Formatieprotocol
Woensdag 29 mei 2019
Uitgangspunten:
De ambtelijke ondersteuning
1. De ‘ambtelijke’ ondersteuning wordt ten tijde van de formatiefase geleverd door de heren
Stefan Jansen (secretaris), Remy Luyten (plv. secretaris), Hendrik Jan van Elmpt en Martijn
Rumpen (inhoudelijke ondersteuning).
2. Zij vervullen een neutrale ambtelijke rol ten behoeve van de ondersteuning van het
formatieproces en hebben het mandaat om in samenspraak met de algemeen-directeur,
Guido Derks, rechtstreeks de vereiste informatie binnen de ambtelijke organisatie op te
halen.
3. De inhoud, tijdige beschikbaarheid en kwaliteit van de aangeleverde ambtelijke informatie
valt onder de verantwoordelijkheid van de algemeen-directeur.
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De informatie-uitwisseling
In het formatieproces worden, naast de formateurs en de ambtelijke ondersteuning, de
volgende betrokkenen onderscheiden:
a. fracties uit Provinciale Staten die deelnemen aan gesprekken in het formatieproces;
b. de kandidaat-gedeputeerden;
c. Provinciale Staten (PS).
De informatie die in de formatiegesprekken met betrokkenen van categorie (a) ter tafel
komt is gedurende de formatiefase vertrouwelijk. Informatie gericht op de personele
samenstelling van het extraparlementair college is uitsluitend bestemd voor de formateurs
en blijft ook na afloop van het formatieproces vertrouwelijk. Informatie gericht op het op te
stellen collegeprogramma zal door de formateurs gedeeld worden met kandidaatgedeputeerden en zal voor PS openbaar worden gemaakt bij de presentatie van het
collegeprogramma.
De informatie die in de formatiegesprekken met betrokkenen van categorie (b) ter tafel
komt is vertrouwelijk. De formateurs komen met een voorstel aan PS voor een college met
kandidaat-gedeputeerden. De formateurs zullen in afstemming met betreffende individuen
bepalen wanneer diens kandidatuur gedeeld kan worden met andere kandidaten en
Provinciale Staten. Deze voorgenomen kandidatuur blijft vertrouwelijk totdat het voorstel
van de formateurs voor de benoeming van een college naar PS verstuurd en daarmee
openbaar wordt. De namen van individuen die op enig moment zijn genoemd in het
formatieproces en die uiteindelijk niet zijn betrokken in het voorgestelde college met de
kandidaat-gedeputeerden aan PS, zullen ook na het formatieproces vertrouwelijk blijven.
Aan het einde van het formatieproces zullen de ambtelijk aangeleverde gespreksmemo’s en
documenten openbaar worden gemaakt, behoudens eventuele vertrouwelijke (bijvoorbeeld
bedrijfsgevoelige) informatie.
De formatiefase is onderdeel van een vertrouwelijk proces en hierover wordt niet met
personen buiten de onderhandelingstafel gecommuniceerd, tenzij het gaat om informatie,
documenten of opvattingen/richtingen waarbij het politieke draagvlak gesondeerd moet
worden. Een dergelijke sondering gebeurt door of in afstemming met de formateurs.
De (plv.) secretaris maakt van ieder gesprek een zakelijk verslag, waarbij de deelnemers de
gelegenheid krijgen om wijzigingen door te voeren in de passages die op hem/haar zelf
betrekking hebben. De zakelijke verslagen worden in het volgende formatiegesprek

vastgesteld door alle deelnemers. Na afloop van het formatieproces worden de zakelijke
verslagen gedeeld met Provinciale Staten.
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De rol van de formateurs
De formateurs in de personen van Ger Koopmans en Karin Straus leiden het proces van de
formatiefase en staan als formateurs boven de partijen.
De formateurs doen voorstellen voor agenda, het proces, de inhoud of anderszins om
uiteindelijk tot een voorstel voor een extraparlementair college van maximaal zeven
gedeputeerden te komen dat op basis van de in de informatiefase onderschreven
uitgangspunten een uitgebreid collegeprogramma zal opstellen met een daarbij horende
financiële uitwerking, de portefeuilleverdeling en eventuele spelregels. Het
collegeprogramma zal worden vastgesteld in de eerste collegevergadering volgend op de PSvergadering waarin het college benoemd wordt.
Deelnemers aan de formatiegesprekken spreken af dat zij tot nader order geen uitspraken
tegenover de pers zullen doen over de formatiegesprekken. De formateurs zullen dit aan de
pers laten weten.
Het voorstel voor de door Provinciale Staten te benoemen collegeleden en het
collegeprogramma wordt onder verantwoordelijkheid van de formateurs naar Provinciale
Staten gestuurd.

Aldus op 29 mei 2019 besloten door de formateurs,
Ger Koopmans
Karin Straus

