld voor de tolheffing op de Westerscheldetunnel om zo ‘reuring’ te creëren naar Den Haag. 

Op basis van de gesprekken tot nu toe heeft de VVD nog geen antwoord op de vraag of een 

vervolgproces al dan niet reëel is. 

 

Eerste reactie SGP: De SGP is de preformatie ingegaan omdat men verschillen in standpunten juist ziet 

als een kenmerk van politiek, en dat men gemerkt heeft dat er voor de Zeeuwse situatie meer 

overeenkomsten met FVD zijn dan verschillen. Er zijn veel standpunten van FVD waarmee je uit de 

voeten kan en dat geeft ook draagvlak in de Staten. Bij een nieuwe fractie is de stabiliteit, en de manier 

waarop deze zich ontwikkelt, altijd een punt van aandacht. Dit is niet per se negatief. Voor de SGP is 

het de vraag of je niet gewoon moet formeren en zien of het al dan niet complex is. Het kan dan blijken 

dat het na twee weken heel moeilijk is, of juist makkelijk.   

Ook doet de SGP de suggestie als FVD niet meedoet in de coalitie, wel goed te luisteren naar de derde 

partij in de Staten. Dit sluit aan bij de werkwijze van de huidige coalitie om altijd te zoeken naar breed 

draagvlak in de Staten, en kan concreet betekenen dat programmapunten in het coalitieakkoord 

worden opgenomen.  

Ten aanzien van het FVD-standpunt over referenda, stelt de SGP daarvan geen voorstander te zijn. Als 

gekozen bestuur (PS en GS) heb je ook een eigen verantwoordelijkheid, en de invulling daarvan wordt 

beoordeeld bij de verkiezingen.  

In een reactie hierop stelt FVD voorstander te zijn van een raadgevend referendum. Dit dient echter 

niet vanuit het provinciebestuur te worden geïnitieerd, maar door burgers. Als burgers dit initiatief 

nemen, dan zal FVD dit steunen en zich één op één bij de uitkomst neerleggen. Daarom dient het 

instrument met voorzichtigheid worden toegepast. 

 

Eerste reactie FVD: FVD herkent zich maar gedeeltelijk in het preadvies. Het proces van informatie was 

tamelijk open, maar het proces om vertrouwen op te bouwen heeft niet plaatsgevonden, tot het 

moment van nu.  

FVD is blij met de constatering dat een coalitie met FVD niet onhaalbaar hoeft te zijn, maar nuanceert 

de conclusie van de preformateur dat een akkoord op hoofdlijnen problematisch is gezien een gebrek 

aan standpunten die getoetst moeten worden bij burgers. De wens van FVD voor een 

hoofdlijnenakkoord komt voort uit het gegeven dat de wereld continu verandert. Een uitgebreid 

akkoord biedt dan niet per se meer duidelijkheid, maar is ook een risico. Immers, doordat zaken 

veranderen komen deze ook weer ter discussie. Een fundamenteel verschil met de andere partijen is 

dat FVD niet uitgaat van het mandaat van vier jaar. FVD ziet dat dynamischer en dat hoeft niet 

conflicterend te zijn met het instrument van een referendum. 

Er zijn landelijke standpunten, maar de Zeeuwse fractie werkt binnen de Zeeuwse context voor 

Zeeland. Die context betekent ook een uitgebreidere rol van de provincie dan elders. FVD betreurt het 

als het ingezette proces niet wordt doorgezet. FVD had gedacht dat er al pratende meer wederzijds 
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begrip zou komen. Het gespreksverslag toont dat er veel inhoud is geformuleerd, en het zou jammer 

zijn als de wegen hier zouden scheiden. 

In een reactie stelt de SGP dat er sympathie is voor een nieuwe partij, die niet alles inhoudelijk kan 

duiden. De inhoudelijke raakvlakken maken de keuze om al dan niet door te gaan voor de SGP lastig. 

De samenleving vraagt daadkracht en snelheid als het gaat om de vraagstukken die liggen te 

wachten. Als de formatie lang duurt, of als de partijen er niet uitkomen, is er het nodige te verliezen 

en ook die verantwoordelijkheid moet je onder ogen zien. Vanwege de onduidelijkheden zal bij 

samenwerking met FVD een uitgebreider akkoord nodig zijn, aldus de SGP. Dit zal de gewenste 

duidelijkheid geven, maar kost wel tijd.  

FVD bevestigt dat een proces met hen langer zal duren, en meer verklarend zal moeten zijn, maar dat 

men snel kan leren. FVD is bereid om ervoor te gaan, pragmatisch en positief. Maar, de andere 

partijen moeten er wel open voor staan. Daarop stelt de SGP dat het in een coalitie geven en nemen 

is, en dat ook de optie van het door FVD op onderdelen steunen van een coalitieakkoord een voor de 

SGP begaanbare weg is. In lijn met het principe van geven en nemen binnen een coalitie, wil VVD 

weten of FVD zijn standpunt over het referendum bijvoorbeeld kan inwisselen. Daarop benadrukt 

FVD dat het referendumprincipe voor hen voorop staat en dat zij zich altijd zullen neerleggen bij de 

wens van het volk.  

 

4. Discussie 
 

Na de eerste reactie van de vijf partijen benadrukt het CDA dat er in de laatste week grote stappen zijn 

gezet op de inhoud. De inzet van het CDA is om toe te werken naar een akkoord en een stabiel 

provinciebestuur. De tijdsfactor is geen breekpunt, de verschillen in programma en werkwijze kunnen 

dat wel zijn. De verdiepingsslag heeft helderheid gebracht in de programmatische verschillen. Het 

standpunt van FVD over de Europese Unie en Europese subsidies, het gebruik van referenda, de 

verschillen in de standpunten op het thema klimaat (oorzaak én oplossingen) zijn volgens het CDA 

meer dan verschillen, het zijn wel degelijk breekpunten.  

Ten aanzien van de Europese Unie legt FVD uit dat hun pleidooi zich niet richt tegen Europa of Europese 

samenwerking, maar dat de partij pleit voor een grondige hervorming van de Europese Unie. Dat is 

echter niet aan het provinciebestuur, maar aan het Parlement. Dat betekent ook dat zolang de lidstaat 

Nederland deel van de EU is, dit een gegeven is, en FVD zich zal inzetten om Zeeuws belastinggeld 

terug te halen via subsidies uit Europa. Dat is niet het eten van twee walletjes.  

In een reactie stelt het CDA dat alleen geloofwaardig kan worden geopereerd naar bevolking en 

achterban als de landelijke en Zeeuwse verkiezingsprogramma’s op één lijn zitten. Het zou naar de 

burgers en achterban ongeloofwaardig zijn als het provinciale en landelijke standpunt van FVD te ver 

uiteen liggen. Dat is niet alleen onwerkbaar binnen een partij, maar kan ook betekenen dat de 

provinciale FVD op enig moment meer opschuift naar de landelijke lijn. Daardoor kan het als 

provinciebestuur lastig worden om stabiel te besturen. 

Zowel het CDA als de SGP benadrukken dat je alleen moet gaan formeren als je ook het vertrouwen 

hebt dat je er met vijf partijen uit kan komen. In deze context merkt de PvdA op dat zij verwacht 

hadden dat in dit groepsgesprek de partijen zich meer zouden uitspreken over de intrinsieke wil voor 

samenwerking in een coalitie van vijf partijen. De PvdA moet constateren dat dit nu nog te vroeg is.  

 



 
5 

 

Aan het slot van de bespreking worden de volgende zaken nog kort besproken: 

Op een vraag van FVD over een passage in het gespreksverslag van de PvdA over “links tuig” licht de 

PvdA toe dat dit een persoonlijke woordkeuze was van de fractievoorzitter op basis van het gevoel 

dat uitingen van landelijke FVD-prominenten over “links”, “linkse partijen” en “linkse 

beroepsbeoefenaars” bij haar opwekken. Deze door haar waargenomen framing herkent FVD niet. 

Naar aanleiding van de opmerking in het gespreksverslag van FVD merkt het CDA op het idee voor de 

preformatie vooraf te hebben gedeeld met alle partijen uit de voorkeursoptie van de informateur, 

dus ook met FVD. Dat de PvdA de vragen vooraf kende, was omdat dit voor de PvdA een voorwaarde 

was om de nieuwe ronde gesprekken überhaupt aan te gaan. In het belang om te kunnen komen tot 

de inhoudelijke verdieping van nu heeft het CDA de opzet daarom met PvdA gedeeld.  

 

5. Afsluiting  
 

De heer Schenk concludeert dat alle partijen de lijnen uit het preadvies onderschrijven. Daarbij heeft 

FVD wel een nuancering over de conclusie over het karakter van het hoofdlijnenakkoord i.r.t. de te 

ontwikkelen standpunten van de partij. Het grootste discussiepunt is de vraag in hoeverre een formatie 

complex en  tijdrovend is, en al dan niet leidt tot gewenste stabiliteit. Met name voor VVD en SGP is 

hier op dit moment nog geen duidelijkheid over. FVD vraagt tijd, ruimte en vertrouwen zich te 

ontwikkelen. 

Conform zijn opdracht zal de heer Schenk zijn eindadvies a.s. vrijdag om 12.00 uur aanbieden aan de 

fractievoorzitter van het CDA. Het is daarna aan de partijen om conclusies te trekken. Daarop geeft 

het CDA aan dat men als grootste partij vrijdag zal aangeven hoe men het vervolg ziet.   

De heer Schenk bedankt de partijen nogmaals voor het vertrouwen en de openhartige benadering 

van alle betrokkenen.  

 

 




