Den Haag, 1 apríl 2019

t\4ijnheer de Co¡n m issa ris,

Leden van de Staten,

de pers en alle andere aanlvezigen.

Bijzondere dag. Voor u en voor mij. Proberen
een nìeuw college van G.s. tot stand re
brengen.
Het waren bijzondere verkiezingen,
Die gingen eigenlijk nauvuelijks over de provincies
en hun
besturen' Gingen over cíe vraag of het
kabinet zijn minieme meerderheid in de Eerste Karner

zou bel.louden.
\'¡Vat v'¡as

verwacht, kr,vam uit: nee dus. Nu zal het Kabinet
op zoek gaan of het de komende
tijd steun in het parlenrent kan krijgen voor
nieuwe wetgev,ing en belangrijke beslissingen.

wij

gaan gert/oon aan de slag. lk zal
mijn best doen. vanmiddag en morgenochtend hoop ik
alle fractievoorztters apart te ontvangenMorgenmiddag en de dag daarna gaan de
statenleden met elkaar erop uit- Elkaar leren
kennen. Zo ook de basis vinden voor

samenwerking.
Eerder in Brabant en vorig jaar in
Den Haag zijn r¡¡e erin gesiaagd colleges te vormen
die een
zo goed mogelíjke afspiegeling zijn
van de Staten als geheel. om dat hÍerte concretiseren:
kijk naar de uitslag van de verkiezingen.
Daaruit uolgt"een cott"gu waar de tw€e grootste
partijen Ìn opgenomen zijn: Forum
voor Democratie en de vvD- Erk met twee
gedeputeerden.
Dat brengt mij op mijn t',veede punt- Nu
zijn er in Zuid-Holland 5 gedeputeerden. Dat is al
n de krappe kant, maar zeker als we
een breed college willen m a ken, zal het rn oeten
worden uitgebreid om een aantal partijen,
die zo'n + oi 5 statenleden hebben, eveneens een
plek te geven.
volgende week gaa n we dan verder. Hoe
en rnet w¡e, hangt af van het overleg deze
aa

i:ge|l

Kern van mijn aanpak zijn samenwerking,
erkaar u/ät gunnen en voorar onderring
vertrouwen' Einnen het te vormen college van
G-S., ook met die fracties die daarin niet
zullen kornen' De staten els geheel dus.
ù/ant het zijn provinciale staten die het hoogste
orgaan van de provincie zijnNog een orde van dienst' Na deze
samenkomst zal ik geen rnededelingen naar de pers
doen.
ont\/ikkeling ís, hoort u van mij meer.

Pas als er een nieuwe

Dank, als er nog vragen zijn

Hans Wiegel
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