Maastricht, 7 juni 2019
Aan Provinciale Staten

Geachte Staten,

Hierbij ontvangt u een tussenverslag van de formateurs.
Op 27 mei jl. hebben Provinciale Staten ons de formatieopdracht gegeven: “om te komen tot een
extraparlementair college van maximaal zeven gedeputeerden. (…) Een college dat op voordracht
van twee formateurs aan uw Staten zal worden voorgelegd en welke op basis van de door eenieder
onderschreven uitgangspunten een uitgebreid collegeprogramma zal opstellen met een daarbij
horende financiële uitwerking, de portefeuilleverdeling en eventuele spelregels.”
U

.

Wij hebben alle fracties in Provinciale Staten uitgenodigd om op 3 juni jl. met ons in gesprek te gaan
over de thema’s in het collegeprogramma en over de personele samenstelling van het
extraparlementair college. In de uitnodiging hebben we aangegeven dat de gedeputeerden afkomstig
kunnen zijn uit het brede politieke spectrum, waarbij ruimte is voor twee gedeputeerden van linkse en /
of lokale signatuur. Een profielschets (bijlage) en formatieprotocol (bijlage) zijn meegestuurd met de
uitnodiging. Alle fracties zijn op de uitnodiging ingegaan, met uitzondering van de SP-fractie die zich
hebben afgemeld voor een gesprek.
Op basis van de gesprekken van 3 juni jl. en onze gesprekken met voorgestelde kandidaten, zijn wij
voornemens om in ons eindverslag aan Provinciale Staten de volgende kandidaten voor het
extraparlementair college voor te dragen:
−
−
−
−
−
−
−

Joost van den Akker
Carla Brugman-Rustenburg
Ruud Burlet
Andy Dritty
Robert Housmans
Ger Koopmans
Hubert Mackus

Wij constateren dat deze kandidaten voldoen aan de profielschets. Alle kandidaten onderschrijven de
uitgangspunten zoals opgenomen in de brief van de informateurs 10 mei jl.
Op basis van de gesprekken van 3 juni jl., de verkiezingsprogramma’s van alle in de Staten
vertegenwoordigde partijen, alle gespreksverslagen, de eerder onderschreven uitgangspunten en de
suggesties vanuit de Limburgse samenleving, is een eerste ambtelijk concept van het
collegeprogramma opgesteld. Wij hebben dit concept collegeprogramma voorgelegd aan de
kandidaten voor het extraparlementair college. De kandidaten onderschrijven het concept als een
werkzame basis om de komende twee weken in gezamenlijkheid een definitief collegeprogramma op
te stellen. ‘Vernieuwend Verbinden’ zal bij alle thema’s het centrale motto zijn.

Voorts zijn in de gesprekken met de fracties op 3 juni jl. suggesties gedaan over het instellen van
burgercommissieleden. Het past niet in onze opdracht als formateurs ons hierover uit te spreken en
wij laten het vervolg hierop ter overweging graag aan uw Staten.
Wij zijn voornemens om binnen twee weken een eindverslag op te leveren met de voordracht voor de
kandidaten voor het extraparlementair college en een collegeprogramma met een daarbij horende
financiële uitwerking, de portefeuilleverdeling en eventuele spelregels, gericht op de vergadering van
uw Staten van 28 juni 2019.
Tot slot delen wij u mede dat de commissaris van de Koning is geïnformeerd en het proces met hem
is besproken. De risicoanalyse integriteit van de kandidaat-gedeputeerden zal door de commissaris
van de Koning worden gestart en zal tijdig voor uw vergadering van 28 juni 2019 afgerond zijn.

Ger Koopmans
Karin Straus

Portefeuilleverdeling
Joost van den Akker
- Economie w.o.
o Logistiek en distributie
o Industriebeleid
o Coördinatie Brightlands
o Brightlands Maastricht Health Campus
o Brightlands Smart Services Campus
o Bedrijventerreinen
- Onderwijs
- Arbeidsmarkt
- LIOF & MKB-fondsen
- Acquisitie
- Maastricht Aachen Airport
- Toerisme & recreatie
- Sport
Carla Brugman
- Energiebeleid
- Waterbeleid incl. WML & Waterschap
- Adaptief water- en grondbeleid
- Openbaar vervoer
- Fietsbeleid
- Ooijen – Wanssum
- Natura 2000
- Soorten beleid
Ruud Burlet
- Brightlands Chemelot Campus
- Duurzaamheid / Blue-Economy
- Afval & recycling
- IPO-bestuur
- Drugsafvaldumpingen / Groene brigade
- Ontgrondingen
- Aanbestedingsbeleid
- Archeologie
- Mediabeleid
Andy Dritty
- Wonen
- Binnenstedelijke ontwikkeling
- Volkshuisvesting
- Ruimtelijke ordening
- Omgevingswet – omgevingsvisie
- Europese programma’s
- Europees Comité van de Regio’s
- IBA Parkstad
- Mijn(water)schade
- Interbestuurlijk toezicht
- Toezicht gemeenten financiën

Robert Housmans
- Sociale agenda
- Zorg
- Seniorenbeleid
- Maatschappelijke organisaties
- Veiligheid
- Schutterijwezen
- Toezicht & Handhaving
- RUD Zuid & Noord Limburg
Ger koopmans
- Financiën
- Cultuur
- Regiodeals
- Integratie
- Grondbedrijf
- Public affairs
- Personeel en organisatie / bedrijfsvoering
- Subsidies / algemeen
Hubert Mackus
- Landbouw
- Monumenten
- Brightlands Campus Greenport Venlo
- Rijksinfrastructuur
- Plattelandsontwikkeling
- Provinciale wegen
- Faunabeleid & biodiversiteit
- PAS
- 1 miljoen bomen plan
- Natuur (excl. Natura 2000)
CDK
-

Algemene beleidscoördinatie en strategie
Openbare orde
Branding
Coördinatie internationalisering

Allen
-

Burgerparticipatie
Bestuurlijke vernieuwing

Profielschets college
De opdracht van de formateurs is om te komen tot een extraparlementair college van maximaal 7
gedeputeerden. Deze kunnen afkomstig zijn uit het brede politieke spectrum, waarbij ruimte is voor 2
gedeputeerden van linkse en / of lokale signatuur.
In dit extraparlementair college is niet het partijlidmaatschap van de kandidaten doorslaggevend, maar
én draagvlak, én de bestuurlijke en/of inhoudelijke expertise én geschiktheid. Een college waarmee
een team van bestuurders wordt neergezet, herkenbaar voor Provinciale Staten en dat het vertrouwen
verkrijgt in Provinciale Staten. Het samenspel binnen het college is daarbij net zo belangrijk als het
samenspel met de Staten en de Limburgse samenleving. Een college van bestuurders, met oog voor
de samenstelling van Provinciale Staten, maar nog belangrijker, met het belang voor ogen van de
grote maatschappelijke uitdagingen van Limburg voor de komende jaren. Het college zal een
uitgebreid collegeprogramma opstellen met een daarbij horende financiële uitwerking, de
portefeuilleverdeling en eventuele spelregels. Vanuit dit programma zal het College aan Provinciale
Staten voorstellen doen over verschillende onderwerpen, waarbij met mogelijk wisselende
meerderheden in duale setting de toekomst van Limburg samen met onze partners in de Limburgse
samenleving vorm gegeven zal worden. Er is in Provinciale Staten met een extraparlementair college
geen sprake van coalitie en oppositie in traditionele zin. Een college van bestuurders die bruggen
slaan, verantwoording afleggen, voorstellen ontwikkelen aan uw Staten én resultaten bereiken voor de
Limburgse samenleving.

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.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

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.

10.
11.

12.

13.

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

