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Voorwoord

De PvdA heeft weer een belangrijke positie in het middenbestuur verworven. Dat is een van 
de conclusies die we kunnen trekken op basis van de goede onderhandelingsresultaten in de 
provincies voor de periode 2019 – 2023. Sommige coalitieakkoorden lezen als een echo van het 
PvdA-verkiezingsprogramma en in veel provincies staat de voor het PvdA belangrijk thema 
van de leefbare samenleving weer op de agenda. 

Gezien de electorale positie van de PvdA is dat een mooi en bijzonder resultaat. De grote 
nieuwe speler was het FvD. Bij deze partij was het letterlijk onbekend maakt onbemind. 
Kandidaten waren niet bekend en woonden vaak zelfs niet in de provincie, terwijl er geen 
provinciaal verkiezingsprogramma lag. 

Het moeizame verloop van de coalitieonderhandelingen is voor een groot gedeelte 
beïnvloed door deze nieuwkomer. In veel provincies is wel met het FvD gepraat. Alleen leidde 
dat zelden tot vertrouwen. Veel van de provinciale vertegenwoordigers van FvD namen tijdens 
deze gesprekken afstand van een aantal belangrijke speerpunten van hun partij in Den Haag, 
waarmee de onduidelijkheid over waar het FvD in de provincie voor staat nog groter werd. 
Behalve in Limburg doet de grootste winnaar dan ook nergens mee. Dit legt een wissel op de 
toekomst en op de interne verhoudingen binnen de Provinciale Staten.

Een gevolg daarvan is dat er meer brede coalities zijn gevormd. Deze tendens is niet 
nieuw, maar heeft zich verder voortgezet. Voor meerderheden zijn meer partijen nodig en de 
onderlinge verschillen in zetelaantal zijn kleiner geworden. Deze vervlakking in het politieke 
landschap is in de provincies minder duidelijk dan in het lokale bestuur, maar wel aanwezig. 

De komende periode wordt een interessante periode voor het provinciale bestuur. Met de 
energietransitie, maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan (en op te vangen), de 
bouwopgave, de transitie binnen de landbouw en de leefbare provincie staan er behoorlijk 
wat punten op de agenda die politieke moed van onze provinciale bestuurders en Statenleden 
vragen. Na de gesprekken met onze onderhandelaars en gedeputeerden zien we die opgave met 
vertrouwen tegemoet.

Jacqueline Kalk
Secretaris/directeur Centrum voor Lokaal Bestuur
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Inleiding

De Statenverkiezingen van maart liggen alweer even achter ons en ook de collegeonderhande-
lingen zijn overal voltooid. Nu het stof is neergedaald en de meeste colleges al een paar maanden 
aan de slag zijn gegaan, rest de vraag: hoe heeft de PvdA het gedaan? Op deze vraag formuleert 
het Centrum voor Lokaal Bestuur in dit evaluatieonderzoek een antwoord. We analyseren de 
verkiezingsuitslag en brengen de coalitievorming in kaart. 

In het eerste hoofdstuk gaan we in op de uitslag van de verkiezingen, de gevolgen hiervan 
voor het politieke landschap en maken we een vergelijking met het verleden. Daarnaast is er 
aandacht besteed aan de Statenleden. Hoe zit het qua diversiteit en vernieuwing? Het tweede 
hoofdstuk gaat over de deelname van de PvdA aan Gedeputeerde Staten. Waar besturen we 
mee, met wie werken we veel samen en wat zijn veel voorkomende coalities? Bovendien is 
in dit hoofdstuk een vergelijking met het verleden gemaakt. Daarbij hebben we gebruik 
gemaakt van de gegevens van de Kiesraad en de verkiezingsprogramma’s van de PvdA in de 
verschillende provincies.

Een omvangrijk onderdeel van het onderzoek zijn de interviews met de PvdA-onder hande-
laars in alle provincies. Deze interviews geven een inkijkje in de onderhandelings processen. 
Ze maken politieke situaties inzichtelijk en laten zien waarom er bepaalde afwegingen zijn 
gemaakt in het onderhandelingsproces. De uitgewerkte teksten op basis van de interviews zijn 
aan betrokkenen voorgelegd en door hen geaccordeerd. Aan de hand van deze gesprekken, de 
coalitieakkoorden en de PvdA-verkiezingsprogramma’s hebben we per provincie een aparte 
analyse gemaakt. We hebben met PvdA’ers uit alle provincies gesproken. 

Tot slot doen we in de conclusie een aantal aanbevelingen om het de volgende keer 
nog beter te doen. Want zonder al te veel te willen verraden: de PvdA heeft het tijdens de 
coalitieonderhandelingen buitengewoon goed gedaan. 

�
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Verkiezingsuitslag

C oalitiedeelname in elf van de twaalf provincies, een absolute toename van 8.644 stemmen 
en de vijfde partij van Nederland: al met al kunnen we best trots zijn op de verkiezings-

uitslag van maart 2019. Helaas werd deze toename in het aantal stemmen door de hoge 
 opkomst (56,16% in 2019 vergeleken met 47,76% in 2015) niet verzilverd in zetelwinst. In Flevo-
land en Zeeland bleef hetzelfde aantal zetels behouden, in de andere provincies was er sprake 
van één zetel verlies.1 

De grote winnaar van de verkiezingen is nieuwkomer Forum voor Democratie. In één klap 
werd de partij de grootste van Nederland en behaalde ze 86 van de in totaal 570 Statenzetels. 
De winst van FvD zorgde er voor dat bijna alle partijen zetels hebben ingeleverd. GroenLinks 
won wel: het aantal zetels verdubbelde ten opzichte van 2015 (van 30 naar 61). Ook de Partij 
voor de Dieren (van 18 naar 20) en 50PLUS (van 14 naar 17) wisten zetels te winnen. 

Tabel 1 Aantal zetels PvdA per provincie2

2011 2015 verschil 11 vs 15 2019 verschil 15 vs 19

Drenthe 12 7 -5 6 -1

Flevoland 6 3 -3 3 0

Friesland 11 7 -4 6 -1

Gelderland 9 6 -3 5 -1

Groningen 12 6 -6 5 -1

Limburg 6 4 -2 3 -1

Noord-Brabant 7 4 -3 3 -1

Noord-Holland 11 7 -4 6 -1

Overijssel 9 5 -4 4 -1

Utrecht 7 5 -2 4 -1

Zeeland 7 4 -3 4 0

Zuid-Holland 10 5 -5 4 -1

Totaal 104 63 -44 53 -10

1  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663257 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684842

2  Uitslag Provinciale Staten 2 maart 2011 https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20110302, Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/
detail/PS20150318/663257 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.
nl/verkiezingen/detail/PS20190320/684842

1�
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Tabel 2 Percentage PvdA per provincie3

2011 2015 verschil 11 vs 15 2019 verschil 15 vs 19

% % %-punt % %-punt

Drenthe 26,51 15,15 -11,36 14,06 -1,09

Flevoland 15,94 8,68 -7,26 8,21 -0,47

Friesland 23,66 15,49 -8,17 13,40 -2,09

Gelderland 16,58 9,04 -7,54 8,33 -0,81

Groningen 24,88 12,30 -12,58 11,99 -0,31

Limburg 13,50 7,27 -6,23 6,53 -0,74

Noord-Brabant 13,35 8 -5,35 6,40 -1,6

Noord-Holland 19,99 11,47 -8,52 9,78 -1,69

Overijssel 18,11 10,57 -7,54 8,50 -2,07

Utrecht 14,66 9,15 -5,51 7,30 -1,85

Zeeland 15,84 9,44 -6,4 8,40 -1,04

Zuid-Holland 16,45 9,97 -6,48 7,82 -2,15

Gemiddeld -7,745 -1,326

Tabel 3 Absoluut aantal stemmen op de PvdA4

2011 2015 verschil 11 vs 15 2019 verschil 15 vs 19

stemmen stemmen stemmen stemmen stemmen

Drenthe 59.053 29.399 -29.654 32.105 +2.706

Flevoland 23.671 11.352 -12.319 13.090 +1.738

Friesland 70.337 40.984 -29.353 39.976 -1.008

Gelderland 148.023 70.093 -77.930 77.931 +7.838

Groningen 65.542 29.711 -35.831 30.605 +894

Limburg 60.685 28.406 -32.279 29.724 +1.318

Noord-Brabant 127.958 66.197 -61.761 64.837 -1.360

Noord-Holland 226.734 110.001 -116.733 114.026 +4.025

Overijssel 89.134 45.411 -43.723 44.949 -462

Utrecht 82.721 45.316 -37.405 44.849 -467

Zeeland 26.872 14.189 -12.683 14.365 +176

Zuid-Holland 230.143 120.203 -109.940 113.859 -6.344

Totaal 1.211.111 611.262 -599.849 619.906 +8.644

3  Ibidem. 
4  Ibidem.
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Vergelijking met het verleden

Eén van de grote veranderingen is dat de verschillen tussen de partijen onderling kleiner 
 worden. Waar de grootste partij in 2011 nog 19,6% van de stemmen kreeg en in 2015 15,92%, 
is dat in 2019 nog 14,5%. Daarnaast is het aantal partijen dat meer dan 10% van de stemmen 
haalde kleiner geworden. In 2011 lukte het vijf partijen – VVD, PvdA, CDA, PVV en SP – om meer 
dan 10% te halen, in 2015 zelfs zes – VVD, CDA, D66, PVV, SP en PvdA – en in 2019 gebeurde dat 
maar vier keer: FvD, VVD, CDA en GroenLinks.5 En waar bijvoorbeeld in 2011 de PvdA in Dren-
the de grootste was met twaalf zetels en een voorsprong had van drie zetels op de nummer 
twee, heeft de PvdA nu hetzelfde aantal zetels als de nummers twee en drie, en ligt alleen het 
absolute aantal stemmen hoger. 

Slechts in vijf provincies is het verschil tussen de eerste en tweede partij twee of meer  zetels. 
In Flevoland heeft winnaar FvD twee zetels meer dan de tweede partij (VVD). In Friesland, 
 Lim burg en Zeeland werd het CDA de grootste met twee zetels voorsprong op de nummers twee. 
Het grootste verschil is er in Overijssel, waar het CDA drie zetels meer haalde dan het FvD.6 Kort-
om, de tijd dat één partij met overmacht de grootste was, ligt in de meeste provincies achter ons.

Daarnaast was het aantal partijen, dat zich in één of meer provincies de grootste mocht 
noemen, nog nooit zo groot als in 2019. Maar liefst vijf partijen kunnen met die eer strijken: 
FvD in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, CDA in Zeeland, Overijssel, Friesland en 
Limburg, VVD in Noord-Brabant en Gelderland, GroenLinks in Utrecht en Groningen en de 
PvdA in Drenthe.7 In 2011 ging het nog om vier partijen, in 2015 om slechts drie. Toen werd 
de VVD de grootste in zeven provincies, het CDA in vier en mocht de SP zich in Groningen de 
grootste noemen.8 

Dit kleiner worden van de verschillen tussen de partijen heet vervlakking. Niet te verwarren 
met versnippering of versplintering, dat wil zeggen dat er meer (nieuwe) partijen deelnemen aan 
verkiezingen en ook daadwerkelijk een zetel weten te behalen. Tijdens de provinciale verkiezin-
gen was er nauwelijks sprake van versplintering. Nieuwkomer Code Oranje wist geen zetels te 
bemachtigen en ook het aantal zetels van DENK valt nog op één hand te tellen. 

Doordat de verschillen in grootte tussen de partijen kleiner worden, zijn er meer partij-
en dan voorheen nodig voor het vormen van meerderheidscoalities. Daarbij zijn meerdere 
 partijen wat zetelaantal betreft onderling inwisselbaar geworden. Over de puzzel van de 
coalitie vorming gaan we verder in het tweede hoofdstuk. 

5 Ibidem. 
6 Ibidem.
7  Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019 per provincie, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/

detail/PS20190320/684842
8  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015 per provincie, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/

detail/PS20150318/663257
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Tabel 4 Aantal zetels per partij9

2011 2015 verschil 11 vs 15 2019 verschil 15 vs 19

zetels % zetels % zetels zetels % zetels

VVD 112 19,6 89 15,9 -23 80 14 -9

PvdA 107 17,3 63 10,1 -44 53 8,5 -10

PVV 69 12,4 66 11,7 -3 40 6,9 -26

CDA 86 14,1 89 14,7 +3 72 11,1 -17

SP 56 10,1 70 11,7 +14 35 5,9 -35

D66 42 8,4 67 12,4 +25 41 7,8 -26

GL 34 6,3 30 5,3 -4 61 10,8 +31

CU 23 3,3 31 4 +8 31 4,9 0

SGP 12 2,2 18 2,8 +6 14 2,5 -4

PvdD 7 1,9 18 3,4 +11 20 4,4 +2

50+ 9 2,4 14 3,4 +5 17 3,2 +3

FvD nvt nvt nvt nvt nvt 86 14,5 +86

Overig 9 2 15 4,6 +6 20 5,5 +5

Totaal 566 100 570 100 570 100

Samenvattend

Vergeleken met 2015 kreeg de PvdA meer stemmen. Door een veel hogere opkomst leidde 
deze toename echter niet tot zetelwinst. Behalve in Flevoland en Zeeland verloren we in alle 
provincies één zetel. Desalniettemin stemt de uitslag tot tevredenheid: in elf provincies doen 
we weer mee in de coalitie. Vergeleken met 2015 een enorme toename. Het einde van de tunnel 
is bereikt. 

�

9  Uitslag Provinciale Staten 2 maart 2011,https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20110302, Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/
detail/PS20150318/663257 en uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.
nl/verkiezingen/detail/PS20190320/684842
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Deelname aan de colleges  
van Gedeputeerde Staten

D e PvdA bestuurt met uitzondering van Limburg in alle provincies mee. Dat is een grote 
stijging ten opzichte van 2015, toen we slechts in zes provincies aan het bestuur deel-

namen (Drenthe, Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Noord-Holland, Zeeland)10. In 2011 
was de PvdA nog coalitiepartij in acht provincies: Drenthe, Flevoland, Friesland, Gelderland, 
Groningen, Limburg, Noord-Holland en Zeeland.11

De meeste coalities bestaan nu uit vijf partijen, terwijl in het verleden coalities van drie 
of vier partijen gebruikelijk waren12 en een enkele keer twee partijen zelfs een meerderheid 
behaalden. Dat dat niet meer mogelijk is, kan allereerst verklaard worden door de vervlakking. 
Daarnaast heeft het FvD veel zetels gehaald, maar zit de partij bijna nergens in de coalitie. 
Er zijn verschillende factoren die kunnen verklaren, waarom het FvD bijna nergens in het 
 college zit. Het klimaatstandpunt van de partij botst met een aantal partijen, zoals Groen-
Links en PvdA. Bovendien is FvD de grote onbekende: de andere partijen zijn onvoldoende op 
de hoogte van de standpunten en kennen de mensen niet. Ze vinden het daarom lastig in te 
schatten hoe het Forum zich als coalitiepartner zal gedragen. Dan zijn er ook nog eens bezwa-
ren tegen de uitspraken van de landelijke politici van FvD. En niet onbelangrijk: de provinciale 
politici van FvD zijn op enkele uitzonderingen na erg onervaren.

Doordat FvD veel zetels heeft gehaald, maar alleen in Limburg in het college zit, zijn er 
veel partijen nodig om een meerderheidscoalitie te vormen. Al snel komen dan de traditionele 
bestuurderspartijen (PvdA, CDA, VVD) in beeld; zij besturen in elf provincies mee. GroenLinks 
is de grootste stijger: van twee naar acht. De ChristenUnie doet ook vaker mee: van drie naar 
zeven. Aan de andere kant is SP de grote verliezer: van vijf naar nul. En verliest D66 eveneens 
veel gedeputeerden: van negen naar vijf. De PVV maakt in 2019 haar rentree als coalitiepartij in 
Limburg.

Krappere meerderheden

Een trend, die zich voortzet, zijn krappe meerderheden van coalities. In 2007 had de helft van 
alle provincies nog een coalitie die een ruime meerderheid kende en waarin één of meerdere 
coalitiepartijen getalsmatig overbodig waren. Sinds 2011 is dat bij slechts een kwart of minder 
nog het geval. Dat wordt ook duidelijk als we kijken naar de meerderheden van de coalities. In 
2007 hadden coalities gemiddeld nog 61% van alle zetels in de Staten. Daarna liepen de meerder-
heden van de coalities snel terug naar 56% in 2011 en in 2019 zelfs naar 54,6%.

10  Sinds maart 2018 zat de PvdA ook in de coalitie van Flevoland nadat de oude coalitie was gevallen.
11  Bron: Wikipedia. De pagina’s ‘Politiek in [provincie]’ zijn gebruikt als bron.  

Voorbeeld: ‘Politiek in Drenthe’, https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek_in_Drenthe
12 Ibidem.

2 �
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Er zijn dus niet alleen meer partijen nodig, de coalities hebben ook nog eens een krappere 
meerderheid. Het is nu nog te vroeg om te bepalen wat voor invloed dit heeft op de coalities, 
maar het is relevant om in de gaten te houden of in deze periode meer colleges zullen vallen 
dan in voorgaande periodes. Daarnaast is het interessant om na afloop van deze Statenperiode 
de ervaringen van de Statenleden en gedeputeerden te horen. Hebben zij het als lastig ervaren 
om met veel partijen en een krappe meerderheid te besturen?

Tabel 5 Meerderheid van coalitie in procenten13

2007 2011 2015 2019

Drenthe 58,5 51,2 56,1 58,5

Flevoland 61,5 56,4 53,8 – 56,4*** 53,8

Friesland 62,8 53,5 53,3 51,2

Gelderland 54,7 60 56,4 60

Groningen 58,1 55,8 60,5 58,1

Limburg 55,3 59,6 – 55,3* 51,1 59,6

Noord-Brabant 67,3 54,5 54,5 56,4

Noord-Holland 52,7 63,6 60 60

Overijssel 68,1 51,1 55,3 53,2

Utrecht 53,2 55,3 57,1 53,1

Zeeland 69,2 61,5 56,4 51,3

Zuid-Holland 70,9 50,1 52,7 50,1

Gemiddelde 61 56** 55,7**** 54,6

* de eerste coalitie had 59,6 procent van de zetels, maar viel in 2012. De nieuwe coalitie had 55,3 
procent van de zetels.
** voor het gemiddelde is voor Limburg 27 zetels gerekend. Dat is het midden tussen de 28 
zetels van de eerste coalitie en de 26 zetels van de nieuwe coalitie.
*** het college van Flevoland viel in 2018. De SP stapte uit de coalitie. PvdA en CU traden toe.
**** voor het gemiddelde zijn voor Flevoland zijn de 21 zetels van voor 2018 en de 22 zetels van 
daarna genomen.

Rol van de PvdA

Waar was een sleutelrol weggelegd voor de PvdA in de formatie? In Drenthe en Groningen is de 
PvdA de eerste of tweede partij. Coalities zonder de PvdA zijn in theorie wel mogelijk, maar dan 
moet er wel met FvD geregeerd worden. Dat gebeurde niet en dus kon men in de drie noorde-
lijke provincies niet om de PvdA heen. In Zeeland en Noord-Holland is de PvdA ook relatief  
 
13  Bron: Wikipedia. De pagina’s ‘Politiek in [provincie]’ zijn gebruikt als bron.  

Voorbeeld: ‘Politiek in Drenthe’, https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek_in_Drenthe
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groot. Zodra in deze provincies bekend werd, dat een coalitie met FvD er niet in zat, was de 
PvdA al snel nodig voor een meerderheid.

In Zuid-Holland en Overijssel is de PvdA minder groot en wel inwisselbaar, maar kwam de 
partij meteen in beeld na het mislukken van de pogingen met het FvD. In Zuid-Holland was 
een coalitie met D66 in plaats van de PvdA mogelijk geweest. En in Overijssel had GroenLinks 
de coalitie aan een meerderheid kunnen helpen ten koste van de PvdA.

Tabel 6 Positie van de PvdA in de colleges

aantal 
zetels

hoeveelste 
partij?

aantal partijen in 
college

% zetels PvdA 
van Staten

% zetels PvdA 
van coalitie

Drenthe 6 1 5 14,6 25

Flevoland 3 6 6 7,7 14,3

Friesland 6 2 4 14 27,3

Gelderland 5 5 5 9,1 16,7

Groningen 5 2 6 11,6 20

Limburg 3 7 5 6,4 nvt

Noord-Brabant 3 8 5 5,5 9,7

Noord-Holland 6 5 4 10,9 20

Overijssel 4 5 5 8,5 16

Utrecht 4 6 5 8,2 15,4

Zeeland 4 5 4 10,3 20

Zuid-Holland 4 5 5 7,3 14,3

Hoe anders was dat in Noord-Brabant en Limburg. De PvdA heeft in beide provincies drie 
zetels en is respectievelijk de achtste en zevende partij. Het lag dan ook in de lijn der verwach-
ting dat de PvdA niet in het college zou komen. In Limburg is dat ook zo gegaan. De PvdA wilde 
daar niet deelnemen aan het college van CDA, VVD, PVV en FvD. Maar in Brabant zitten ze wel 
in de coalitie. Dat is opmerkelijk aangezien de coalitie ook zonder de PvdA een meerderheid 
heeft. Volgens de PvdA-Brabant zelf werden ze beloond voor het goede werk van hun gedepu-
teerde van Merrienboer in de vorige periode en de goede relatie met verkiezingswinnaar VVD.

Tot slot had GroenLinks in Utrecht als grootste partij het initiatief in de formatie. Zij 
wilden een coalitie over links met onder andere de PvdA. In Gelderland verloor de coalitie 
haar meerderheid. En de PvdA bleef onderdeel van de coalitie, terwijl D66 werd ingeruild voor 
GroenLinks en de ChristenUnie.
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Portefeuilles van de PvdA-gedeputeerden

De favoriete portefeuilles onder PvdA-gedeputeerden zijn wonen (5), milieu (5) en arbeids-
markt/economische zaken (4). Onderwijs (3) en ruimtelijke ordening (3) zijn de portefeuilles 
die daarna het meest in onze handen zijn.14 Dit zijn portefeuilles met een typisch sociaal- 
democratisch karakter. In Flevoland en Overijssel hebben we bovendien gedeputeerden met 
het belangrijke onderwerp energietransitie in de portefeuille. 

Er is deze periode geen enkele PvdA-gedeputeerde met landbouw in de portefeuille. Sommi-
ge onderhandelaars gaven aan dat ze landbouw bij het CDA weg wilden trekken, maar het ook 
niet zelf in de portefeuille wilden. Die opzet slaagde niet altijd, omdat het CDA veel zetels heeft 
en elke partij toch ‘z’n eigen smoel moet hebben in de coalitie.’15 Wonen was in veel provincies 
een belangrijk campagne-onderwerp voor de PvdA. Dat is te zien aan de portefeuille-verdeling: 
bijna de helft van de PvdA-gedeputeerden heeft wonen in de portefeuille.

Veel nieuwe gezichten

Zeven lijsttrekkers zijn uiteindelijk gedeputeerden geworden. Vier gedeputeerden gaan deze 
periode verder. Cees Bijl, Jop Fackeldey, Adnan Tekin en Erik van Merrienboer blijven dus het 
sociaal-democratische geluid in hun colleges vertolken. Daarnaast zijn zes Statenleden uit de 
vorige periode gedeputeerde geworden. Vier van hen waren fractievoorzitter. In Friesland, Over-
ijssel, Utrecht en Zuid-Holland waren ze dat in de oppositie, terwijl ze in Gelderland en Zeeland 
fractievoorzitter waren van een coalitiepartij en de ‘oude’ gedeputeerde deze periode dus ver-
vangen. Alleen voormalig Kamerlid Tjeerd van Dekken is een nieuwkomer in provincieland. 

Vrouwelijke Statenleden en gedeputeerden

Na de verkiezingen werden 53 Statenleden geïnstalleerd voor de PvdA. 29 van hen zijn man, 
24 vrouw. Er is sprake van flinke vernieuwing. 28 Statenleden werden voor hun eerste periode 
geïnstalleerd (dertien mannen, vijftien vrouwen), terwijl de andere 25 Statenleden er al één of 
meerdere perioden op hebben zitten. De gemiddelde leeftijd van de Statenleden is 47 jaar. Het 
jongste Statenlid is 23, de oudste 67. 

De PvdA zit al jaren boven het landelijke gemiddelde als het gaat om het percentage vrou-
welijke Statenleden. Waar landelijk het percentage vrouwen rond de 34% schommelt, ligt dat 
bij de PvdA rond de 40%. Na de verkiezingen in 2019 is het aantal vrouwelijke PvdA-Statenleden 
gestegen van 39,7% naar 45,3%. Het om-en-om principe op de kandidatenlijsten wordt echter in 
de meeste provincies niet gerealiseerd. 

14 Tegenwoordig zijn onderwijs en arbeidsmarkt vaak gekoppeld als portefeuille.
15 Het CDA bestuurt in elf provincies mee en heeft in zes daarvan landbouw in de portefeuille.
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De PvdA levert elf gedeputeerden, van wie twee vrouw zijn (18,2%). Dit ligt lager dan het 
 landelijke gemiddelde (27%). Een opvallende verschuiving, aangezien de PvdA tot 2015 veel 
hoger scoorde dan het landelijke gemiddelde. Elk gewest kiest de in zijn ogen beste kandidaat 
voor de functie van gedeputeerde. Dit wordt verder niet centraal gecoördineerd. Daardoor kan 
het voor komen het aantal vrouwelijke gedeputeerden achterblijft. 

Het geringe aantal vrouwelijke gedeputeerden is binnen de PvdA-traditie een uitzonde-
ring. Dit heeft deels te maken met de onverwacht grote deelname aan de coalities en deels met 
toevalligheden, zoals het gegeven dat twee van de vrouwelijke lijsttrekkers geen gedeputeerde 
zijn geworden. Er ligt geen directe relatie met het aantal vrouwelijke Statenleden. Wil je dit 
veranderen, en er invloed op uitoefenen als partij, dan ontkom je niet aan een vorm van cen-
trale sturing. Het aantal vrouwelijke Statenleden rechtvaardigt een dergelijke ingreep echter 
op geen enkele manier. De verwachting is dat het aantal vrouwelijke gedeputeerden in de 
komende periode weer meer in lijn zal liggen met eerdere perioden. Om daar positief aan bij 
te dragen, kunnen de vrouwelijke talenten in de Staten gecoacht worden op hun persoonlijke 
ontwikkeling en leiderschap.

Tabel 7 Vrouwelijke Statenleden16

2005 2008 2009 2012 2014 2016 2019

% vrouwelijke 
PvdA-Statenleden 32,2 44,7 40,7 42,1 38,3 39,7 45,3

% vrouwelijke  
Statenleden totaal 28,1 36 34,8 34,5 31,8 34,7 34,9

Tabel 8 Aantal vrouwelijke gedeputeerden17

2007 2011 2015 2019

% vrouwelijke 
PvdA gedeputeerden 40,9 35,7 16,67 18,18

% vrouwelijke  
gedeputeerden totaal 31,34 32,76 27,27 27,94

�

16  Kennisbank Openbaar Bestuur, https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/politieke-ambtsdragers/
provincies/

17  Bron: Wikipedia. De pagina’s ‘Politiek in [provincie]’ zijn gebruikt als bron.  
Voorbeeld: ‘Politiek in Drenthe’, https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek_in_Drenthe
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Drenthe

Op basis van een interview met lijsttrekker Cees Bijl

D renthe kleurde weer rood in maart. In 2015 was de PvdA voor het eerst sinds de oprichting 
van de partij niet meer de grootste in Drenthe en was de VVD met 138 stemmen verschil 

de winnaar. Nu won de PvdA de verkiezingen met zes zetels (-1), voor FvD en de VVD. De drie 
de partijen haalden evenveel zetels.18

Grafiek 1 Zetelverdeling Provinciale Staten in Drenthe

Verkiezingsprogramma

In het verkiezingsprogramma van de PvdA Drenthe ontbrak het woordje ‘niet.’ De PvdA heeft 
een positief en constructief programma geschreven. ‘Als er iets moet veranderen, zeg dan niet 
hoe je het niet wil, maar hoe je het als PvdA wél gaat aanpakken’, stelt lijsttrekker en gedepu-
teerde Cees Bijl. Het programma is geschreven vanuit traditioneel sociaal-democratische 

18  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663498 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684845
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waarden: iedereen heeft recht op een betaalbaar huis, een baan met een fatsoenlijk salaris en 
toegankelijke zorg en onderwijs voor iedereen. Naast die traditionele waarden richt de PvdA 
Drenthe zich er op de wereld goed na te laten. Duurzaamheid was daarom ook een belangrijk 
speerpunt. 

Campagne

Net als het verkiezingsprogramma was ook de campagne positief. ‘Je afzetten tegen andere 
partijen werkt niet, het vertellen van een eigen verhaal wel’, aldus Bijl. Intern had de PvdA de 

ambitie uitgesproken om weer de grootste 
te worden in Drenthe. Vanaf het eerste 
debat heeft de partij de toon gezet. Het 
dreigde alleen over duurzaamheid te gaan, 
maar de PvdA voerde juist campagne op de 
sociale agenda: zekerheid voor alle Dren-
ten. Zelfs de VVD en het CDA zagen op den 
duur het belang in van de sociale agenda 
en namen dit over in hun campagne. 

Naast de inhoud was de campagne ook 
gericht op het vergroten van de zichtbaar-
heid. Alle dorpen en steden in Drenthe 
werden op zaterdag aan gedaan: weer of 
geen weer. 

Tijdens de verkiezingsdebatten werd vaak gevraagd met wie partijen het liefste zouden 
samenwerken. Bijl: ‘Mijn vaste antwoord was: ik wil zelf niet uitgesloten worden, dus ik sluit 
ook niemand uit.  Argumenten kan je uitsluiten, mensen niet.’

Tijdens de campagne was er veel meer sympathie voor de PvdA dan tijdens de Statenverkie-
zingen in 2015 en de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Waar er bij hoge uitzondering nu nog 
op de PvdA gescholden werd, was dat toen de norm. De houding van de kiezers was gematigd 
positief richting de PvdA. 

Wel werd voor de verkiezingen duidelijk dat FvD groot zou worden, in gesprekken met 
kiezers bleek dat mensen de ideeën van FvD zo gek nog niet vonden. ‘Drie maanden voor de 
verkiezingen had ik goed vertrouwen dat we de grootste zouden worden, drie dagen voor de 
verkiezingen wist ik het niet meer zeker’, stelt Bijl. 

Verkiezingen

Met 1392 stemmen meer dan FvD werd de PvdA de grootste partij van Drenthe. Die nipte over-
winning is volgens Bijl grotendeels te danken aan de kandidatenlijst van de PvdA. De wens van 

�  Cees Bijl,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2016,  
portefeuille:

 � Financiën;
 � Verkeer en vervoer;
 � Wegen en vaarwegen;
 � Cultuur en evenementen;
 � Arbeidsmarkt en onderwijs;
 � Waterleiding Maatschappij Drenthe;
 � Groningen Airport Eelde;
 � Archief.
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het gewestbestuur was om een lijst met twintig kandidaten samen te stellen, maar Bijl wilde 
toch het maximale aantal van vijftig personen op de lijst. Uit alle Drentse dorpen en steden 
stonden er kandidaten op de lijst. ‘Al die mensen voeren campagne en praten met familie, 
vrienden en collega’s over hun kandidatuur. Dat levert altijd extra voorkeursstemmen op. 
Alle kandidaten op de lijst hebben stemmen gekregen.’ 

Informatieve fase

Na de verkiezingen werd vertrekkend fractievoorzitter Roelie Goettsch benaderd als informa-
teur. Bij alle Statenfracties lag zij goed en werd ze gewaardeerd. Van Cees Bijl kreeg ze de op-
dracht mee om met alle partijen serieuze gesprekken aan te gaan. Na de eerste gespreksronde 
was er nog geen advies over welke richting de coalitie op moest. FvD stelde zich erg flexibel op, 
de partij wilde op alle terreinen meebewegen. Het Forum omarmde de sociale agenda en ook 
op het gebied van duurzaamheid en energie leek er beweging mogelijk. 

Het tussenadvies van de informateur was dan ook dat de vier grootste partijen, PvdA, FvD, 
VVD en CDA, met elkaar zouden kijken of er een nieuwe coalitie met een sociale agenda en aan-
dacht voor klimaat en energie mogelijk was. Hoewel FvD in het eerste gesprek met de informa-
teur dus erg flexibel was, nam de partij in dit gezamenlijke vervolggesprek een strikt standpunt 
in over klimaat en energie. Zon en wind werden als technisch ondeugdelijke technieken bestem-
peld en de partij was van mening dat er doorgegaan moest worden met het gebruik van aardgas, 
totdat er thoriumcentrales beschikbaar waren om dit over te nemen. Bijl: ‘De VVD zei nog “als 
jullie vasthouden aan dit standpunt komen jullie niet in de coalitie terecht”, maar FvD wilde 
niet toegeven.’ De informateur concludeerde dat de standpunten op het gebied van klimaat en 
energie van de FvD te ver van de andere partijen lagen om nog vruchtbaar verder te praten. 

Dit leidde tot boosheid bij FvD, niet richting de PvdA, maar richting VVD. Volgens FvD hield 
de VVD er in de wandelgangen een andere opvatting op na over klimaat en energie dan in de ge-
sprekken met de informateur. Wat er in de wandelgangen is gezegd, valt natuurlijk niet te con-
troleren, maar alle verslagen van de gesprekken met de informateur zijn wel openbaar gemaakt. 
Bijl: ‘Zo voorkom je dat partijen elkaar achteraf de zwartepiet toespelen en is het proces zuiver.’ 

� Weetjes

 �  De PvdA bezet zes van de 41 zetels
 �  Twee Statenleden zijn voor het eerst benoemd
 �  De fractie bestaat uit vijf mannen en één vrouw
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden is 53 jaar
 �  Het jongste PvdA-Statenlid is 35
 �  VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA vormen de coalitie. Behalve 
GroenLinks maakten alle partijen ook in de periode 2015-2019 deel uit van GS

 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit vijf mannen
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Rekening houdende met de verkiezingsuitslag – er waren twee grote winnaars, GroenLinks 
en FvD – adviseerde de informateur een coalitie van PvdA, CDA, VVD, ChristenUnie en Groen-
Links. Zo zou in ieder geval één van de verkiezingswinnaars in de coalitie komen. Na dit advies 
van de informateur zijn de vijf partijen gelijk gaan formeren. 

Formatie

Cees Bijl nam de functie van informateur op zich, maar hij schakelde wel een technisch voor-
zitter in voor de gespreksrondes. Op die manier kon hij zijn handen vrij houden om in inhou-
delijke discussies knopen te kunnen doorhakken. Grote discussiepunten waren er echter niet 
tijdens de onderhandelingen, discussies werden zakelijk opgelost. 

Tijdens de formatie werd Bijl bijgestaan door twee ambtenaren en zijn bestuursadviseur. Zij 
schreven met input van de onderhandelaars de ruwe teksten. Tijdens een tweede ronde werden 
de teksten dan verder aangescherpt. Na zo’n tweede ronde gingen de technisch voorzitter en 
de formateur samen zitten om te kijken hoe alle input verwerkt was en of de tekst voldoende 
verbeterd was ten opzichte van de eerste versie. De formateur hield zo de regie over de teksten, 
maar iedereen werd voldoende gehoord. 

Op de vraag of hij blij is met het akkoord antwoordt Bijl: ‘Je schrijft een akkoord met de 
wijsheid van het moment. Als over een jaar de Brexit een feit is en Nederland niks kan doen 
omdat de PAS-uitspraak alles frustreert, dan heeft dat economische gevolgen en kun je het 
hele akkoord herschrijven. Het akkoord is belangrijk voor het moment, maar nog belangrij-
ker is dat de coalitiepartijen het vertrouwen hebben in elkaar dat ze tot oplossingen kunnen 
 komen, ook als de realiteit volledig verandert. Teksten zijn mooi, maar als er geen chemie is in 
de club heb je nog niks. Ik ben blij met het akkoord, maar ik ben nog tevredener met de club 
 mensen die in het college en in de fracties zitten. Zij moeten het vier jaar met elkaar uithouden 
en dat is veel belangrijker.’ 

In het akkoord zijn alle coalitiepartijen goed bedeeld, hoewel de accenten iets verschoven 
zijn. Waar de VVD vier jaar terug de grootste was en nadruk legde op economie en asfalt, ligt er 
nu meer nadruk op de sociale en groene agenda. ‘Het is belangrijk dat iedereen in het akkoord 
zijn eigen accenten kan leggen. Als dat niet mogelijk is en een programma uit één optiek is 
geschreven, dan is dat vreemd, uiteindelijk is de PvdA ook maar met 14% de grootste. Er ligt een 
akkoord waar met wat geven en nemen er voor iedereen genoeg in zit.’

Samenvattend

Vier jaar terug werd de PvdA voor het eerst niet de grootste partij in Drenthe. Na een zichtbaar-
heidscampagne waarin heel Drenthe werd bezocht en het vertrouwen van veel kiezers werd 
teruggewonnen is de PvdA weer de grootste partij. De PvdA leidde de formatie op een transpa-
rante manier. Er ligt een herkenbaar rood akkoord, waarin echter ook ruimte is gelaten voor de 
andere coalitiepartijen. In plaats van een in beton gegoten akkoord te schrijven heeft forma-
teur Bijl vooral geïnvesteerd aan het onderlinge vertrouwen tussen de coalitiepartijen en is de 
basis gelegd voor de samenwerking van de komende vier jaar.

�
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 Flevoland

Interview met gedeputeerde Jop Fackeldey en lijsttrekker Willem de Jager

E en politieke aardverschuiving. Zo laat de uitslag zich in Flevoland het beste beschrijven. 
Vanuit het niets werd Forum voor Democratie de grootste met acht zetels. De PvdA hand-

haafde zich tussen al dat geweld knap. De drie zetels bleven behouden en het absolute aantal 
stemmen groeide met tweeduizend.19

Grafiek 2 Zetelverdeling Provinciale Staten in Flevoland

Verkiezingsprogramma en campagne

De zeven kerntaken, zoals geformuleerd door het Interprovinciaal Overleg (IPO), vormden  samen 
met het Venster van Flevoland de leidraad voor het verkiezingsprogramma van Flevoland.20

 

19  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015,  
https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/PS20150318/663611 en Uitslag Provinciale Staten 
20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/PS20190320/684847

20  De zeven kerntaken van de provincie,  
https://ipo.nl/over-de-provincies/de-zeven-kerntaken-van-de-provincies-test
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Aan die zeven kerntaken voegde de PvdA een belangrijke taak toe: Krachtige Samenleving. 
Voor de PvdA is dit de belangrijkste provinciale taak. Krachtige Samenleving gaat over welzijn 
en welvaart van de Flevolanders en over het belang van een inclusieve samenleving waarin 
iedereen meedoet.  

Naast Krachtige Samenleving kreeg de energietransitie een prominente rol in het verkie-
zingsprogramma. Ook tijdens de campagne speelde dit thema – samen met Krachtige Samen-
leving – een belangrijke rol. Jop Fackeldey, gedeputeerde sinds 2018, had energietransitie in de 
portefeuille en kon zich op dit onderwerp goed positioneren. 

De PvdA koos voor een positieve campagne. Dit was tweeledig: enerzijds werd er een posi-
tief geluid uitgedragen, anderzijds moesten de mensen die campagne voerden er ook een goed 
gevoel aan over houden. Lijsttrekker Willem de Jager licht toe: ‘De strategie hebben we wat 
aangepast. Eerder was het wel eens zo dat er tijdens de campagne vanuit de provincie verteld 
werd wat goed was voor de gemeenten. Nu zijn we juist naar de afdelingen gegaan en hebben 
we hen gevraagd wat zij lokaal voor het voetlicht wilden brengen. Dat zouden wij dan vanuit 
de provincie ondersteunen. Dat is heel goed ontvangen.’

Verkiezingen

De verkiezingsuitslag kwam als een verrassing. ‘In Flevoland doen protestpartijen het altijd 
goed. Ik had wel verwacht dat FvD groot zou worden, maar niet zo groot. We verwachtten dat 
de VVD de grootste zou blijven’, aldus gedeputeerde Jop Fackeldey. Hoewel de PVV twee zetels 
verloor in Flevoland en de VVD één, werd het rechtse blok in het geheel groter. De PvdA bleef 
stabiel tijdens de verkiezingen. De grote winnaar op links was echter GroenLinks. De partij 
verdubbelde van twee naar vier zetels. De zittende coalitie van VVD, CDA, ChristenUnie, D66 
en PvdA verloor haar meerderheid (van 22 naar 17 zetels). 

Informatieve fase

FvD moest zich nog even vinden in de rol van de grootste partij, vertelt De Jager. ‘De lijst-
trekker van FvD riep na de verkiezingen de andere lijsttrekkers bijeen. Ze waren de grootste 
en  gingen er niet alleen vanuit dat ze het initiatief mochten nemen, maar ook dat ze in een 
nieuwe coalitie zouden komen.’ De informateur, Annemarie van Gaal, was al benaderd en had 
al een opdracht gekregen. 

Hierop hadden de andere fractievoorzitters wel het een en ander aan te merken. De infor-
matieopdracht werd aangescherpt en kon uiteindelijk steunen op een meerderheid. Jop Fackel-
dey vult aan: ‘FvD had geen idee hoe het werkte in de Staten, qua volgorde en qua procedures. 
Ze dachten dat het net als in het bedrijfsleven was. We vragen mevrouw van Gaal het te regelen 
en dan is het klaar.’
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Annemarie van Gaal kreeg als opdracht mee om te zoeken naar een brede en werkbare 
coalitie die steunde op een getalsmatige en inhoudelijke meerderheid in de Staten. In een 
informatieve gespreksronde legde zij alle partijen een vragenlijstje voor met tien onderwerpen, 
waaraan zij een cijfer van 1 (onbelangrijk) tot 10 (heel belangrijk) moesten geven. ‘Dat was vrij 
oppervlakkig. Je kan iets heel belangrijk vinden vanuit je eigen overtuiging, maar er vanuit 
de provincie helemaal niets mee kunnen. Dat vereist wat meer tekst en uitleg en dat hebben 
wij aangeleverd in dit gesprek.’ Daarnaast gaf de PvdA ook de drie randvoorwaarden voor een 
werkbare coalitie aan: ten eerste moet er sprake zijn van inhoudelijke overeenstemming, ten 
tweede van samenwerkingsbereidheid en tot slot van solidariteitsbesef. 

Na de eerste gespreksronde belde de informateur met de fractievoorzitters van FvD, VVD, 
CDA, ChristenUnie en PvdA. Een aantal onderwerpen moest nog nader besproken worden, 
maar deze vijf partijen zouden er gezamenlijk wel uitkomen, was haar inschatting. ‘Lange 
 halen, snel thuis. De informateur had geen gevoel bij de achterliggende politieke verhoudin-

gen en hoe het spel werkt. FvD had dat 
ook helemaal niet’, stelt Fackeldey. 

De onderhandelaars van de PvdA von-
den dat de informateur haar conclusie 
wel erg snel trok. Op de punten energie 
en duurzaamheid, en Krachtige Samen-
leving hadden de verschillende partijen 
een hele andere kijk. Daarbij moest er 
voor de PvdA echt nog over de eerder 
genoemde randvoorwaarden gesproken 
worden voor er tot een formatiefase over-
gegaan kon worden. De PvdA wilde de in-
formatieve fase verlengen. De fractie gaf 
wel ruimte om verder in gesprek te gaan, 
zolang de onderhandelaars voorzichtig 

en zorgvuldig te werk zouden gaan. Bovendien besefte iedereen ook dat als de PvdA in de eerste 
ronde niet aan tafel kwam, dat later niet meer zou gebeuren: er is een rechtse meerderheid in 
de Staten, die zouden er wel met elkaar uit komen. 

Enkele dagen nadat de informateur haar advies kenbaar had gemaakt aan de fractievoor-
zitters zou ze dit ook in de Staten naar buiten brengen. In aanloop naar die avond toe zocht De 
Jager nog meerdere keren contact met haar, om te benadrukken dat de PvdA er echt nog niet 
aan toe was naar een formatiefase te gaan en dat er nog meer verkennende gesprekken gevoerd 
moesten worden. Zo formuleerde Annemarie van Gaal haar advies echter niet: ‘Die vijf moeten 
met elkaar de kroeg in, een goed glas bier drinken en dan komen ze er samen uit. Teambuil-
ding is dan de volgende.’ Het leek alsof de partijen de formatiefase in zouden gaan. Fackeldey: 
‘En toen zaten wij met de broek tussen de ketting. We hadden allerlei signalen afgegeven dat 
we nog niet toe waren aan de afweging of we al dan niet wilden formeren. We wilden alleen 

� Weetjes

 � De PvdA bezet drie van de 41 zetels
 � Twee van hen zijn voor het eerst Statenlid
 � De fractie bestaat uit twee vrouwen en één man
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Staten-
leden is 46,3 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 30
 �  VVD, CDA, D66, ChristenUnie, GroenLinks en 
PvdA vormen de coalitie

 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat 
uit vijf mannen en één vrouw
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verder in gesprek. Door die onhandige manier van opereren werden we gedwongen een 
 vervolgactie te nemen.’

Er was al een afspraak gemaakt voor een vervolggesprek. Maar voor die tijd kwam De Jager 
nog bijeen met de fractievoorzitters van de vier andere partijen. ‘Ik heb toen gezegd dat we echt 
met de drie randvoorwaarden van de PvdA aan de slag moesten, wilden we tot een zinvol vervolg 
komen.’ Ransijn, de fractievoorzitter van FvD, vond dit onzin. Hij ging liever aan de slag met 
teambuilding. Toen werd definitief duidelijk dat het verwachtingspatroon uiteenliep. 

Kort na dit gesprek ontstond landelij-
ke reuring. In Overijssel ging de PvdA de 
formatiefase in met FvD. Daar kwam veel 
kritiek op vanuit de achterban en mede 
daardoor lag Flevoland nu ook onder het 
vergrootglas. Als reactie en om de verwach-
tingen te managen kwam de PvdA met een 
verklaring. Daarin stonden voorwaarden 
van de PvdA voor verdere gesprekken met 
FvD.21

Bovendien moest de verklaring een ein-
de maken aan alle geluiden die stelden dat 
de partijen er al bijna uit waren. De andere 
vier beoogde coalitiepartijen waren not 

amused. Met name het FvD en VVD waren boos, voor hen was dit de gedroomde coalitie. CDA en 
ChristenUnie voelden de morele druk toenemen, omdat ook hun achterban zich begon te roeren.

Toch kwamen de partijen tijdens het al geplande gesprek nog bijeen. VVD, CDA en Chris-
tenUnie hadden hierbij de insteek om de PvdA weer binnen boord te krijgen. FvD wilde de 
PvdA wel inruilen voor een andere partij, maar dat wilden VVD, CDA en ChristenUnie nadruk-
kelijk niet. ‘Ze kenden ons, wisten dat wij bestuurskracht, degelijkheid, zekerheid en betrouw-
baarheid meenamen. Ze hadden de vorige periode de eerste drie jaar zonder ons meegemaakt 
en het verschil gezien in het laatste jaar’, zegt De Jager.22 Fackeldey vult aan: ‘Bovendien 
snapten CDA en ChristenUnie in hun hart heel goed dat het moreel een stuk makkelijker zou 
zijn als zij de PvdA aan boord zouden hebben. Als zélfs de PvdA in een coalitie met FvD stapt, 
waarom dan ChristenUnie en CDA niet?’ 

En zo had de PvdA opeens een scharnierfunctie. Tijdens het gesprek werd uitgebreid 
 gesproken over de voorwaarden van de PvdA en de verklaring die zij eerder naar buiten hadden 
gebracht. Er werd zelfs nog gewerkt aan teksten die recht zouden doen aan de verklaring. Maar 
toen het puntje bij paaltje kwam wilde FvD geen afstand nemen van de uitspraken van Baudet. 

21 Verklaring PvdA Flevoland, https://flevoland.pvda.nl/nieuws/pvda-en-coalitievorming/
22  Aanvankelijk maakte de PvdA geen deel uit van de coalitie in de vorige periode, maar daar kwam 

 verandering in na een coalitiebreuk met de SP. PvdA trad in maart 2018 toe tot de coalitie.

�  Jop Fackeldey,  
gedeputeerde sinds 2018,  
portefeuille:

 � Energietransitie;
 � Krachtige samenleving;
 � Toerisme en recreatie;
 � Kwaliteit openbaar bestuur;
 � Communicatie;
 � ICT;
 � Bestuurlijke adviescommissie energie
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Voor de onderhandelaars van de PvdA bleef het uitgangspunt ‘principes gaan boven prakti-
sche politiek’ het belangrijkste. Uiteindelijk trok de PvdA de stekker uit de gesprekken, omdat 
er onvoldoende basis was om er samen uit te komen en de formatie in te gaan. De PvdA vertrok 
en liet de vier andere partijen achter.

Bij de locatie waar het gesprek plaatsvond was een kroeg. Daar troffen de partijen, behalve 
FvD, elkaar aan het einde van de avond. ChristenUnie, VVD en CDA vroegen de PvdA om toch 
nog even met hen een borrel te drinken. Toen werd duidelijk wat er na het vertrek van de PvdA 
was gebeurd. Fackeldey: ‘FvD was opgelucht dat ze ons, die lastpakken, kwijt waren. Zij wilden 
met de andere drie partijen gaan schrijven, met het idee dat er later dan nog wel een vijfde 
partij zou aansluiten. ChristenUnie en CDA zagen hier niets is. Zij stelden dat er teruggegaan 
moest worden naar de Staten, omdat het proces was mislukt.’

Hierna ging het proces met horten en stoten verder. De VVD benoemde twee nieuwe infor-
mateurs. De PvdA keek van de zijlijn toe, maar op de werkvloer werd wel veel informatie uitge-
wisseld door de demissionair-gedeputeerden. Bovendien onderhield de PvdA goede contacten 
met GroenLinks, de andere grote winnaar van de verkiezingen, zegt Fackeldey. ‘Al vanaf het 
begin hebben we tegen hen gezegd: “Bereid je voor, we komen waarschijnlijk in een situatie 
terecht waarbij jullie aan tafel komen”.’

De informateurs kregen de opdracht om ook nog eens met de PvdA in gesprek te gaan of er 
toch echt niet een mogelijkheid was om samen te werken met FvD. De PvdA wees dit af. Ook 
GroenLinks – als alternatief voor de PvdA – maakte duidelijk dat een coalitie met FvD er voor 
hen niet in zat. De optie die de informateurs toen aandroegen was de zittende coalitie – VVD, 
CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA – aangevuld met GroenLinks. 

Formatie en portefeuilleverdeling

De twee informateurs werden door de Provinciale Staten benoemd tot formateurs en de zes 
partijen gingen met elkaar de formatie in. Wat volgde was een klassiek formatieproces. Er 
 werden teksten geschreven en er werd flink gediscussieerd, maar wel altijd over de inhoud. 
De uitkomst is een programma met een flinke linkse signatuur, waar de PvdA en GroenLinks 
hard hun best voor hebben gedaan. Dit is goed terug te zien in de hoofdstukken over de 
 Krachtige Samenleving, Landbouw, visserij en natuur, en energie en milieu. Maar alle partijen 
kunnen goed uit de voeten met het akkoord. 

Fackeldey is tevreden met zijn portefeuille. Energietransitie wilde hij graag blijven doen, 
evenals het IPO-bestuur en het landelijk voorzitterschap van de bestuurlijke adviescommissie 
energie. Onderwerpen die politiek-strategisch heel belangrijk zijn. De portefeuille recreatie en 
toerisme is een mooie en positieve profileringsportefeuille. 

Ook Krachtige Samenleving is bij Fackeldey terecht gekomen. Daar is hij heel blij mee: ‘Dat 
is het hart van wat wij als PvdA belangrijk vinden.’ De ambitie was om ook wonen binnen te 
halen, maar dat lukte niet. De Jager: ‘Die portefeuille mocht van de andere partijen overal heen, 
behalve naar de PvdA. Met andere woorden: we hadden al overvraagd.’ 
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Samenvattend

De PvdA heeft voorzichtig en tactisch gehandeld na de politieke aardverschuiving in Flevo-
land. Al snel hadden de onderhandelaars door dat het van groot belang was om aan tafel te 
komen, omdat de kans op een rechts college anders heel aannemelijk was. De Jager en Fackel-
dey hielden hun hoofd koel in de gesprekken en bleven trouw aan de sociaal-democratische 
principes en voorwaarden. In de gesprekken heeft FvD een eerlijke kans gekregen, maar toen 
bleek dat inhoudelijke overeenstemming ver te zoeken was, trok de PvdA zich op tijd terug uit 
de  gesprekken. Uiteindelijk bleek een meerderheidscoalitie met FvD niet mogelijk en kwam 
de PvdA weer aan tafel, als betrouwbare en gedegen kandidaat. Hoewel FvD de getalsmatige 
winnaar van de verkiezingen is, trok de partij uiteindelijk – mede door politieke onervarenheid 
en halsstarrigheid – aan het kortste eind. 

�
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 Friesland

Interview met onderhandelaars Hetty Janssen (duo-fractievoorzitter)  
en Marijke Roskam (duo-fractievoorzitter)

D e PvdA bleef met één zetel verlies en zes zetels in totaal een grote partij in Friesland. Het 
CDA is opnieuw de grootste, op de voet gevolgd door nieuwkomer FvD, die net iets meer 

stemmen haalde dan de PvdA. Verder behaalde GroenLinks een duidelijke winst: van één naar 
drie zetels.23

Grafiek 3 Zetelverdeling Provinciale Staten in Friesland

Campagne en verkiezingsprogramma

Bij het schrijven van het verkiezingsprogramma zijn de leden in een enquête om hun me-
ning gevraagd. Dat gaf richting aan de commissie, creëerde draagvlak onder de leden en leidde 

23  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015,  
https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/PS20150318/663419  
en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019,  
https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/PS20190320/684844
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tot elf hoofdpunten. Met deze elf standpunten die een mengsel van actuele problemen en 
 bredere zorgen over de samenleving waren, kon vervolgens de straat worden opgegaan.

Aanvankelijk koos de Friese PvdA er voor om niet aan te haken bij de landelijke Zeker 
zijn-campagne. Maar in de loop van de campagne bleek dat de PvdA-Friesland onvoldoende in 
de landelijke spotjes werd herkend. Daarom zijn Marijke Roskam en Hetty Janssen de Zeker 
zijn-taal op het einde steeds meer gaan gebruiken tijdens debatten, interviews, toespraken en 
op sociale media. 

Daarnaast heeft de PvdA tijdens de campagne een aantal thema-avonden over o.a. over wonen 
en de energietransitie georganiseerd om met bewoners in gesprek te gaan. Door ook niet-leden 
als spreker uit te nodigen wilden ze zich profileren als een positieve partij van de oplossingen. 

Informatieve fase

In Friesland ontstond al snel een motor-
blok van drie partijen: CDA, VVD en FNP 
(Fryske Nasjonale Partij). De drie zaten 
in het vorige college en wilden graag 
met elkaar door. Zowel de PvdA als FvD 
konden het motorblok aan een meerder-
heid helpen. ‘We hadden liever gehad dat 
de andere partijen echt niet om ons heen 
konden. Maar de optie met FvD hing ook 
nog boven de markt. Dat was echt een 
serieuze optie’, vertelt onderhandelaar 
Hetty Janssen. 

De VVD sprak in de pers zelfs uit dat 
ze liever met het FvD in zee wilden gaan 
dan met de PvdA. Daarnaast leek het FvD 

zich niet echt aan de landelijke lijn te hoeven houden, hadden ze geen campagne gevoerd en 
ook geen beloftes gedaan. Het was van tevoren dus allerminst zeker dat de onderhandelingen 
met het FvD zouden mislukken. Om zichzelf zo aantrekkelijk mogelijk te maken, werd de 
wens om samen met GroenLinks in het college te komen losgelaten. Met succes: het motorblok 
koos ervoor om met de PvdA verder te praten. 

Formatiefase

De formatie begon al meteen met een rel. Het CDA had namelijk de formateur in gedachten 
die ervoor had gezorgd dat de PvdA in 2015 buiten de boot viel. Begrijpelijkerwijs liet de PvdA 
weten daar geen trek in te hebben. Het CDA kwam daarop met een nieuwe partijloze forma-
teur. Althans dat dachten ze, want de formateur bleek lid van de PvdA. 

� Weetjes

 � De PvdA bezet zes van de 43 zetels
 � Vier van hen zijn voor het eerst Statenlid
 �  De fractie bestaat uit vier vrouwen en twee 
mannen

 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenle-
den is 50,3 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 25 jaar
 � PvdA, CDA, VVD en FNP vormen de coalitie
 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat 
uit drie mannen en twee vrouwen

 �  Friesland en Limburg zijn de enige provincies 
waar provinciale partijen een gedeputeerde 
leveren
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Tijdens de formatiefase werd door de fractieleden van de partijen inhoudelijk aan verschil-
lende thematafels onderhandeld. Aan de hoofdtafel zaten twee onderhandelaars per partij en 
daar werd het geld verdeeld. In aanloop naar de formatie had de PvdA zich tijdens een fractie-
weekend goed voorbereid. Elk fractielid kreeg naar de thematafel twee tot drie punten mee die 
echt binnengehaald moesten worden. ‘Bij de andere partijen moest er soms overlegd worden 
voor ze iets konden toezeggen. Onze fractieleden wisten precies wat ze moesten binnenhalen 
en zaten dus zelfverzekerd aan tafel. Op die manier kan je echt veel meer binnenhalen’, aldus 
Marijke Roskam.

Van tevoren had het fractiebureau een 
inventarisatie van de standpunten van de 
andere partijen gemaakt. De fractie leden 
wisten dus welke punten door (bijna) 
alle partijen werden gedeeld. Die punten 
hoefden niet door de PvdA ingebracht te 
worden. Hierdoor konden de fractieleden 
selectief te werk gaan en de speerpunten 
met een echt PvdA-tintje binnenhalen.
Bij de discussie over klimaat werd de PvdA 
geholpen door de landelijke politiek. De 
VVD en FNP waren eigenlijk tegen het 
nemen van duurzaamheidsmaatregelen, 
maar doordat het kabinet het klimaat-
akkoord sloot, werd het CDA en het VVD 
gedwongen om de landelijke lijn te volgen. 
Ze wilden immers niet tegen hun eigen 
kabinet ingaan.

Portefeuilleverdeling

De andere partijen vonden dat er over portefeuilleverdeling niet onderhandeld hoefde te wor-
den. ‘Zij zeiden: ‘Dat verdelen de gedeputeerden onderling wel”’, zegt Janssen. Voor de PvdA 
was dit onaanvaardbaar en de onderhandelaars maakten de portefeuilleverdeling onderdeel 
van het onderhandelingsproces.

De PvdA wilde in Friesland namelijk per se een groene portefeuille. Tijdens de campagne 
waren veenweide en biodiversiteit hoofdpunten. Met zes zetels wist de PvdA deze onder-
werpen te claimen. De onderhandelaars wilden ook landbouw binnenhalen. Maar dat bleek 
onbespreekbaar. Als vanouds ging het onderwerp naar de CDA, die met acht zetels de grootste 
waren. 

Het sociaal domein werd dan weer wel binnengehaald. Hoewel die portefeuille niet zo groot 
is in de provincie, is het wel belangrijk voor de zichtbaarheid van de PvdA. ‘Want de gewone 

�  Douwe Hoogland,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2019,  
portefeuille:

 � Veenweide;
 � Natuur;
 � Biodiversiteit;
 � Water;
 � Milieu;
 � Bodem;
 � Mijnbouw;
 � De grondbank;
 � Sociaal beleid;
 � Gezondheid en veiligheid;
 � Toezicht en handhaving
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man op straat merkt weinig van de successen op veenweide en natuur. Je moet ook af en toe 
een lint kunnen knippen om te laten zien dat de PvdA iets voor de mensen heeft gedaan’, legt 
Roskam uit.

Samenvattend

De PvdA heeft in Friesland zes zetels gehaald. Ze wisten in het college te komen en het FvD 
buiten het college te houden. Tijdens de formatie waren de fractieleden goed voorbereid, zodat 
veel PvdA-punten en een mooie portefeuille binnen zijn gehaald. 

�
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Gelderland

Interview met lijsttrekker en gedeputeerde Peter Kerris en fractievoorzitter 
Fokko Spoelstra

S inds haar oprichting heeft de PvdA altijd deel uitgemaakt van de Gelderse Gedeputeerde 
Staten. En dat is ook nu weer het geval. De partij verloor een zetel, maar het absolute aan-

tal stemmen nam vergeleken met 2015 met 7.838 toe. De VVD blijft de grootste (-1), op nog geen 
vijfduizend stemmen verschil en een gelijk zetelaantal gevolgd door Forum voor Democratie.24

Grafiek 4 Zetelverdeling Provinciale Staten in Gelderland

Verkiezingsprogramma en campagne

Het Gelderse verkiezingsprogramma ontstond niet in een ivoren toren, maar van onderaf. 
In de zes regio’s werden bijeenkomsten georganiseerd, zowel voor PvdA’ers als voor niet-leden, 

24  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663683 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684848
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waarbij input werd opgehaald voor het programma. Hoewel de opkomst wat tegenviel, kwa-
men de deelnemers met goede punten. Zowel punten die specifiek waren voor een bepaalde 
regio als meer algemene punten die iedereen raken, zoals wonen en werk. 

In juli 2018 is een schrijfclub aan de slag gegaan om de opgehaalde input om te zetten in een 
verkiezingsprogramma. Daarbij was nog even de vraag hoe dat moest: zou het programma per 
onderwerp ingestoken worden, of moest er een regiomatrix gehanteerd worden? Uiteindelijk 
was de uitkomst hybride. Iets dat Peter Kerris, lijsttrekker en gedeputeerde, de volgende keer 
anders zou doen: ‘Wij hebben van tevoren te weinig nagedacht over hoe we het programma 
precies in wilden steken: meer abstract ideologisch of op voorbeelden gericht. Omdat we hierin 
geen duidelijke keuze hebben gemaakt, ook vanwege de tijd, is het een mengvorm geworden. 
Wat onverlet laat dat de inhoud prima is.’ 

Na het vaststellen van het verkiezingsprogramma is het campagneteam aan de slag gegaan. 
Omdat het natuurlijk onmogelijk is alle paragrafen uit het programma onder de aandacht 
te brengen, heeft het team een belronde gedaan naar de afdelingen met de vraag op welke 
 thema’s zij hulp konden gebruiken. Het antwoord was steevast: wonen en werk. ‘Dat is ook 
wel goed, het zijn punten waar mensen ons door kennen en die je in de campagne zichtbaar 
kan maken. Peter ging regelmatig op pad om wonen zichtbaar te maken, om te laten zien waar 
het knelt. Hier werd ook veel aandacht aan gegeven in de media. Met wooncontingenten bereik 
je de burger niet, maar als je zegt “op deze plek maken we als provincie het verschil en maken 
we dingen mogelijk”, dan bereik je mensen wel’, aldus fractievoorzitter Fokko Spoelstra. 

De Gelderse campagne steunde op drie pijlers: een straatcampagne, een social media-cam-
pagne waarin slim gebruik werd gemaakt van advertenties en een campagne om de geesten 
rijp te maken door initiatieven te lanceren en in de media te komen. Voor de start van de 
campagne is er aan gewerkt om van de top tien van de lijst – die verspreid over heel Gelderland 
woont en niet alleen in de regio Arnhem-Nijmegen – een echt team te maken en hun zicht-
baarheid te vergroten. 

� Weetjes

 � De PvdA bezet vijf van de 55 zetels
 �  Drie Statenleden zijn nieuw, twee hebben er al een termijn op zitten
 �  De fractie bestaat uit twee vrouwen en drie mannen
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden is 40 jaar
 � Het jongste PvdA-Statenlid is 23
 �  VVD, CDA, ChristenUnie, GroenLinks en PvdA vormen de coalitie
 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit vijf mannen en één vrouw
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Verkiezingen

De campagne heeft zijn vruchten afgeworpen. Hoewel er een zetel verlies was, behaalde de 
 partij bijna achtduizend stemmen meer dan vier jaar terug. En ook de tactiek om qua regio’s 
een diverse lijst op te stellen had zijn waarde. Spoelstra: ‘De stemmen zijn goed verdeeld over 
de kandidaten, het is niet zo dat mensen niet meer stemmen kregen dan van hun eigen vrien-
denkring en familie. Iedereen bij de eerste tien heeft veel meer stemmen gehad. Het was van 
grote waarde om die lokale gezichten op de lijst te hebben.’

Hoewel de uitslag voor de PvdA tot tevredenheid stemt, was de verbazing op de verkiezings-
avond ook groot. ‘Dat FvD zo groot zou worden hadden we niet zien aankomen. We hebben de 
mensen nooit gezien, ze hadden voor ons totaal geen gezicht en ze hadden ook geen program-
ma’, stelt Spoelstra.

Informatieve fase

De onderlinge verhoudingen in de zittende coalitie (VVD, CDA, D66 en PvdA) waren goed. Er 
waren geen harde afspraken gemaakt, maar de partijen hadden voor de verkiezingen wel tegen 
elkaar gezegd dat er geen belemmeringen waren voor de voortzetting van de coalitie. Maar op 
de verkiezingsavond bleek dat van 31 naar 26 zetels ging en haar meerderheid verloor. 

Bovendien hadden VVD en CDA na 
de verkiezingen iets heel anders aan hun 
hoofd. Er was opeens een sterke electora-
le concurrent: Forum voor Democratie. 
Aanvankelijk is er breed geïnformeerd en 
gekeken hoe FvD in de wedstrijd zat. Het 
bleek dat de partij graag verantwoorde-
lijkheid wilde nemen. Kerris: ‘Toen is er 
in mijn beleving ook wel gezocht hoe er 
op een fatsoenlijke manier afscheid van ze 
genomen kon worden. Maar dat was voor 
CDA en VVD niet makkelijk, want inhou-
delijk waren er veel overeenkomsten.’ 

De PvdA heeft FvD niet uitgesloten, 
maar wel gesteld dat het ingewikkeld zou 

worden om tot overeenstemming te komen op inhoud. Uit de openbaar gemaakte verslagen 
blijkt dat een aantal andere partijen er net zo over dachten. Uiteindelijk kwam er een sessie 
met de vijf grootste partijen – VVD, FvD, CDA, GroenLinks en PvdA – waarbij de informateur 
allerlei vragen had voor de partijen. Twee vragen gingen over referenda en het klimaat. Bij  
deze vragen stond het antwoord dat FvD haaks op het antwoord van de vier andere partijen. 
Spoelstra: ‘Dan moet je constateren dat het op inhoud niet lukt om een brug te slaan.’ 

�  Peter Kerris,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2019,  
portefeuille:

 � Ruimte;
 � Klimaatadaptatie;
 � Onderwijs en arbeidsmarkt;
 � Bedrijventerreinen;
 � Gebiedsagenda Arnhem Nijmegen;
 � Programma SteenGoed Benutten;
 � Fonds nazorg stortplaatsen;
 � Omgevingsdienst Arnhem
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Vervolgens adviseerde de informateur een coalitie van VVD, CDA, GroenLinks, PvdA, Chris-
tenUnie én SGP, met zeven gedeputeerden. Twee voor de VVD, twee voor het CDA en voor 
GroenLinks en de PvdA elk één. De laatste gedeputeerde zou van ChristenUnie en SGP samen 
zijn. Dit advies kwam voor de PvdA – en ook voor GroenLinks – uit de lucht vallen. Het bleek 
dat het CDA hier erg op gestuurd had en dat de ChristenUnie en SGP elkaar stevig vasthielden. 

Formatiefase

De dag nadat de informateur zijn advies naar buiten bracht zijn de zes partijen met elkaar 
gaan lunchen. ‘Samen met GroenLinks hebben we vrij sterk op tafel gelegd dat we coalitiedeel-
name van de SGP niet zagen zitten. Getalsmatig was dit niet nodig en door het wel te doen 
riskeer je een soort boventalligheid van één partij’, stelt Kerris.25 

Twee sessies later is het er op uit gedraaid dat de SGP geen formele coalitiepartner zou wor-
den, maar gedoogsteun ging leveren. Het coalitieakkoord is met vijf partijen gesloten, maar er 
is een samenwerkingsovereenkomst met zes partijen, namelijk de coalitie en de SGP. De partij 
heeft meegewerkt aan het coalitieakkoord en wordt betrokken als er integrale afwegingen 
worden gemaakt, maar heeft verder geen rol binnen de coalitie. 

Tijdens de formatie werkten de partijen in duo’s aan verschillende thema’s, later ambities 
gedoopt, en schreven daar conceptteksten voor. Partijen die op een thema het verste van elkaar 
af stonden, gingen juist samen met dat thema aan de slag. Zo heeft Kerris samen met de VVD 
het stuk over wonen geschreven en werkte Spoelstra met de SGP aan sport. Die duo-onder-
handelingen waren een kwestie van geven en nemen, van af en toe iets schrappen of anders 
formuleren, zodat alle partijen zich er in konden vinden. Spoelstra: ‘In zo’n duo moet altijd één 
iemand schrijven. We hebben allebei steeds de lead genomen om de conceptteksten te schrij-
ven. Dan moet de ander aangeven wat anders moet en dat heeft voor ons positief uitgepakt.’ 

Tijdens het formatieproces werd een inspiratiesessie georganiseerd voor de Gelderlanders, 
waarbij zij in gesprek konden gaan met de onderhandelaars over de thema’s van het concept-
coalitieakkoord en input mee konden geven voor het verdere formatieproces. Spoelstra heeft 
deze sessie, waar zo’n tweehonderd geïnteresseerden op af kwamen, als zeer waardevol ervaren. 
Ook omdat zo’n sessie het draagvlak ten goede komt. 

Over sommige onderwerpen werden stevige gesprekken gevoerd tijdens de onderhandelin-
gen, bijvoorbeeld over wonen met de VVD. En GroenLinks en het CDA discussieerden flink over 
duurzaamheid en landbouw. Uiteindelijk zijn de partijen er goed uitgekomen door dingen 
anders op te schrijven en intenties anders te formuleren. ‘We mogen heel tevreden zijn met 
de uiteindelijke tekst, zowel op inhoud als qua middelen. Iedereen kan met dit akkoord uit de 
voeten’, aldus Spoelstra. 

25  De Gelderse Staten tellen 55 zetels, dus voor een meerderheid zijn 28 zetels nodig. De zes partijen 
samen hebben 33 zetels, waarmee de PvdA met vijf zetels onnodig zou (kunnen) zijn in zo’n coalitie.
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De portefeuilleverdeling leidde nog wel tot enige consternatie. Er was redelijk snel over-
eenstemming over de kernportefeuilles: elke gedeputeerde mocht een portefeuille uitkiezen 
die goed past bij zijn of haar achtergrond. Alleen over de verdeling van de overige portefeuilles 
 bestond op een gegeven moment gedoe. Het beeld ontstond dat alle partijen wel een corvee-
portefeuille hadden, behalve GroenLinks. Maar die partij stond niet te popelen om te gaan 
bewegen. Kerris: ‘Uiteindelijk hebben we dit door middel van een soort carrousel opgelost.  
We schoven allemaal wat door naar elkaar en nu heeft iedereen een evenredig en werkbaar 
pakket.’

Samenvattend

De PvdA maakte in Gelderland de grootste groei door van alle provincies in het absolute aantal 
stemmen. Hoewel de informatieve fase erg transparant was, kwam het advies van de informa-
teur over de SGP toch als een verrassing. De PvdA is – net als GroenLinks – naar de andere par-
tijen toe duidelijk geweest dat er aan dit advies nadelen kleefden. Uiteindelijk is het advies ook 
niet opgevolgd en is er een coalitie tot stand gekomen waar alle partijen zich prettig in voelen, 
en een coalitieakkoord waarmee iedereen goed thuis kan komen.

�
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Groningen

Interview met gedeputeerde Tjeerd van Dekken en fractievoorzitter  
Gert Engelkens 

H et zag er lang naar uit dat de Partij van de Arbeid weer de grootste zou worden in Gronin-
gen. Pas in de middag van 21 maart werd bekend dat de overwinning naar GroenLinks 

ging. Die partij verdubbelde van drie naar zes zetels. De PvdA behaalde vijf zetels, en verloor 
daarmee minimaal. Door de overwinning was GroenLinks aan zet in de formatie.26

 
Grafiek 5 Zetelverdeling Provinciale Staten in Groningen

Campagne en verkiezingsprogramma

Herstellen van vertrouwen in de politiek en zekerheid voor Groningen, daar was het verkie-
zingsprogramma van de PvdA-Groningen op gericht. En daar ging de campagne ook over, 

26  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663350 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684843
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evenals over gaswinning, energietransitie, leefbaarheid en werkgelegenheid. ‘Vanwege de gaswin-
ningsproblematiek was er onder de Groningers veel onrust, boosheid, angst en zorgen. De inwo-
ners wantrouwden de politiek hierom. Juist voor provinciale politici is het belangrijk om dicht bij 
de mensen te staan en hun zorgen te delen’, stelt lijsttrekker en gedeputeerde Tjeerd van Dekken. 

De PvdA heeft in Groningen een vrolijke campagne gevoerd. Volgens fractievoorzitter Gert 
Engelkens was er van de wrok richting de PvdA, die vier jaar geleden nog de boventoon voerde, 
geen sprake meer. Daarnaast heeft de PvdA lokaal heel veel goede mensen die dicht bij de be-
volking staan en herkenbaar en toegankelijk zijn. Die mensen zijn van enorme waarde geweest 
in de campagne.

Verkiezingen

Lang had de PvdA het idee de grootste te 
zijn. ‘We wilden graag winnen, dus het 
was wel zuur toen we uiteindelijk toch 
niet de grootste waren’, stelt Van Dekken. 
‘Maar we hebben niet cynisch gedaan en 
hebben ons relaxed opgesteld.’ 

Informatieve fase

Informateur Mario Post voerde met alle 
dertien partijen uit de Groningse  Staten 
gesprekken. De opdracht die hij van 
GroenLinks mee kreeg was om te ver-
kennen met welke partijen een groene, 
sociale en progressieve coalitie gevormd 
kon worden. Daarom adviseerde de infor-

mateur een coalitie van GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie, CDA en VVD. Deze coalitie had 
zijns inziens de meeste kans van slagen27. Waarom hij specifiek tot dit advies is gekomen en niet 
tot een coalitie over links of juist een coalitie met grote winnaar FvD (van nul naar vijf  zetels) is 
niet bekend gemaakt: de informatieve fase vond volledig achter gesloten deuren plaats.

Formatiefase

De PvdA schoof na een periode van vier jaar in de oppositie aan de onderhandelingstafel aan. 
Volgens de onderhandelaars zelf hadden ze die plek aan tafel te danken aan de constructieve 
oppositie en het kwijtraken van het imago van het zijn van een machtspartij. Engelkens: ‘We 
hebben ons altijd constructief opgesteld. En we gaven het ook toe als het college met goede 
voorstellen kwam. Waar nodig waren we scherp op die voorstellen en dat werd gewaardeerd.’

27 Advies van informateur Mario Post, https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/user_upload/Do-
cumenten/Downloads/Downloads_2019/Advies_informateur_Mario_Post_april_2019.pdf

� Weetjes

 � De PvdA bezet vijf van de 43 zetels
 � Drie van hen zijn voor het eerst Statenlid
 �  De fractie bestaat uit twee vrouwen en drie 
mannen

 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Staten-
leden is 50,4 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 40
 �  GroenLinks, PvdA, D66, VVD, CDA en 
 ChristenUnie vormen de coalitie

 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat 
uit drie mannen en drie vrouwen. Groningen 
is de enige provincie waar deze 50-50 verdeling 
bestaat 
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Aan tafel zaten ook GroenLinks, de ChristenUnie, het CDA, D66 en de VVD. De eerste vier 
partijen vormden de afgelopen vier jaar de coalitie en kenden elkaar al goed. Dat maakte het 
niet altijd makkelijk, zegt Engelkens. ‘We moesten wel een gelijk speelveld creëren en dat was 
hard werken voor ons. Tjeerd is van buiten de provinciale politiek en ik zat er ook nog geen vier 
jaar. En dan heb je vier gedeputeerden met een secondant en een VVD’er die hier ook al tien 
jaar rondloopt.’ Van Dekken vult aan: ‘Toen dat gelijke speelveld op inhoud ontstond, lukte het 
de PvdA om door te marcheren en flink wat punten in het coalitieakkoord te krijgen.’

Werkgelegenheid en leefbaarheid waren punten waar de PvdA zich echt hard voor heeft 
moeten maken. Deze punten – waar de SP erg de nadruk op legde in de vorige periode – werden 
niet meer gepruimd, mede door slechte verhoudingen aan het einde van de coalitieperiode 

2015-2019. Tijdens alle onderhandelings-
sessies heeft de PvdA zijn best gedaan om 
werkgelegenheid en leefbaarheid toch op 
te nemen in het coalitieakkoord. 

Andere punten werden juist gemakke-
lijk overgenomen. Het eerste hoofdstuk 
uit het coalitieakkoord – met als onder-
werp het herstellen van vertrouwen – lijkt 
haast één op één te zijn overgeschreven 
van het verkiezingsprogramma van de 
PvdA. Ook de invoering van gebiedsgede-
puteerden en het maken van een integraal 
plan ter vergroting van de biodiversiteit en 
het bodemleven komen uit de koker van de 
PvdA. De PvdA heeft op haar beurt nergens 
veel water bij de wijn hoeven doen. 

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling was over het geheel genomen geen ingewikkelde kwestie. De PvdA 
wilde graag de portefeuilles Arbeidsmarkt en Leefbaarheid en dat lukte. Pas toen het over de 
gaswinning ging werd het iets spannender. Engelkens: ‘Op een gegeven moment zouden wij 
als partij niet betrokken zijn bij de gaswinning. Nationaal Programma Groningen ging naar 
GroenLinks en de VVD, Gaswinning naar ChristenUnie. Tjeerd en ik hebben twee uur bij 
elkaar gezeten om te overleggen. We wilden verantwoordelijkheid nemen op het gasdossier, 
hoewel een deel van onze achterban dat niet wilde en het gevaarlijk vond het gasdossier over 
vier portefeuilles te verdelen. We hebben besloten het toch te doen.’ Zo kreeg Van Dekken de 
winningsbesluiten in zijn portefeuille. 

Daar stond wel wat tegenover. De andere partijen verwachtten nu dat de PvdA ook nog 
een ‘zuur’ onderwerp in de portefeuille zou nemen: milieu. ‘Dat klinkt natuurlijk hartstikke 
progressief, milieu. Maar als je alleen continu toezichthouder bent op het chemieterrein kan je 

�  Tjeerd van Dekken,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2019,  
portefeuille:

 � Leefbaarheid (inclusief krimp);
 �  Ondergrond (winningsbesluiten, gas en zout, 
nota ondergrond);

 � Milieu (inclusief Bodembeheer);
 � Arbeidsmarkt en scholing;
 � Wonen, welzijn en zorg;
 � Blauwestad;
 �  Gebiedsgedeputeerde Middenoost- 
 Groningen
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er niet veel progressiefs van maken, behalve dat de Groningers wat veiliger en gezonder leven’, 
stelt Van Dekken. Toch is de PvdA tevreden met deze portefeuilleverdeling. Engelkens gelooft 
dat ook met milieu op een nieuwe manier het menselijke verhaal uitgedragen kan worden.  

Samenvattend

De PvdA heeft het goed gedaan in Groningen. Na vier jaar constructief oppositie voeren maakt 
de PvdA weer deel uit van Gedeputeerde Staten. Tjeerd van Dekken heeft een mooi portefeuille 
te pakken, met punten waarop hij het verschil kan maken. Bovendien ligt er een coalitieak-
koord met flinke rode kenmerken. 

�
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Limburg

Interview met fractievoorzitter en onderhandelaar Jasper Kuntzelaers

I n Limburg ging de PvdA van vier naar drie zetels. Het CDA, de PVV en de SP waren de groot-
ste verliezers. Desondanks blijven het CDA en de PVV groot in Limburg. Zij vormen samen 

met FvD en de PVV het extraparlementaire college.28

Grafiek 6 Zetelverdeling Provinciale Staten in Limburg

Campagne en verkiezingsprogramma

De programmacommissie is in Limburg aan de slag gegaan door verhalen uit de samenleving 
op te halen. ‘Je moet je informatie buiten ophalen, bij je leden, bij belangenorganisaties die 
dicht bij je idealen staan. Ik denk dat dat het belangrijkste is voor een programmacommissie’, 
zegt Jasper Kuntzelaers.

28  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/664138 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684854
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Informatieve fase

De PvdA had in Limburg graag een sociale en duurzame coalitie gezien, maar dat is helaas 
niet gelukt. Het CDA had als grootste partij het initiatief en wilde volgens Kuntzelaers niet 
over links. Een aantal combinaties vielen al snel af doordat FvD samenwerking met D66, SP 
en GroenLinks niet zag zitten. De verschillen met de PvdA werden overbrugbaar genoemd 
door FvD.29

De PvdA zag dat echter anders, vertelt Kuntzelaers: ‘We hebben wel echt gesprekken ge-
voerd. Maar uiteindelijk kom je er dan achter dat er fundamentele, principiële meningsver-
schillen zijn.’ Met de FvD waren de verschillen groot op het gebied van klimaat en bij de PVV 
was de inclusieve samenleving een onneembare horde.

GroenLinks en D66 wilden om dezelfde redenen niet aan zo’n coalitie deelnemen. Aange-
zien het CDA niet over links wilde, bleven er geen andere coalities over. Uiteindelijk is er een 
extraparlementair college gevormd. Dit college heeft een meerderheid in de Staten, omdat het 
de steun geniet van CDA, VVD, FvD en PVV.

Kuntzelaers vond dat de informatiefase lang duurde. Het CDA wilde alle zaken opschrijven 
waar overeenstemming bereikt kon worden. De overige zaken zouden dan een vrije kwestie in 
de Statenzaal worden. Ze meenden dat de PvdA dan wel met de PVV kon samenwerken, maar 
Kuntzelaers zag dat niet zitten: ‘Het is voor de PvdA verstandig om de principes overeind te 
houden in de onderhandelingen.’

29  https://www.1limburg.nl/informateurs-onderzoeken-huidige-coalitie-met-aanvulling?context= 
section-11737

� Weetjes

 �  De PvdA bezet drie van de 47 zetels
 � Eén van hen is voor het eerst Statenlid
 � De fractie bestaat uit twee vrouwen en één man
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden is 33 jaar
 � Het jongste PvdA-Statenlid is 30 jaar
 � CDA, VVD, PVV en FvD vormen de coalitie
 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit zes mannen en één vrouw
 �  Limburg is de enige provincie waar PVV en FvD gedeputeerden leveren
 �  Het college in Limburg is naar eigen zeggen extraparlementair
 �  Limburg is de enige provincie waar de PvdA geen gedeputeerde levert
 �  Limburg is de enige provincie waar de vier grootste partijen de coalitie 
 vormen
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Extraparlementair college

Na deze lange onderhandelingen kreeg Limburg het unieke extraparlementaire college. 
Fractie voorzitter Kuntzelaers noemt het een farce: ‘Vier partijen maken een programma en  
dan zeggen ze “wij zijn geen coalitie”.’

Hij denkt dat het CDA en de VVD zich generen voor het feit dat ze met de PVV en FvD in een 
coalitie zitten. ‘Er is een constructie verzonnen, zodat de VVD en CDA zich niet hoeven te ver-
antwoorden naar hun achterban. Landelijk zou dit nooit kunnen. Het kan hier nu wel, omdat 
ze doen alsof het geen coalitie is.’

Bij het opstellen van het collegeprogramma is er om input van alle partijen gevraagd. Des-
ondanks herkent Kuntzelaers geen PvdA-punten in het programma: ‘Nee, het is algemeen en 
vaag.’ Hij geeft als voorbeeld dat er wordt gesproken over een ‘mooier en duurzamer Limburg’, 
maar dat er uitleg ontbreekt over hoe dat uitgevoerd gaat worden. Hij trekt de conclusie dat je 
weinig uit dit collegeprogramma kan opmaken.

De komende vier jaar

De vier coalitiepartijen noemen het extraparlementaire college een experiment. Als er inder-
daad met wisselende meerderheden gewerkt gaat worden, dan zal de PvdA haar best doen om 
het beleid bij te sturen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat ‘vier partijen naar elkaar kijken 
en even aftikken hoe ze het gaan doen. Dat is even afwachten.’

Samenvattend

De PvdA is in Limburg niet in het college gekomen, omdat de inhoudelijke verschillen met 
FvD en PVV te groot zijn. Maar de PvdA zit de komende jaren niet stil. Ze gaan er alles aan doen 
om het beleid waar mogelijk bij te sturen.

�
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Noord-Brabant

Interview met lijsttrekker Stijn Smeulders, Statenlid Martijn de Kort en 
 gedeputeerde Erik van Merrienboer

N a een succesvolle periode in de coalitie en een mooie, positieve campagne keek de PvdA 
vol vertrouwen naar de verkiezingen.30 De PvdA leverde een zetel in ging van vier naar 

drie zetels. Het verlies was nipt: op 248 van de in totaal 1.019.586 stemmen liep de PvdA de vier-
de zetel mis. De VVD handhaafde zich als grootste partij met tien zetels.31

Grafiek 7 Zetelverdeling Provinciale Staten in Noord-Brabant

Verkiezingsprogramma en campagne

‘We waren tevreden met de koers die wij als coalitiepartij de afgelopen vier jaar hebben  gevaren. 
Die koers wilden we voortzetten en daarbij bepaalde accenten nog wat steviger aanzetten’, 

30  Vanwege de nasleep van de stikstofcrisis stapten de CDA-gedeputeerden op. Op het moment van 
schrijven is nog onbekend wat er gaat gebeuren.

31  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/664067 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684853
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vertelt Martijn de Kort, Statenlid en lid van de programmacommissie. ‘Op de punten econo-
mie, landbouw energie en wonen wilden we nog wat meer een duidelijke stip op de horizon 
zetten. We hebben een programma geschreven met praktische handvatten en actiepunten, 
dat we konden gebruiken tijdens de onderhandelingen en dat we ook de komende vier jaar als 
praktische handleiding er bij kunnen pakken in de Statenzaal.’

‘De campagne in Brabant was gericht op het goede gevoel, een echte feel good- campagne’, 
stelt lijsttrekker en fractievoorzitter Stijn Smeulders. Daarnaast waren wonen en energie pun-
ten waarop nadruk is gelegd. Er is een stevige campagne gevoerd met een enorm bereik, waarin 
grote actieve partijen zijn voorbijgestreefd. Samen met de Jonge Socialisten zijn verschillende 
acties gevoerd, bijvoorbeeld voor de Maaslijn in het kader van mobiliteit en voor huisvesting.

Informatieve fase

Al voor de verkiezingen spraken de linkse partijen in de Staten -PvdA, D66, SP en GroenLinks – 
een onderhandelingsstrategie met elkaar af: of als links blok in het geheel in de coalitie, of geen 
van allen. Met deze strategie hadden PvdA, D66 en SP in 2015 ook succes gehad. Het linkse blok 
stelde de VVD, toen ook verkiezingswinnaar, voor de keuze om met hen in de coalitie te stap-
pen, zonder het CDA. Deed de VVD dit niet, dan zou het linkse blok op zoek gaan naar een eigen 
meerderheid. De VVD accepteerde het eerste aanbod en het CDA, dat op het gebied van land-
bouw lijnrecht tegenover het linkse blok stond, werd voor het eerst naar de oppositie verwezen. 

Ook nu hoopten de linkse partijen succes te boeken met deze strategie, want in een coalitie 
stappen met het CDA zagen ze nog steeds niet zitten. Maar zo eenvoudig bleek het niet: VVD 
en CDA waren niet van plan zich uit elkaar te laten spelen. 

Zoals gezegd won de VVD de verkiezingen en behield de partij haar tien zetels. Forum voor 
Democratie haalde in één klap negen zetels. Het CDA sloot de top drie af met acht zetels (-1). 
De VVD was aan zet. In twee gespreksrondes sprak de informateur met alle partijen en vroeg 
hen naar hun voorkeurscoalities. De Kort: ‘In het tweede gesprek met de informateur werd 

� Weetjes

 � De PvdA bezet drie van de 55 zetels
 � Eén van hen is voor het eerst Statenlid
 �  De fractie bestaat uit twee mannen en één vrouw
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden is 42,3 jaar
 � Het jongste PvdA-Statenlid is 34
 �  VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA vormen de coalitie
 � Getalsmatig is de PvdA overbodig in de coalitie
 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit vijf mannen  
en twee vrouwen
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duidelijk dat álle partijen hadden aangegeven met de PvdA samen te willen werken. Dat komt 
vooral door Erik van Merrienboer, hij wordt als gedeputeerde enorm gewaardeerd.’ 

In datzelfde gesprek vroeg de informateur of de PvdA in gesprek wilde met het FvD. ‘Dat 
wilden we wel. FvD had geen verkiezingsprogramma en we wisten niet waar ze voor stonden, 
dus wisten we ook niet op welke punten we ze moesten uitsluiten’, aldus Smeulders. Groen-
Links, D66 en de SP sloten Forum wel uit.

Het gesprek met Forum verliep vriendelijk en constructief, hoewel de onderhandelaars van 
FvD elkaar soms tegenspraken tijdens het gesprek.32 Na dit gesprek vroeg de informateur of de 
PvdA in een coalitie wilde stappen met VVD, CDA en FvD, als er genoeg de kant van de PvdA 
op bewogen werd. ‘Maar dat wilden wij niet. Al werd ons verkiezingsprogramma het bestuur-

sakkoord, dan zit je nog met alles waar 
geen afspraken over zijn gemaakt in een 
gigantisch rechts blok’, stelt De Kort. 
Daarnaast hield het linkse blok elkaar nog 
steeds goed vast.

Vervolgens is de VVD serieus gaan 
onderhandelen met CDA, FvD, Christen-
Unie-SGP en Lokaal Brabant, maar Forum 
trok de stekker uit deze onderhandelin-
gen. De informateur had nu weinig opties 
over. Het linkse blok wilde per se met z’n 
allen in de coalitie, maar de VVD sloot de 
SP vanwege de slechte verstandhouding 
tussen beide partijen uit. 

In haar advies stelde de informateur 
dat er geen enkele meerderheidscoalitie mogelijk was die kon rekenen op draagvlak van alle 
betrokken partijen. Het persoonlijke advies van de informateur was om een coalitie te vormen 
bestaande uit VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en D66. Terwijl de PvdA bleef vasthouden aan het 
linkse blok en alleen met het gehele blok een coalitie in wilde stappen of helemaal niet, lieten 
D66 en GroenLinks het blok los. Zij gaven de VVD aan te willen gaan praten. Na overleg met de 
SP schoof ook de PvdA aan bij de onderhandelingen, omdat er vanuit de coalitie altijd nog meer 
bereikt kan worden dan vanuit de oppositie. Hoewel de linkse partijen elkaar dus lang vast 
hebben gehouden konden ze op het laatste moment niet anders dan elkaar los te laten, om zo 
een rechts minderheidscollege te voorkomen. 

32  Lijsttrekker en nieuwkomer Eric de Bie onderhandelde samen met Hans Smolders, een ervaren politi-
cus die voor LPF in de Tweede Kamer heeft gezeten en zijn eigen partij heeft in Tilburg. Smolders was 
lijstduwer en werd met voorkeursstemmen verkozen.

�  Erik van Merrienboer,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2015,  
portefeuille:

 � Ruimte;
 � Wonen;
 � Werklocaties en detailhandel;
 � Omgevingswet;
 � Ontwikkelbedrijf;
 �  Coördinerend portefeuillehouder aandeel-
houderschappen en deelnemingen;

 �  Coördinerend portefeuillehouder Brabant-
Stad.
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Formatiefase

Tijdens de eerste fase van de formatie is de portefeuilleverdeling gemaakt. De Kort licht toe: ‘We 
wilden eerst de poppetjes verdelen. Dat hebben we heel bewust gedaan, we wilden voorkomen 
dat CDA landbouw ging doen. Voor ons had formeren geen zin als de portefeuilleverdeling niet 
was gemaakt.’ En Smeulders vult aan: ‘De omgekeerde volgorde, maar het heeft wel gewerkt. 
Wij hebben daardoor meteen het CDA gedwongen een aantal portefeuilles los te laten.’ 

PvdA-gedeputeerde Erik van Merrienboer heeft zijn portefeuille uit de vorige periode be-
houden, met het enige verschil dat financiën naar de VVD is gegaan. Omdat het totale aantal 
gedeputeerden in deze periode groter is dan in de vorige, moest er wat geschoven worden met 
portefeuilles. 

In een voorbespreking met D66 en GroenLinks heeft de PvdA een voorstel gemaakt en op tafel 
gelegd. De verdeling van de portefeuilles verliep daarna vrij soepel. Alle gedeputeerden hebben 
een stevige portefeuille, behalve de twee CDA-gedeputeerden. ‘Het CDA had een stevige porte-
feuille kunnen hebben, als ze het niet over twee gedeputeerden hadden verdeeld. Ze wilden per 
se twee gedeputeerden, dat is de overwinning van het CDA. Hier zijn we in mee gegaan, maar 
het aantal gedeputeerden zullen we naar buiten toe nooit verdedigen’, stelt De Kort. 

Na de verdeling van de poppetjes begonnen de onderhandelingen over het akkoord. In 
het begin was er veel chagrijn. Met name de relatie tussen de linkse partijen en het CDA was 
slecht, en GroenLinks vertrouwde de VVD niet. Maar uiteindelijk is er in drie weekenden en 
twee  weken een akkoord gesmeed en was alleen landbouw een moeilijk onderwerp. Het CDA 
had hard oppositie gevoerd tegen het landbouwbesluit, waarin besloten werd tot krimp van 
de sector. Dit besluit wilde de onderhandelende partijen handhaven, maar het CDA stelde het 
telkens ter discussie. Uiteindelijk heeft het CDA op dit punt verloren en heeft de PvdA de land-
bouwvisie geschreven. 

Inhoudelijk heeft het akkoord veel PvdA kenmerken. Een kwestie van slim onderhandelen 
en nadenken, aldus Erik van Merrienboer. ‘Je moet nadenken over wat de dingen uit het ver-
kiezingsprogramma zijn die je per se wil realiseren. Je moet niet aankomen met een uitdragerij 
aan wensen, want dan organiseer je je eigen ongemak.’ Als tip geeft Van Merrienboer mee dat 
je als onderhandelende partijen oog moet hebben voor elkaar: ook de ander moet met iets thuis 
kunnen komen. De PvdA probeerde wisselende belangen op een productieve manier bij elkaar 
te brengen en dat heeft gewerkt. 

Daarnaast heeft het verkiezingsprogramma geholpen: het bevatte veel concrete punten en 
is op zo’n manier geformuleerd dat het één op één overgenomen kon worden in het bestuur-
sakkoord. ‘En de persoon van Erik, die heeft echt het verschil gemaakt in de onderhandelin-
gen’, stelt Smeulders. ‘Door alle onderhandelaars werd Erik gewaardeerd. Als het moeilijk werd 
of als er tekstsuggesties nodig waren, keek iedereen automatisch naar hem. Erik weet zaken zo 
te formuleren dat iedereen zich er in kan vinden en hij weet altijd oplossingen te vinden.’ 



44

Ook de VVD heeft veel punten in het akkoord gekregen. GroenLinks heeft veel ingezet op 
het dossier natuur, maar het akkoord is voornamelijk voortzetting van beleid uit de vorige 
periode. D66 heeft over de gehele linie punten binnen gehaald en heeft veel geschreven aan het 
akkoord. Het CDA heeft als enige overwinning de twee gedeputeerden. ‘Qua inhoud hebben zij 
alles over de balk gegooid, om maar weer in de coalitie te kunnen komen’, aldus De Kort. 

Vooruitblik

Het coalitieakkoord was nog niet getekend of er werd alweer aan getornd. Het CDA stelde in 
de krant dat het landbouwbeleid op een kier stond en ze er alles aan zouden doen om de deur 
verder te openen. Op het grootste pijnpunt in de onderhandelingen waarop een moeizaam 
compromis was bereikt, ging het CDA gelijk in de tegenaanval. De Kort: ‘Het CDA werd aan 
alle kanten aangevallen vanwege hun draai in het landbouwbeleid. Daarom zeiden ze dit in 
de media. Maar ze hebben beloofd om zich in de praktijk aan de afspraken te houden.’ 

Begin november bleek hoe weinig die belofte waard was. Nadat de CDA-fractie verder 
afstand had genomen van de landbouwparagraaf, voelden de CDA-gedeputeerden te weinig 
steun van de eigen fracties en traden zij af. Wat er nu precies gaat gebeuren is op het moment 
van schrijven onbekend. De PvdA heeft er in ieder geval weinig vertrouwen in. Op de website 
valt te lezen dat een ‘stabiele coalitiesamenwerking met de CDA-fractie de afgelopen weken 
onmogelijk is gebleken.’

Samenvattend

Als kleinste en numeriek overbodige coalitiepartij heeft de PvdA goed onderhandeld en het be-
stuursakkoord een flinke rode tint meegegeven. Een knappe prestatie. Door kalm te blijven en 
door de verbindende partij te spelen tussen links en rechts kreeg de PvdA dit voor elkaar. De tip 
van Stijn Smeulders voor PvdA’ers die over vier jaar moeten onderhandelen: houd elkaar vast 
als linkse partijen. Smeed constructieve verbonden met elkaar en zorg dat je als PvdA nóóit de 
enige linkse partij in een coalitie bent. Daarbij heeft de ervaring uit de vorige periode geleerd 
dat de meest ideale coalitie er een is waar VVD en CDA niet beiden deel van uitmaken. 

�
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Noord-Holland

Interview met fractievoorzitter Lars Voskuil en onderhandelaar  
Annette de Vries

O ok in Noord-Holland zorgden de Statenverkiezingen voor een heuse aardverschuiving. 
De VVD – al sinds 2007 de grootste – werd van de troon gestoten door het FvD, dat in een 

nek-aan-nek race met GroenLinks met slechts 716 stemmen verschil in één klap 9 zetels haalde. 
Vergeleken met 2015 haalde de PvdA 4000 stemmen meer, maar er was wel een zetel verlies.33 

Grafiek 8 Zetelverdeling Provinciale Staten in Noord-Holland

Verkiezingsprogramma en campagne

Ruimtelijke Ordening, Wonen en Verduurzaming, dat waren de speerpunten in het PvdA 
verkiezingsprogramma in Noord-Holland. Duurzaam en groen, zolang het maar sociaal en 
betaalbaar is. Hoewel wonen een heel belangrijk onderwerp is, verschoof het tijdens de 

33  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663835 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684850
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campagne een beetje naar het tweede plan. Door de dynamiek tussen GroenLinks en de VVD 
werd de campagne erg de kant van duurzaamheid op getrokken. ‘Maar op straat en aan de 
 deuren was wonen wel écht het thema’, stelt onderhandelaar Annette de Vries. 

Op straat was er weer meer sympathie voor de PvdA. Fractievoorzitter Lars Voskuil: ‘In de 
campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 werd de deur soms in je gezicht dicht 
geslagen en werd je uitgescholden. Met de campagne voor de gemeenteraad het jaar daarop 

was er al een duidelijke kentering. Mensen 
stonden nog niet te juichen, maar waren 
wel bereid weer in gesprek te gaan. Die 
lijn heeft zich duidelijk voortgezet. Dit 
jaar waren we weer bezig met de inhoud, 
we werden niet meer alleen gezien als de 
partij die het land naar de ratsmodee heeft 
geholpen.’

Voor de PvdA kwam de grote winst 
van het FvD als verrassing. De verwach-
ting was dat de partij groot zou worden, 
maar zó groot had niemand verwacht. 

De partij was onzichtbaar tijdens de verkiezingen, niemand kende de kandidaten en ook een 
verkiezings programma was er niet. Pas na de overwinning werd er in sneltreinvaart gewerkt 
aan een verkiezingsprogramma. Kortom, de partij was de grote onbekende en de andere par-
tijen moesten het voor hun meningsvorming over FvD doen met de uitspraken van Baudet. 

Informatie en formatie

Na de verkiezingen volgde een duidingsdebat, waarbij toenmalig FvD’ers Henk Otten en 
persvoorlichter Jeroen de Vries lijsttrekker Dessing vanaf de eerste rang van alles influisterden. 
Inhoudelijke punten waarop Dessing de formatie in wilde, had hij niet: hij wilde gaandeweg 
leren. Afstand doen van de uitspraken van Baudet was ook geen optie, behalve van de uitspra-
ken over vrouwen. 

Lijsttrekker Adnan Tekin maakte in dit debat direct duidelijk dat de PvdA samenwerking 
met het FvD niet zag zitten, vanwege het klimaatvraagstuk, de uitspraken van Baudet en het 
feit dat de partijen qua waarden en opvattingen lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook de andere 
partijen zagen samenwerking met het FvD niet zitten, op de VVD en PVV na. 

FvD benoemde Hans Smit als informateur. Over de opdracht die hij kreeg, ontstond ondui-
delijkheid. Zelf dacht hij dat zijn opdracht was een brede coalitie te smeden, waar FvD al dan 
niet deel vanuit maakte. Maar de andere partijen in de Staten verkeerden in de veronderstelling 
dat hij informateur was namens alleen het FvD, met de opdracht om een coalitie te vormen 
waar FvD sowieso deel van uitmaakte. De informateur sprak met alle partijen en concludeerde 

�  Adnan Tekin,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2016,  
portefeuille:

 � Mobiliteit;
 � Schiphol;
 � Leefbaarheid;
 � Gezondheid;
 � Milieu
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na deze gespreksronde dat de kans op een meerderheidscoalitie met FvD haast onmogelijk was, 
met name omdat de partij op het klimaatstandpunt fundamenteel verschilde met de andere 
partijen. Smit adviseerde GroenLinks en de VVD, die na het FvD de twee grootste partijen wa-
ren, om samen verder te kijken. 

GroenLinks en de VVD pakten samen de handschoen op, zochten beiden een informateur 
en gingen met elkaar aan tafel om te onderzoeken of er genoeg gemeenschappelijke punten 
voor een coalitie waren. Toen bleek dat dat inderdaad het geval was, legden ze samen een 

fundament, waar vervolgens ook D66 
en de PvdA mochten aanschuiven. Een 
logische coalitie, aangezien dit na FvD 
de vier grootste partijen waren. De PvdA 
is de kleinste coalitiepartij, maar wordt 
gewaardeerd en als een degelijke en 
betrouwbare coalitiepartner gezien. Het 
CDA, dat in de vorige periode wel deel 
uit maakte van de coalitie, viel er buiten. 
GroenLinks wilde niet aansluiten bij de 
coalitie uit de vorige periode.

Doordat het fundament van het 
coalitieakkoord al gelegd was door de 
VVD en GroenLinks, was het tijdens de 
onderhandelingen soms best lastig om 
een eigen draai aan het akkoord te geven. 

Toch zitten er mooie PvdA-punten in het akkoord, bijvoorbeeld als het gaat om mobiliteit, 
leefbaarheid en economie. Zo wordt de functie van de werkambassadeur – in de vorige periode 
op initiatief van de PvdA tot stand gekomen – voortgezet en komt er een bouwambassadeur 
voor het realiseren van betaalbare  woningbouw.34 

Door het hele akkoord heen heeft de PvdA de nadruk gelegd op betaalbaarheid en dat ieder-
een mee kan doen. De PvdA heeft echter ook water bij de wijn moeten doen. Zo vindt de PvdA 
dat zonneakkers afbreuk doen aan het groen, maar in het akkoord is toch opgenomen dat er 
meer locaties moeten komen voor zonneakkers. En de provincie behoudt het laagste opcenten-
tarief van Nederland, iets dat van de PvdA ook niet had gehoeven. 

34  De werkambassadeur van de provincie Noord-Holland heeft als doel om meer relevante banen te 
creëren. Dit doet hij door in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en over-
heden in de provincie en door ze bij elkaar te brengen. Twee speerpunten van de werkambassadeur 
zijn het ontwikkelen van flexibel en innovatief onderwijs en regionale samenwerking bereiken tussen 
bedrijfsleven en onderwijs, om zo tot een betere aansluiting op de arbeidsmarkt te komen.

� Weetjes

 � De PvdA bezet zes van de 55 zetels
 � Drie Statenleden zijn voor het eerst benoemd
 �  De fractie bestaat uit drie vrouwen en drie 
mannen

 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Staten-
leden is 47,7 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 27
 �  VVD, D66, GroenLinks en PvdA vormen de 
coalitie

 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat 
uit vier mannen en twee vrouwen
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Ook bij de portefeuilleverdeling heeft de PvdA concessies moeten doen. Ruimtelijke orde-
ning, Woningbouw en Natuur waren onderwerpen die de PvdA graag in de portefeuille had 
gekregen, maar dat is niet gelukt. Desalniettemin heeft Adnan Tekin een portefeuille waarmee 
hij – zeker met de nadruk die de PvdA op duurzaamheid legde in het verkiezingsprogramma – 
goed mee uit de voeten kan.

Vooruitblik

Het Noord-Hollandse akkoord is een akkoord op hoofdlijnen. Dat maakt de komende periode 
wel spannend, want over veel zaken zijn nog geen afspraken gemaakt. Toch stemt het akkoord 
niet tot ontevredenheid. Voskuil: ‘We kijken met vertrouwen naar de komende periode, maar 
ook met een zeker realisme. Het wordt hard werken.’ 

Samenvattend

Het Noord-Hollandse akkoord is herkenbaar rood. Hoewel de PvdA sommige punten niet heeft 
gerealiseerd, heeft de PvdA ook grote punten binnen gehaald. Het akkoord is niet in beton 
gegoten, maar op hoofdlijnen geschreven. Dat is een uitdaging voor zaken waar nog geen af-
spraken over zijn gemaakt, maar het biedt ook kansen om bij te sturen en dingen naar de eigen 
hand te zetten. 

�
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Overijssel

I n Overijssel ging de PvdA van vijf naar vier zetels. Het CDA bleef ondanks een verlies van 
twee zetels de grootste partij. GroenLinks en FvD waren de grote winnaars: ze haalden 

respectievelijk vijf en zes zetels. De VVD behield zes zetels. D66, PVV en SP verloren alle drie 
en hielden drie van de vijf zetels over. CU bleef steken op vier zetels.35 

Grafiek 9 Zetelverdeling Provinciale Staten in Overijssel

Na twee periodes in de oppositie te hebben doorgebracht, neemt de PvdA weer zitting in 
het college van Gedeputeerde Staten. Tijs de Bree wordt onder meer verantwoordelijk voor de 
energietransitie.36

 

35  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663572 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684846

36  Het interview met de Overijsselse PvdA’ers is niet opgenomen in dit onderzoek. In ‘Toelichting bij 
interviews’ staat een uitleg.
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�

� Weetjes

 � De PvdA bezet vier van de 47 zetels
 � Eén van hen is voor het eerst Statenlid
 �  De fractie bestaat uit één vrouw en drie mannen
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden 
is 47,5 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 37 jaar
 �  PvdA, CDA, VVD, CU en SGP vormen de coalitie
 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit 
vijf mannen en één vrouw

 � Winnaars FvD en GL zitten niet in de coalitie
 �  PvdA-Gedeputeerde Tijs de Bree heeft zowel 
 arbeidsmarkt als energietransitie in de portefeuille

�  Tijs de Bree,  
PvdA-gedeputeerde 
sinds 2019,  
portefeuille:

 � Energietransitie;
 � Arbeidsmarkt;
 � Handhaving;
 � Milieu
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Utrecht

Interview met Statenlid Julie d’Hondt en gedeputeerde Rob van Muilekom 

I n Utrecht ging de PvdA van vijf naar vier zetels. GroenLinks versloeg de VVD met een paar 
duizend stemmen en werd met 8 zetels de grootste. Daardoor kwam het initiatief voor de 

formatie bij GroenLinks te liggen en niet bij de VVD. Nieuwkomer FvD haalde zes zetels en 
werd daarmee de derde partij in Utrecht.37

Grafiek 10 Zetelverdeling Provinciale Staten in Utrecht

Campagne en verkiezingsprogramma

De PvdA Utrecht ging met een aantal speerpunten de campagne in: wonen, energietransitie 
en mobiliteit. Een belangrijke rode draad in het verkiezingsprogramma was dat economische 
groei geen doel op zich was. Economische groei moest worden omgebogen naar een groei die 
duurzaam is en waar iedereen van mee kan profiteren.

37  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663771 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684849
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Tijdens de campagne was de energietransitie een belangrijk thema. Profilering op dit thema 
was lastig, omdat het vooral door GroenLinks en VVD werd gedomineerd. Maar gelukkig ging 
het ook over het PvdA-onderwerp wonen. In Utrecht speelde vooral de discussie of er ook bui-
ten de stad gebouwd mag worden of alleen binnen de stad. Als er binnen de stad geen ruimte 
meer is, moet dat volgens de PvdA wel kunnen. GroenLinks is echter ‘mordicus tegen buiten 
de stad bouwen’, aldus mede-onderhandelaar Julie d’Hondt. Dit bracht later, tijdens de onder-
handelingen, nog wat frictie.

Er is tijdens de campagne vooral geld gestoken in aanplakborden langs (snel)wegen en 
 sociale media. Zodoende was de PvdA niet alleen op straat en in de wijk zichtbaar, maar ook 
vanuit de auto en op het internet.

Verhouding met andere partijen

De PvdA Utrecht had voor de verkiezingen al goede verhoudingen met de andere partijen. 
Vanuit de oppositierol was gekozen voor een aanpak die hard op de inhoud, maar zacht op de 
persoon was. Bijvoorbeeld toen in de vorige coalitie veel gedoe was over de Uithoflijn. De PvdA 
heeft toen niet de gedeputeerde afgebrand, maar bleef op de inhoud. ‘Daardoor haalden we niet 
de krant, maar dat heeft ons wel geholpen in de onderhandelingen. CU is wel keihard geweest 
en dat zat in het begin van de onderhandelingen even niet lekker’, vertelt d’Hondt. 

De PvdA was in de vorige periode de grootste oppositiepartij. Als coalitiepartijen GroenLinks 
en D66 een partner buiten de coalitie zochten, bijvoorbeeld omdat coalitiepartij VVD iets niet 
wilde, dan kwamen ze al snel naar de PvdA toe. Dat heeft ook geholpen voor de reputatie van 
een constructieve partij en was goed voor de persoonlijke verhoudingen.

Informatieve fase

De informatieve fase ging snel in 
Utrecht. GroenLinks was de grootste 
en had het initiatief in de formatie. 
Zij wilden graag een linkse coalitie 
smeden. Zo was er al snel een ‘linkse 
kettingkast’ gevormd, bestaande uit 
GroenLinks, PvdA, ChristenUnie en 
D66.

Er was nog wel een vijfde partij 
nodig om een meerderheid te beha-
len. Dat moest CDA of VVD worden. 
CDA en VVD wilden elkaar vasthou-
den en samen het college in. Daar was 
de PvdA op tegen, want dat zou een 

� Weetjes

 � De PvdA bezet vier van de 49 zetels
 � Eén van hen is voor het eerst Statenlid
 � De fractie bestaat uit drie vrouwen en één man
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden  
is 47,3 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 40 jaar
 �  GroenLinks, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie 
vormen de coalitie

 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat  
uit vier mannen en één vrouw

 �  Utrecht is de enige provincie waar de VVD niet  
in het college zit
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voortzetting van het oude college betekenen. Bovendien was de PvdA dan overbodig voor een 
meerderheid.

En dus begon het wikken en wegen: wie wordt de vijfde partij? De VVD was teleurgesteld 
dat ze op een paar duizend stemmen niet de grootste waren geworden en derhalve niet het 
initiatief in de onderhandelingen hadden. Bovendien was de partij naar binnen gekeerd en 
daarom geen aantrekkelijke coalitiepartner. In het CDA zag de PvdA echter een bondgenoot in 
de agenda voor de woningbouw. 

Formatiefase

Tijdens de formatie waren de inhoudelijke 
verschillen niet enorm. ‘Dat komt ook, om-
dat het sociaal domein niet bij de provincie 
ligt. Dat is namelijk waar je echt zou bot-
sen’, denkt onderhandelaar Rob van Muile-
kom. Het CDA was de enige rechtse partij, 
maar er was goed mee samen te werken. 
Dat kwam doordat CDA concrete stand-
punten had en daar duidelijk over was.  
Zo  konden er zaken uitgeruild worden.

Het was lastiger om met D66 te onderhandelen, omdat D66 meer in algemeenheden dacht. 
Bijvoorbeeld: ‘We moeten aandacht hebben voor internationalisering.’ Uitruilen van deze 
algemeenheden kon natuurlijk niet. Ook kwam D66 een aantal keer terug op zaken die eerder 
al afgetikt waren. Dat werd als vervelend ervaren door de onderhandelaars.

Op 8 mei was er een inspraakdag waar inwoners van de provincie Utrecht input konden 
leveren voor het coalitieakkoord. Daar kwamen naast een paar gewone burgers vooral mensen 
van belangenorganisaties op af die toch al contact hebben met Statenleden. Inhoudelijk heeft 
het op detailniveau enigszins geholpen, maar er kwamen geen zaken uit waar de coalitie niet 
aan had gedacht. 

De inspraakavond was wel goed voor het imago van het nieuwe college. Zij konden laten 
zien dat dit een nieuwe coalitie is en dat ze de puinhopen van het vorige college (zoals de Uit-
hoflijn) achter zich laten. De presentatie van het coalitieakkoord moest dat ook benadrukken. 
‘Het was dus vooral een marketing-dingetje’, geeft Van Muilekom toe.

Portefeuilleverdeling

De onderhandelaars zijn erg tevreden met de onderwerpen die de PvdA heeft gekregen. Wonen 
is een thema waar de sociaal-democraten zich goed op kunnen profileren en kunnen toezien op 
de uitvoering van het woningbeleid.

�  Rob van Mullekom,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2019,  
portefeuille:

 � Wonen;
 � Binnenstedelijke ontwikkeling;
 � Sociale agenda;
 � Cultuur en erfgoed;
 � Milieu;
 � Organisatie.
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De PvdA had in haar verkiezingsprogramma staan dat er een sociale agenda moest komen. 
Daarmee bedoelden ze dat in al het beleid een sociaal aspect moest zitten. De andere partijen 
hadden echter het idee dat de sociale agenda een apart onderwerp was. En zo kreeg de PvdA die 
in de portefeuille. Momenteel werkt Van Muilekom aan de sociale agenda die in 2020 wordt 
vastgesteld door de Provinciale Staten.

Samenvattend

Door constructief oppositie te voeren wist de PvdA Utrecht na acht jaar weer in de coalitie te 
komen. Tijdens de onderhandelingen werden veel PvdA-punten binnengehaald. Ook zijn de 
onderhandelaars erg te spreken over de portefeuille van de gedeputeerde.

�
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Zeeland

Interview met onderhandelaars Corina van der Vliet (fractievoorzitter) en 
Anita Pijpelink (Gedeputeerde)

I n Zeeland behield de PvdA knap vier zetels. Het CDA, GroenLinks en 50Plus wonnen een 
 zetel. Nieuwkomer FvD haalde vijf zetels. Opvallend is dat slechts vijf partijen meer dan 

twee zetels hebben gehaald: CDA (7), SGP (5), FvD (5), PvdA (4) en VVD (4). Deze zetelverdeling 
had grote invloed op de formatie.38

Grafiek 11 Zetelverdeling Provinciale Staten in Zeeland

Campagne en verkiezingsprogramma

De hoofdthema’s van het verkiezingsprogramma en de campagne waren natuur, cultuur, 
 wonen en economie. Bovendien kwam de Westerscheldetunnel tijdens de campagne regel-
matig ter sprake. 

38  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663999 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684852
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Informatieve fase

Door de zetelverdeling ontstond er een rare situatie in Zeeland. Aan de ene kant had je vijf 
partijen met vier of meer zetels en aan de andere kant negen partijen met maximaal twee 
zetels. Om het nog wat ingewikkelder te maken, zaten in beide groepen winnaars en verliezers. 
‘Dat zorgde voor een ingewikkelde puzzel en heeft best wel wat tijd in beslag genomen’, vertelt 
lijsttrekker en gedeputeerde Anita Pijpelink.

Voor de PvdA was al snel duidelijk dat ze niet met FvD in zee wilden gaan. Er werd voor-
al gezocht naar het juiste moment om dat naar de buitenwereld te communiceren. Want de 
onderhandelaars wilden niet te lang met FvD praten om ongerustheid onder de partijleden te 
voorkomen. Tegelijkertijd konden ze de FvD ook niet meteen de deur wijzen, omdat de PvdA dan 
zichzelf buitenspel zou zetten en het verwijt zou krijgen onderdeel van het partijkartel te zijn. 

Complicerende factor daarbij was wel dat totaal niet duidelijk was waar de Zeeuwse FvD 
voor stond, wie de Statenleden waren en hoe de partij zich zou gaan gedragen. Ze hadden geen 
partijprogramma. De verwachting bij de PvdA was dat er op basis van de landelijke FvD-lijn 
grote inhoudelijke verschillen zouden zijn. In de praktijk viel dit mee. De Zeeuwse FvD-fractie 
gaf aan dat veel landelijke standpunten in Zeeland niet van toepassing waren en dat er over 
veel onderwerpen gepraat kon worden. Hierdoor werd het voor de PvdA lastiger om de FvD op 
inhoudelijke gronden af te wijzen. 

Uiteindelijk is besloten om niet met het FvD in zee te gaan vanwege de landelijke lijn.
Pijpelink: ‘Wat is de FvD? (…) We weten het niet. We dienen ons te richten op de informatie 
die openbaar over FvD bekend is. En die openbare ideologie en inhoudelijke standpunten zijn 
gebouwd op een ander fundament dan die waaruit wij als PvdA denken en doen.’39

39 Zie https://zeeland.pvda.nl/nieuws/ledenbrief-van-anita-pijpelink/

� Weetjes

 � De PvdA bezet vier van de 39 zetels
 � Drie van hen zijn voor het eerst Statenlid
 � De fractie bestaat uit één vrouw en drie mannen
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden is 43,5 jaar
 � Het jongste PvdA-Statenlid is 31 jaar
 � PvdA, CDA, VVD en SGP vormen de coalitie
 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit vier mannen en één vrouw
 �  De Zeeuwse coalitie heeft een minimale meerderheid van één zetel
 � In Zeeland zit de PvdA sinds 2011 in de coalitie



57

Dat was ook de conclusie van pre-formateur Ad Schenk: ‘FvD kan geen duidelijkheid bieden, 
omdat ze op een aantal terreinen nog geen standpunt hebben. En ze willen het op een aantal 
terreinen niet bieden, omdat ze een dynamisch proces willen.’ Hij concludeerde dat het af-
breukrisico te groot is40. En dus ging de oude coalitie, bestaande uit CDA, SGP, PvdA en VVD, de 
onderhandelingen in zonder nieuwkomer FvD.

Formatiefase

Onderhandelaars Van der Vliet en Pijpelink waren onervaren. Om toch zo goed mogelijk voor 
de dag te komen hadden ze een ondersteuningsgroep om zich heen verzameld. Deze groep 
bestond uit de fractieleden, een lid van het gewestelijke bestuur en een extern adviseur die 
vaker onderhandelingen heeft gevoerd. Tijdens voorbereidende sessies werd gesproken over 
de inhoud, bepaald welke zaken de PvdA moest binnenhalen en werden de ins- and outs van 
het onderhandelingsproces besproken. Al met al waren het zeer productieve bijeenkomsten 
volgens Pijpelink en Van der Vliet. 

Tijdens de vorige periode hadden de vier 
partijen ook al samengewerkt in de coalitie. 
Dat hielp om de tegenstellingen te overbrug-
gen. Het scheelt dat de vier partijen tijdens 
de vorige periode ook al in de coalitie samen-
gewerkt hebben. Tegenstellingen werden 
daardoor vaak overbrugd. ‘Je weet waar wij 
voor staan en waar zij voor staan. Je weet dus 
ook waar het botst. En als het botst dan ga je 
er in met open communicatie en respect voor 
de andere partij en dan kom je er samen uit’, 
aldus Pijpelink.

Maar natuurlijk blijven er tegenstellingen tussen PvdA, CDA, VVD en SGP. In het coalitie-
akkoord is dat bij een aantal onderwerpen terug te zien. Daar is gekozen voor hele algemene 
formuleringen. De onderhandelaars geven als voorbeeld het verbreden van een provinciale 
weg. Een speerpunt van de VVD. In het coalitieakkoord staat daarom dat er onderzocht zal 
worden of dat nodig is. Er staat alleen niets in over de financiering. Op die manier is de VVD 
tevreden gehouden en hoefde de PvdA haar politieke krediet niet te verspelen, maar zal het 
verbreden van de weg niet snel gebeuren. 

Ook op andere terreinen staan algemene formuleringen. Bijvoorbeeld als het gaat over 
 diversiteit. Een onderwerp waar SGP en PvdA mijlenver uiteen liggen. ‘Als je dan in de details 
zou treden, dan wordt het lastig’, vertelt de huidige fractievoorzitter Corina van der Vliet.

40  https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/112425/Forum-voor-Democratie-doet-niet-meer-mee-aan- 
onderhandelingen

�  Anita Pijpelink,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2019,  
portefeuille:

 � Water;
 � Natuur en natuurbeleving;
 � Cultuur en monumenten;
 �  Grensoverschrijdende samenwerking 
en Europa;

 � Personeel en organisatie
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De nieuwe coalitie heeft een meerderheid van slechts één zetel. Om breder draagvlak te 
 creëren, werden de oppositiepartijen uitgenodigd om hun input te geven aan het coalitie-
akkoord. Dit werd gewaardeerd door de oppositiepartijen, maar het was wel zoeken naar de 
juiste balans: kan je nog effectief oppositie voeren als je het met de coalitie eens bent?

Portefeuilleverdeling

De onderhandelaars vonden de portefeuilleverdeling heel snel gaan. Alle partijen moesten 
een lijstje inleveren van portefeuilles die ze graag zouden hebben. Bij de PvdA hadden ze wel 
een lijstje, maar dat was toch vooral voor eigen gebruik. Toch werd dat lijstje al snel definitief, 
nadat het naast de wensen van de andere partijen werd gelegd.

Vervolgens overlegden onderhandelaars met de fractie en de andere ondersteuners. Daar 
legde de fractie hun wensen en voorkeuren op tafel. ‘Daarna gingen we terug naar de on-
derhandelingstafel en bleek onze manoeuvreruimte heel klein te zijn’, vertelt Pijpelink. De 
volgende keer zouden de onderhandelaars graag wat meer ruimte hebben. 

Desondanks zijn ze erg tevreden met de portefeuilleverdeling. De PvdA kan aan de slag om 
het verschil te maken op het gebied van water en natuur. Daarnaast sluit het aan bij de per-
soonlijke interesse en passie van Anita Pijpelink. Niet onbelangrijk, aangezien zij daar vier jaar 
mee gaat werken. 

Samenvattend

In Zeeland waren vier van de vijf grote partijen nodig voor een meerderheid. Na lang praten 
viel het FvD uiteindelijk buiten de boot. Tussen de vier overgebleven partijen bestonden er 
weliswaar grote tegenstellingen, maar door hier tactvol mee om te springen wisten de onder-
handelaars een akkoord te smeden dat voor iedereen herkenbaar was. 

�
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Zuid-Holland

Interview met onderhandelaars Anne Koning (gedeputeerde) en Leo Bruijn 
(fractievoorzitter)

I n Zuid-Holland behaalde de PvdA vier zetels. En liep de partij net de vijfde zetel mis.41 Deze 
restzetel ging naar de VVD die daardoor uitkwam op tien zetels. Nieuwkomer FvD werd de 

grootste met elf zetels. De rest van de partijen zijn aanzienlijk kleiner: GroenLinks en D66 heb-
ben vijf zetels. PvdA, CDA en PVV hebben elk vier zetels. De overige partijen moeten het doen 
met één of twee zetels.42

Grafiek 12 Zetelverdeling Provinciale Staten in Zuid-Holland

41  https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20190325_83274467/vvd-verovert-restzetel-zuid-holland-
op-de-pvda

42  Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663923 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/
verkiezingen/detail/PS20190320/684851
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Verkiezingsprogramma en campagne

Het verkiezingsprogramma van Zuid-Holland is geschreven op basis van waarden en idealen. 
Dat past volgens lijsttrekker en onderhandelaar Anne Koning in de Zeker Zijn-campagne. Als 
hoofdthema’s waren wonen, werken en leven uitgekozen. Onder deze drie hoofdthema’s wer-
den dan weer andere thema’s geschaard. Zo viel energietransitie onder wonen en kwam onder-
wijs in het hoofdstuk werken naar voren. Natuur, leefomgeving en recreatie vielen onder leven.

De uiteindelijke doelstellingen en niet de instrumenten stonden centraal. Door alleen de 
doelen te formuleren, creëerden de onderhandelaars ruimte tijdens de onderhandelingen en 
kon er concreet gepraat worden over de verschillende manieren om deze doelen te bereiken. 
Ze noemt als voorbeeld dat in het verkiezingsprogramma staat dat iedereen zeker moet zijn 

van goed vervoer naar huis, school en werk. 
Als de instrumenten (fietspaden) expliciet in 
het verkiezingsprogramma hadden gestaan, 
hadden ze volgens de onderhandelaars veel 
minder onderhandelingsruimte gehad. 

Informatieve fase

Al snel ontstond er een motorblok van drie 
partijen: FvD, VVD en CDA. Deze drie par-
tijen hebben samen 25 zetels en zochten dus 

nog een vierde partij voor een meerderheid. GroenLinks en D66 hadden een samenwerking met 
FvD al uitgesloten en ook de CU/SGP wilde niet praten met het motorblok. De PVV was geen 
optie, omdat de partij minder-Marokkanen-uitspraak van Wilders niet wilde terugnemen.43

En dus bleef de PvdA over als de partij die het motorblok aan een meerderheid moest hel-
pen. De drie partijen uit het motorblok voerden de druk hoog op. Op dat moment had Koning 
veel steun aan het advies van buitenstaanders binnen de partij, zoals de partijvoorzitter. ‘Want 
iemand die er wat verder van af staat, kan soms een vraag stellen waardoor je het weer op een 
andere manier gaat bekijken.’ De PvdA besloot uiteindelijk niet toe te treden tot het motorblok. 

Daarop besloten het FvD, VVD en CDA om alvast aan de slag te gaan met het collegepro-
gramma. Na drie weken waren ze eruit en gingen ze op zoek naar een vierde partij. Ze dachten 
die gevonden te hebben in de CU/SGP, maar ook die partij bleek niet bereid om de beoogde co-
alitie aan een meerderheid te helpen. Hiermee waren alle opties met het FvD verkend en bleek 
een coalitie met de grootste partij in de Staten niet mogelijk. 

Het FvD gaf de informatieopdracht terug en stond buitenspel. Daarom werd door de twee 
nieuwe informateurs gekeken naar een brede coalitie. De optie van 6 partijen (VVD, GL, CDA, 

43 Zie https://www.omroepwest.nl/nieuws/3895000/RECONSTRUCTIE-Hoe-de-formatie-met-Fo-
rum-voor-Democratie-in-Zuid-Holland-mislukte

�  Anne Koning,  
PvdA-gedeputeerde sinds 2019,  
portefeuille:

 � Wonen;
 � Ruimtelijke Ordening;
 � Recreatie en sport
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PvdA, CU/SGP en D66) genoot de voorkeur van PvdA. Maar de informateurs hadden een coa-
litie van 5 partijen in hun hoofd. ‘Je kan dan bezwaar maken, maar dan bestaat de kans dat je 
zelf buiten spel staat. Daar moet je dus goed over nadenken’, vertelt medeonderhandelaar Leo 
Bruijn. De PvdA wist niet wie er buiten de boot zou vallen, maar ging wel akkoord. Uiteinde-
lijk viel D66 buiten de boot en zetten de informateurs op een coalitie met VVD, GL, CDA, PvdA 
en CU/SGP. Op 8 juli begonnen de onderhandelingen. 

Formatie

De formatie ging daarna heel snel. In zo’n twee weken waren de pijnpunten en hoofddossiers 
van het akkoord besproken. De inhoudelijke onderwerpen werden verdeeld over vijf hoofdthe-
ma’s. Per hoofdthema schreven twee partijen een tekst, die dan vervolgens werd gepresenteerd 

aan de drie andere partijen. Op die 
manier kreeg iedereen inspraak en 
werd bij het schrijven al rekening 
gehouden met hoe de tekst zou 
landen bij de andere partijen. 

In deze fase is het ook belangrijk 
om goede relaties te hebben met 
andere partijen en elkaar wat te 
gunnen. Zo kan het slim zijn om 
de grootste partij, tijdens de on-
derhandelingen niet meteen voor 
het hoofd te stoten. Goede relaties 
onderhouden begint natuurlijk 
al voor de verkiezingen. De PvdA 
heeft in Zuid-Holland constructief 
oppositie gevoerd. De fractie kwam 
met plannen om het beleid van 

het college te verbeteren. Zo heeft de PvdA vanuit de oppositie het OV-tarief weten te verlagen. 
De andere partijen waardeerden het dat de partij naar de inhoud keek en meedacht. De toon is 
daarin heel belangrijk.

Portefeuilleverdeling

De onderhandelaars wilden wonen heel graag in de portefeuille hebben en dat is ook gelukt. 
‘De portefeuille is nog mooier geworden dan we dachten’, zegt Bruijn. De onderhandelaars 
vertellen, dat alle partijen het er over eens zijn dat er gebouwd moet worden. Doordat wonen 
nu in PvdA-handen is, kan Koning de woonagenda op een sociale wijze vormgeven en zo de 
verkiezingsbeloftes waarmaken. 

� Weetjes

 � De PvdA bezet vier van de 55 zetels
 � Drie Statenleden zijn voor het eerst benoemd
 � De fractie bestaat uit twee vrouwen en twee mannen
 �  De gemiddelde leeftijd van de PvdA-Statenleden 
is 51,3 jaar

 � Het jongste PvdA-Statenlid is 25
 �  VVD, CDA, CU/SGP, GroenLinks en PvdA vormen 
de coalitie

 �  Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit  
twee mannen en vier vrouwen

 �  Zuid-Holland was de laatste provincie die een  
college installeerde
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Samenvattend

Nieuwkomer FvD werd de grootste in Zuid-Holland, maar slaagde er niet in een meerder-
heidscoalitie te vormen. Daardoor kwam de PvdA alsnog in de coalitie. De onderhandelaars zijn 
er in geslaagd om de portefeuille wonen in handen te krijgen.

�
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Conclusie

D e Provinciale Statenverkiezingen zorgden voor een politieke aardverschuiving. Nieuw-
komer FvD werd in één klap de grootste met 86 zetels en GroenLinks verdubbelde.44 De 

SP halveerde en ook de PVV en D66 leverden flink wat zetels in. Het resultaat was een politiek 
landschap waarin de verschillen tussen de partijen onderling kleiner werden.

De PvdA hield zich in dit geweld goed staande. Met 8,5% van de stemmen zijn we de vijf-
de partij van Nederland. Bovendien haalden we 8.644 stemmen meer dan vier jaar terug. De 
opkomst was hoog (56,16% in 2019 vergeleken met 47,76% in 2015). Daardoor leidden de extra 
stemmen niet tot zetelwinst, maar tot één zetel verlies in alle provincies, behalve Flevoland en 
Zeeland.

Met nieuwkomer FvD, die voor veel partijen de grote onbekende was, en de vervlakking van 
het politieke landschap waren de coalitieonderhandelingen ingewikkeld. Daarom duurde het 
(in)formatieproces in veel provincies langer dan voorheen. De PvdA heeft het er in deze com-
plexe puzzel goed vanaf gebracht: we besturen mee in elf van de twaalf provincies. Dat is bijna 
een verdubbeling ten opzichte van 2015. Alleen in Limburg, waar geëxperimenteerd wordt met 
een extraparlementair college, doen we niet mee.

Verklaringen voor goede resultaten

Het feit dat we aan zoveel coalitie deelnemen heeft meerdere verklaringen. De PvdA wordt 
doorgaans gezien als een betrouwbare partner die bestuurskracht met zich meebrengt. De 
kwaliteit van onze gedeputeerden is hoog en ze brengen veel ervaring met zich mee. Uit de 
 interviews bleek dat partijen regelmatig buiten de boot vallen door een kandidaat-gedepu-
teerde die slecht ligt of doordat de verhoudingen met andere partijen niet goed zijn. Voor de 
PvdA is het zaak om deze reputatie – als betrouwbare partner die bestuurskracht met zich 
meebrengt – in de toekomst te waarborgen. Het devies is hier: wees richting de andere partijen 
hard op de inhoud, maar zacht op de persoon. Zo kan je inhoudelijk punten binnenhalen en 
gaat dit niet ten koste van verhoudingen met de andere partijen.

Een andere verklaring voor de hoge coalitiedeelname is de vervlakking van het politieke 
landschap. Doordat de verschillen in zetelaantal tussen partijen onderling kleiner worden zijn 
er steeds meer partijen nodig om meerderheidscoalities te vormen. Waar eerder twee à drie 
partijen konden besturen, zijn de coalities nu groter en bestaan ze soms wel uit zes partijen. 
Daardoor is de kans op coalitiedeelname groter. Maar het betekent ook dat er meer compromis-
sen gesloten moeten worden om tot een akkoord te komen, partijen inwisselbaar zijn en dat 
het lastiger is om als partij herkenbaar te zijn. 

44  Een overzicht van het aantal zetels dat per partij behaald werd is te vinden is hoofdstuk 1. 

15�



64

In een onderhandeling met vier, vijf of soms wel zes partijen moet je goed je best doen om 
speerpunten binnen te halen. Het is zaak om je goed voor te bereiden en te bedenken welke 
punten je écht binnen wilt halen. Kijk daarbij ook naar de standpunten van andere partijen. 
Als zij hetzelfde vinden, hoef je dat punt niet zelf in te brengen. Zo voorkom je dat je als PvdA 
overvraagt. Je kan ook niet alles binnenhalen: gun daarom andere partijen ook een paar pun-
ten. Dan gunnen ze jou ook wat. De onderhandelaars van de PvdA zijn hier goed in geslaagd, 
alle coalitieakkoorden in de provincies waarin de PvdA mee bestuurt hebben herkenbare rode 
kenmerken. Daar zijn we trots op. 

Hoewel de coalities uit veel partijen bestaan, steunen ze vaak op een krappe meerderheid. 
Dat kan voor lastige situaties zorgen. Is een coalitie met zes partijen wel werkbaar? En hoe 
functioneert een coalitie met één zetel meer dan de oppositie? Het zal vaak een kwestie van 
geven en nemen zijn. Gun je jouw coalitiepartners wat? En gunnen ze jou wat? 

Het afbreukrisico met scheuringen binnen de coalitie en de fracties is groot. Zeker met het 
oog op de grote uitdagingen die er de komende vier jaar zullen zijn. Met onderwerpen als de 
landbouw, energietransitie en natuurbeheer is de provincie meer dan ooit politiek, zoals al 
in Noord-Brabant bleek. De tijd zal leren of de krappe coalities stand blijven houden of dat er 
meer coalitiebreuken zullen zijn. 
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Toelichting bij interviews

Het Centrum voor Lokaal Bestuur maakt na afloop van verkiezingen altijd lokale en regionale 
analyses, zowel van de uitslag als van de coalitievorming. Deze publiceren we op onze site en 
via de nieuwsbrief Lokaal Bestuur. Naast de algemene nieuwswaarde die dit heeft, voorzien 
we onze leden ook van informatie over hoe het hun collega’s in andere delen van het land is 
vergaan. Tegelijkertijd zijn de analyses en de onderhandelingsresultaten weer een belangrijke 
bron van input voor trainingen op het gebied van onderhandelen en advisering over de coali-
tievorming. Leren van elkaars ervaringen is daarbij het uitgangspunt. 

Een aantal betrokkenen twijfelde of je dit in de openbaarheid moet doen. Kan je alles 
vertellen over je onderhandelingsstrategie in een publicatie door voor iedereen beschikbaar 
komt? Om hen moverende redenen hebben de onderhandelaars uit Overijssel aangegeven geen 
toestemming te geven voor de publicatie van dit onderzoek. Daarom bestaat het hoofdstuk 
Overijssel alleen uit de openbare informatie maar is het interview met de onderhandelaars niet 
verwerkt. 

�
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Bronnen

Advies van informateur Mario Post, https://www.provinciegroningen.nl/fileadmin/ 
user_upload/Documenten/Downloads/Downloads_2019/Advies_informateur_Mario_
Post_april_2019.pdf

De zeven kerntaken van de provincie, https://ipo.nl/over-de-provincies/de-zeven-kerntaken-
van-de-provincies-test

Kennisbank Openbaar Bestuur, https://kennisopenbaarbestuur.nl/thema/ 
politieke-ambtsdragers/provincies/
Kerncijfers provincies, https://www.decentraalbestuur.nl/2-ongecategoriseerd/ 
3-provincies.html

Ledenbrief Anita Pijpelink 12 april 2019, https://zeeland.pvda.nl/nieuws/ 
ledenbrief-van-anita-pijpelink/

Nieuwsbericht coalitie-vorming Limburg 16 april, https://www.1limburg.nl/ 
informateurs-onderzoeken-huidige-coalitie-met-aanvulling?context=section-11737

Nieuwsbericht coalitie-vorming Zeeland 19 april, https://www.omroepzeeland.nl/
nieuws/112425/Forum-voor-Democratie-doet-niet-meer-mee-aan-onderhandelingen

Nieuwsbericht verkiezingsuitslag Zuid-Holland 25 maart, https://www.leidschdagblad.nl/
cnt/dmf20190325_83274467/vvd-verovert-restzetel-zuid-holland-op-de-pvda

Reconstructie formatie Zuid-Holland 4 september 2019, https://www.omroepwest.nl/nieuws/ 
3895000/RECONSTRUCTIE-Hoe-de-formatie-met-Forum-voor-Democratie-in-Zuid-Holland- 
mislukte

Uitslag Provinciale Staten 2 maart 2011, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20110302

Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20150318/663257

Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019, https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20190320/684842

Verklaring PvdA Flevoland, https://flevoland.pvda.nl/nieuws/pvda-en-coalitievorming/

Wikipedia. De pagina’s ‘Politiek in [provincie]’ zijn gebruikt als bron. Voorbeeld: ‘Politiek in 
Drenthe’, https://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek_in_Drenthe
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Bijlagen

Bijlage 1 Verkiezingsuitslagen in percentages, 2011, 2015 en 2019 in vergelijkend perspectief45

2011 2015 verschil 11 vs 15 2019 verschil 15 vs 19

% % %-punt % %-punt

Forum voor Democratie nvt nvt nvt 14,53 +14,53

VVD 19,57 15,92 -3,65 13,99 -1,93

CDA 14,12 14,71 +0,59 11,07 -3,64

GroenLinks 6,3 5,35 -0,95 10,76 +5,41

PvdA 17,32 10,08 -7,24 8,52 -1,56

D66 8,37 12,46 +4,09 7,8 -4,66

PVV 12,44 11,73 -0,71 6,94 -4,79

SP 10,16 11,65 +1,49 5,91 -5,74

ChristenUnie 3,31 4,01 +0,7 4,86 +0,85

Partij voor de Dieren 1,88 3,46 +1,58 4,36 +0,9

50PLUS 2,36 3,38 +1,02 3,2 -0,18

SGP 2,18 2,81 +0,63 2,47 -0,34

DENK nvt nvt nvt 1,67 +1,67

Bijlage 2 Verkiezingsuitslagen in absolute aantallen stemmen, 2011, 2015 en 2019 in 
 vergelijkend perspectief46

2011 2015 verschil 11 vs 15 2019 verschil 15 vs 19

stemmen stemmen stemmen stemmen stemmen

Forum voor Democratie nvt nvt nvt 1.057.030 +1.057.030

VVD 1.368.398 965.353 -403.045 1.017.937 +52.584

CDA 987.282 891.845 -96.437 805.862 -85.983

GroenLinks 440.687 324.572 -116.115 783.006 +458.434

PvdA 1.211.111 611.262 -599.849 619.906 +8.644

D66 585.195 755.719 +170.524 567.363 -188.356

PVV 869.626 711.176 -158.450 504.948 -206.228

SP 710.425 706.440 -3.985 430.096 -276.344

ChristenUnie 231.131 243.209 +12.078 353.443 +110.234

Partij voor de Dieren 131.231 210.113 +78.882 317.104 +106.991

50PLUS 164.928 204.858 +39.930 233.025 +28.167

SGP 152.441 170.624 +18.183 179.899 +9.275

DENK nvt nvt nvt 121.753 +121.753

45   Uitslag Provinciale Staten 2 maart 2011 https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/
PS20110302, Uitslag Provinciale Staten 18 maart 2015, https://verkiezingsuitslagen.nl/ 
verkiezingen/detail/PS20150318/663257 en Uitslag Provinciale Staten 20 maart 2019,  
https://verkiezingsuitslagen.nl/verkiezingen/detail/PS20190320/684842

46  Ibidem. 
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