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Opening.

De VOORZITTER: Staten van Utrecht, ik open 
deze vergadering, mede naar aanleiding van be-
richten in de media dat de Partij van de Arbeid en 
de VVD het vertrouwen in de coalitiepartner CDA 
hebben opgezegd. Dat houdt in dat over deze po-
litieke situatie in de statenzaal het debat gevoerd 
moet worden, al is het maar om helderheid van 
argumenten te verkrijgen. Vandaar dat op dit tijd-
stip deze vergadering is uitgeschreven. Ik heet de 
leden van het college welkom en alle belangstel-
lenden, zomede ook de pers. 
De statenleden mevrouw Bodewitz, mevrouw Dijk, 
mevrouw Van Gemert, mevrouw Van Benthem, 
mevrouw Blom en de heer Bersch zijn afwezig.

Onderlinge	verhoudingen	coalitiepartners.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! We zijn hier bijeen, gezien de ontstane 
politieke situatie als gevolg van de vertrouwens-
breuk tussen de PvdA- en de VVD-fractie enerzijds 
en de CDA-fractie anderzijds. Om te beginnen, zal 
ik de gebeurtenissen van begin vorige week kort 
samenvatten, om vervolgens wat dieper in te gaan 
op de aanleiding hiertoe.
De irritatie over het optreden van deze CDA-frac-
tie rond Rijnenburg was ook voor onze fractie 
aanleiding om de samenwerking met deze CDA-
fractie te bespreken. De algemene conclusie van 
de VVD-fractie was dat de besluiteloosheid en het 
terugkomen op afspraken ook bij dit onderwerp 
helaas kenmerkend is voor de werkwijze van deze 
CDA-fractie in het voorbije jaar. Onze fractie kwam 
op basis hiervan tot de conclusie dat verdere sa-
menwerking met deze CDA-fractie in Provinciale 
Staten niet langer mogelijk was. 
De PvdA-fractie bleek op gelijke gronden tot 
hetzelfde besluit te zijn gekomen. Daarmee was 
duidelijk dat een breuk met deze CDA-fractie on-
afwendbaar was. Nadat wij onze gedeputeerden 
en vervolgens ook u, voorzitter, als voorzitter van 
Provinciale Staten hierover hadden geïnformeerd, 
hebben wij het CDA in een persoonlijk gesprek 
tekst en uitleg gegeven over onze intentie om de 
samenwerking in Provinciale Staten te beёindigen. 
Tot zover de gebeurtenissen van de afgelopen 
dagen. 

Dan gaan wij terug naar maart 2007. Na de ver-
kiezingen van vorig jaar maart heeft deze CDA-
fractie als grootste partij het voortouw genomen 
in de onderhandelingen. Het uiteindelijke resultaat 
hiervan was dat na maandenlang onderhandelen 
de coalitie van de afgelopen ruim dertig jaar werd 
voortgezet. De wijze waarop deze onderhandelin-
gen zijn geleid, blijkt achteraf een voorbode te zijn 
geweest van de nu ontstane situatie. 
Uiteindelijk zag een nieuw coalitieakkoord tussen 
CDA, VVD en PvdA het licht. Wij zijn nog steeds 
van mening dat er in het huidige coalitieprogram-
ma veel goede en waardevolle punten zitten, die 
het meer dan waard maken om uit te voeren. Het 
gaat, zogezegd, niet om het onderhanden werk. 
Het gaat om het spel. Het gaat ons om houding 
en het gaat ons om afspraken die we met elkaar 
kunnen maken. En juist dit is nu iets waarin deze 
CDA-fractie in de afgelopen jaren niet heeft uitge-
blonken. Alles wat er vervolgens rond Rijnenburg 
gebeurde, was de spreekwoordelijke druppel die 
de emmer deed overlopen. 

De samenwerking in de afgelopen jaren met deze 
CDA-fractie bleek te bestaan uit gesprekken die 
leidden tot nieuwe gesprekken en helaas zelden tot 
uitkomsten. Dat gebeurde meerdere malen rondom 
het AVP, op het vlak van mobiliteit, van herindelin-
gen en laatstelijk ook om Rijnenburg. Telkens, met 
de haven in zicht, strandden de onderhandelingen 
en trok ook deze CDA-fractie haar eigen plan. PvdA 
en VVD zagen zich vervolgens gedwongen om 
samen verder te gaan. Dit was overigens weer tot 
ongenoegen van de CDA-fractie. 
Onze fractie benadrukt wel dat de toch wel jaren-
lange relatie die wij met het CDA hebben gehad, 
een zeer belangrijk onderdeel is geweest van de 
discussie binnen onze fractie. Na zoveel jaren 
samenwerking neem je zulke beslissingen na-
tuurlijk niet impulsief en ondoordacht. Natuurlijk 
komt dan aan de orde voor de zoveelste keer een 
gesprek over de onderlinge relatie aan te gaan. 
Wanneer je desalniettemin toch tot een stap komt, 
zoals die vorige week is gezet, doe je dat in de 
meer dan stellige overtuiging dat dit de enig over-
gebleven optie is. Er kan dus geen sprake van zijn 
van een donderslag bij heldere hemel. 
Gelet op het voorgaande, ziet de VVD-fractie nu 
geen mogelijkheid in een verdere constructieve 
samenwerking met deze CDA-fractie. 
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De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Van den Burg heeft een interessant 
betoog gehouden. Toch wil ik van hem weten 
in hoeverre hij samen met zijn collega's van de 
PvdA-fractie in de richting van het CDA ook sig-
nalen heeft afgegeven, dan wel in persoonlijke 
gesprekken met de fractievoorzitter van het CDA 
heeft kenbaar gemaakt dat men zich ergerde dan 
wel dat men geïrriteerd werd door de manier en 
de wijze waarop er onderling onderhandeld werd 
en waarbij volgens de heer Van den Burg steeds 
geen resultaat werd geboekt. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! We hebben meerdere malen als coa-
litiepartijen bij elkaar gezeten. Over en weer is 
meerdere malen uitgesproken dat het niet goed 
loopt en daarmee was het mij wel duidelijk. 

(De heer Snyders arriveert om 14.10 uur.)

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! 
Afgelopen woensdag heeft de PvdA-fractie geza-
menlijk met de VVD-fractie besloten de coalitie 
met het CDA te beëindigen. Een heftig besluit, na 
een jaar van moeizaam samenwerken. De kiem 
wordt een breuk – collega Van den Burg zei het 
al – die is gelegd in de veel te lange onderhan-
delingsfase van deze coalitie. Als we dachten op 
een bepaald moment over een bepaald onderwerp 
startafspraken te hebben gemaakt, dan werden 
deze afspraken op een volgende bijeenkomst nog 
eens door het CDA ter discussie gesteld. Als we 
dachten een afspraak te hebben, was het voor 
het CDA de basis om nieuwe onderhandelingen 
te beginnen. In onze fractie kreeg dat proces een 
gevleugeld begrip mee: achteruit onderhandelen. 
En dat knaagt aan vertrouwen. Desondanks was 
er bij de fractie de wil om daaruit te komen; een 
jarenlange samenwerking gooi je niet zomaar weg. 
Wij hadden kwalitatief sterke bestuurders klaar 
staan. Mijn hoop was dat het college van GS het 
daarna zou overnemen en het aangetaste vertrou-
wen tussen mijn fractie en de CDA-fractie zou 
gaan overschaduwen. Maar ondertussen hingen 
de onderhandelaars als de spreekwoordelijke bok-
sers in de touwen. 

Er is in de afgelopen dagen veel gezegd over 'die 
nare verrassing' die de PvdA en de VVD voor het 

CDA in petto hadden. Bij het CDA is in alle toon-
aarden gesteld dat er meer gepraat had moeten 
worden. Gele kaarten, rode kaarten, open brieven. 
Maar de samenwerking tussen de coalitiefracties 
was een onderwerp van gezamenlijke zorg vanaf 
het moment waarop deze coalitie vorige jaar mei 
van start ging. Het liep niet goed. Het antwoord 
daarop was dat er gezamenlijk gezapt werd naar 
manieren om het vertrouwen te vergroten en te 
herstellen. Er werden bijeenkomsten ingericht 
tussen de fractievoorzitters van de coalitie, tus-
sen fractievoorzitters en leden van GS, vrijdags, 
voorafgaand aan de PS-vergadering. Later werden 
daaraan nog extra overleggen toegevoegd op 
maandagochtend om voor PS nog alle moties en 
amendementen af te stemmen teneinde ongeluk-
ken te voorkomen. Maar ook de fracties van de 
coalitie werden daarin betrokken. Een driemaan-
delijkse borrel voor alle fractieleden van de coalitie 
werd daartoe ingericht. Om elkaar beter te leren 
kennen en vanuit het idee dat daardoor het we-
derzijds vertrouwen zou toenemen. En dan heb ik 
het nog niet over de vele langdurige overleggen 
tussen coalitiepartners op commissieniveau. Con-
clusie: het heeft niet gewerkt; het vertrouwen is 
niet gegroeid. 

In het afgelopen jaar zijn er op inhoudelijk niveau 
talrijke verschillen gebleken. Ik noem er een paar, 
maar dat is nog aan te vullen: het voorlopige 
Groene Hart en de motie inzake Rijnenburg. 
Wat het voorlopige Groene Hart betreft overleg-
gen op verzoek van het CDA de drie coalitiepar-
tijen met elkaar vooraf, alvorens GroenLinks en 
de ChristenUnie aanschuiven. De inhoud wordt 
afgestemd. De VVD treedt op als woordvoerder, 
maar tijdens het interprovinciaal overleg legt de 
vertegenwoordiger van het CDA, tot onze eigen 
verbazing en ergernis, het eigen verhaal neer. 
Ik kom dan bij de gebeurtenissen van de afgelo-
pen weken: Rijnenburg. Voorafgaand is er overleg 
tussen de fractievoorzitters en de betrokken leden 
van GS over de inhoudelijke lijn van de motie. 
De PvdA-fractie zal het concept opstellen. Op 
dinsdag 24 juni 2008 stuur ik aan de fractievoor-
zitters van VVD en CDA een conceptmotie over 
Rijnenburg. Een dag later voer ik overleg met de 
fractievoorzitter van het CDA over dat concept. 
Dat mondelinge overleg met het CDA leidt tot de 
conclusie dat het CDA zich kan vinden in de grote 
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lijn van de motie: meer woningen in Rijnenburg. 
In dat gesprek meld ik opnieuw dat ik van plan 
ben een motie aan GroenLinks, ChristenUnie en 
SP voor te leggen, omdat het mij van belang lijkt 
dat als wij een uitspraak over Rijnenburg doen en 
dat dit zo breed mogelijk wordt gedragen. In de 
dagen daarop vindt er verschillende malen overleg 
plaats, telefonisch en per mail. Het CDA doet op 
1 juli zeven wijzigingsvoorstellen. Alle voorstellen 
van het CDA, maar ook van de VVD en mijn eigen 
aanpassingen worden in de motie verwerkt. Daar-
mee mogen wij ervan uitgaan dat de motie door 
de coalitie wordt gedragen en ondertekend. 
Op de ochtend van 3 juli meldt de fractievoorzitter 
van het CDA dat de fractie niet mede zal onderte-
kenen voor de motie Rijnenburg. Daaraan liggen 
twee redenen ten grondslag. Ten eerste: het CDA 
acht de vermelding van de Wet ruimtelijke orde-
ning onjuist. Men beschouwt dat als een dreige-
ment jegens de stad. Dat onderwerp was tot dan 
niet genoemd als een probleem. Ten tweede wordt 
er door het CDA gesproken van 'een grote irritatie' 
bij de CDA-fractie ten opzichte van de PvdA-frac-
tie. Weer die woningbouwkwestie in Rijnenburg. 
Het debat van 4 juli is cruciaal. Niet omdat in 
de motie Rijnenburg met dwang wordt gedreigd, 
maar omdat in die motie wordt uitgesproken 
dat er Wro-instrumenten worden ingezet als dat 
nodig is. Ik trek dat even breder: in het coalitieak-
koord zijn duidelijke afspraken gemaakt over de 
aanpak van grote problemen in onze provincie. 
Die afspraken zijn alleen wat waard als de coalitie-
partners besluiten durven nemen en die ook daad-
werkelijk durven uitvoeren. Daarvoor is bestuurs-
kracht nodig. Soms tegen de wind in. De PvdA 
kiest voor een bestuursstijl die open, transparant, 
stevig, herkenbaar en duidelijk is. Een stijl waarin 
heldere keuzes worden gemaakt en waarin de ver-
antwoordelijkheid voor het maken en doorpakken 
van plannen in uitvoering voorop staat. En na-
tuurlijk in een stijl die op partnerschap is gericht. 
Met inbreng van betrokken bewoners, bedrijven en 
andere organisaties, omdat draagvlak essentieel is 
voor het welslagen van ideeën en projecten.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Bos spreekt over helder, duidelijk 
en transparant. Als ik hem echter op 3 juli hoor 
zeggen dat er nu wordt gesproken over 7000 wo-
ningen in Rijnenburg en dat dit wat hem betreft er 

wel driemaal zoveel kunnen worden, en ik vraag 
hem tijdens de statenvergadering van 4 juli aan 
welk aantal hij dan wel denkt, dan zegt hij dat hij 
geen aantallen wil noemen. Dan vraag ik mij af of 
hij dan wel zo helder en transparant is met zijn 
uitspraken.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
zijn helder en transparant, zeg ik tot de heer De 
Vries, omdat wij in de motie hebben aangegeven 
dat er meer woningen gebouwd moeten worden 
wat de indieners van de motie betreft. Maar dat 
we dat mede willen laten afhangen van de onder-
zoeken naar de ontsluiting en van het resultaat 
van andere onderzoeken die nog moeten plaats-
vinden. Het is echter geen geheim dat die getallen 
de ronde doen, maar die kunnen alleen maar han-
den en voeten krijgen als die onderzoeken plaats-
vinden, zoals in de motie wordt gezegd.

Het debat vandaag gaat niet over verschillen van 
mening. Dat is immers het bestaansrecht van 
politieke partijen. Wij verschillen soms ook met 
GroenLinks en de VVD. Het gaat niet over het 
verschil in opvatting. Dat is hier niet aan de orde. 
Met het CDA overleg je eerst. Je komt met een 
voorstel waarbij alle eisen worden ingewilligd. Een 
dag van tevoren deelt het CDA dan mee dat men 
toch niet meedoet. In veel gevallen wordt er dan 
nog teruggegrepen op het proces dat niet goed 
gegaan zou zijn. Verwijten dat er geen overleg is 
geweest, dat zonder vooroverleg oppositiepartijen 
erbij zijn betrokken et cetera. De CDA-fractie is 
een besluiteloze fractie en geen betrouwbare part-
ner gebleken. 
Bij de PvdA heeft 'doorpakken' altijd bovenaan ge-
staan. De bezwaren zijn wel degelijk op de inhoud 
gericht. Als we niet de besluiten durven te nemen 
om het coalitieakkoord uit te voeren, dan zijn we 
het uiteindelijk niet eens over de inhoud. Kortom: 
als een coalitiepartij als het CDA niet bereid is de 
afspraken uit het coalitieakkoord om te zetten in 
daadkrachtige besluiten, waarbij de provincie ge-
bruik maakt van alle haar ter beschikking staande 
middelen, dan zijn de afspraken, om in CDA-ter-
men te spreken, zo zacht als boter. Dat is voor 
de PvdA een basis van samenwerken waarbij we 
uitglijden en niet verder komen. Rijnenburg betreft 
dus ook een inhoudelijk verschil. 
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De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Misschien kan de heer Bos dat laatste 
wat hij heeft gezegd met een voorbeeld verduidelij-
ken. Het wordt dan voor eenieder die hier met be-
langstelling luistert misschien duidelijk dat afspra-
ken uit het coalitieakkoord niet worden nagekomen. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
duid op voorbeelden die ik heb genoemd. Zo 
heb ik het voorbeeld van Rijnenburg genoemd. 
Dat gaat breder dan het coalitieakkoord. Het zijn 
ontwikkelingen die zich voordoen en waar wij als 
coalitie proberen samen uit te komen. Dit blijkt 
vaak in veel gevallen tot afspraken te leiden die 
vervolgens weer worden afgeblazen.
Rijnenburg betreft dus ook een inhoudelijk ver-
schil. In de motie Rijnenburg wordt uitdrukking 
gegeven aan het provinciale belang, omdat dat 
anders is of anders kan zijn dan gemeentelijke 
belangen. Wij vinden met de VVD dat de provincie 
haar regietaak serieus moet nemen en niet moet 
laten lopen. Zo'n benadering leidt anders tot niets. 
Dat is dan koude politiek. 

Ik keer terug naar het thema vertrouwen. Mijn 
fractie heeft in haar vergadering van afgelopen 
dinsdag uitgesproken geen vertrouwen meer te 
hebben in goede samenwerking met de CDA-frac-
tie. Wanneer is vertrouwen op? Dat is op als sa-
menwerking een slijtageslag wordt. Vertrouwen is 
nooit zomaar op. Niet van het ene op het andere 
moment. Maar als bij voortduring aan het vertrou-
wen wordt geknaagd, als patronen zich herhalen 
en als dat gebeurt ondanks veel extra overleggen, 
dan komt er een moment waarop je tegen elkaar 
zegt er geen vertrouwen meer in te hebben. Die 
vaststelling leidt inderdaad tot een plotselinge 
breuk, maar een met een lange aanloop. Dat 
gebrek aan vertrouwen was in de vorm van toe-
nemende irritatie vanuit de CDA-fractie jegens de 
PvdA-fractie minstens manifest.

Ten slotte voor de voorzitter. Ik ben er niet trots 
op dat wij hebben gebroken. Doorgaan zou ech-
ter hebben betekend dat het collegeprogramma, 
gemaakt voor de mensen in onze provincie, niet 
goed kan worden uitgevoerd. Daarom heeft de 
PvdA-fractie samen met de VVD-fractie dat be-
sluit genomen om een einde te maken aan deze 
coalitie. Niet lichtvaardig, maar aan het einde van 

een lange weg. Daarom dien ik nu mede namens 
de VVD-fractie een motie in die de weg vrijmaakt 
voor een nieuwe coalitie, een nieuwe ploeg die 
met nieuw elan een coalitieprogramma daadwer-
kelijk tot uitvoering kan brengen. 

Motie	M1	(VVD,	PvdA)

Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering 
bijeen op 14 juli 2008, ter bespreking van de 
vertrouwenscrisis tussen de fracties van VVD en PvdA 
en de fractie van het CDA;

kennis genomen hebbende:
van het feit dat de fracties van de VVD en de PvdA 
op woensdag � juli 2008 medegedeeld hebben het 
vertrouwen in de samenwerking met de fractie van 
het CDA op te zeggen;

constaterende:
dat daarmee het draagvlak voor het huidige college, 
samengesteld uit CDA, VVD en PvdA is weggevallen;

spreken uit:
•  dat het formeren van een nieuw college dat op 

voldoende steun in de Staten mag rekenen de 
hoogste prioriteit heeft;

•  dat dit college in de statenvergadering uiterlijk 
eind augustus aanstaande benoemd dient te 
worden;

•  dat ondertussen in het bestuur van de 
provincie voorzien dient te worden conform de 
Provinciewet;

verzoeken:
•  het college van Gedeputeerde Staten vanaf nu 

tot het moment waarop er een nieuw college is 
benoemd, de lopende zaken waar te nemen; 

•  hierbij geen onomkeerbare besluiten te nemen;

en verzoeken:
de leden van Gedeputeerde Staten hun zetel ter 
beschikking te stellen, voorafgaand aan de genoemde 
statenvergadering.

En gaan over tot de orde van de dag.

De VOORZITTER: De motie is voldoende onderte-
kend en maakt deel uit van de beraadslagingen. De 
motie kan worden vermenigvuldigd en rondgedeeld.
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De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb mijnheer Bos eerst zijn verhaal laten afma-
ken. In het begin van zijn betoog gaf hij al aan dat 
hij de onderhandelingen met het CDA over het 
collegeakkoord wel erg lang vond duren. Vanuit de 
oppositie hebben wij dat ook kunnen constateren. 
Ik vraag mij echter wel af of er op dat moment 
nog wel zoveel vertrouwen was dat hij dacht dat 
hij het nog maar een keertje moest proberen? Of 
had hij eigenlijk bij zichzelf te rade moeten gaan 
om op dat moment al de stekker uit het stopcon-
tact van de onderhandelingen te trekken, om dan 
een andere koers te gaan varen en te kiezen voor 
een andere coalitie? 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
zal niet verhelen dat die discussies binnen mijn 
fractie en binnen de onderhandelingsdelegaties 
wel eens gevoerd zijn. Uiteindelijk stonden er 
kwalitatief goede bestuurders klaar en wij konden 
ons uiteindelijk vinden in de resultaten van dat 
onderhandelingsakkoord. Uiteindelijk is toen de 
overweging uitgevallen in de zin van ´doorgaan´.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Maar betekent dat feitelijk niet dat de heer Bos zegt 
dat hij alle zegen van GS verwachtte en wel zou zien 
hoe dat in PS opgelost zou worden? Dat is dan geen 
sterke basis om op die manier door te gaan. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hoopten dat aan de ene kant een stevig college 
een goed begin zou maken met de uitvoering van 
dat programma en dat daardoor de verschillen in 
opvatting tussen de fracties en ook het in zekere 
zin ontbreken van voldoende vertrouwen daardoor 
overschaduwd zou worden. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! En dan te bedenken dat de fractie van 
het CDA uit dezelfde mensen bestaat die al in de 
vorige periode in de Staten zaten. Wat een rare 
situatie. 
Graag zal ik ingaan op de ontstane situatie en van 
deze gelegenheid gebruik maken om een aantal 
vragen te stellen aan de collega´s van de PvdA en 
de VVD. Immers op ons verzoek om met elkaar 
om de tafel te gaan zitten naar aanleiding van de 
mededeling dat zij niet meer met het CDA wilden 
samenwerken, zijn beide fracties niet ingegaan. U 

begrijpt dan dat dit dan nu maar moet. Misschien 
is dat ook wel zo handig. Eventueel toekomstige 
coalitiepartners kunnen dan zien wat voor vlees ze 
in de kuip hebben. 
Overigens hebben we van de VVD-collega´s van-
morgen om half twaalf nog een brief ontvangen. 
Waarvoor onze hartelijke dank. Op de daarin ge-
stelde vragen zullen wij later nog ingaan. 

Op woensdagmiddag, even na vier uur, ging bij 
mij thuis de telefoon. Het verzoek kwam toen om 
naar het provinciehuis te komen, want de heren 
Van den Burg en Bos hadden een mededeling te 
doen. Tussen dat moment en zes uur ben ik aan 
het rondbellen geslagen en al snel werd duidelijk 
dat de heren de laatste tijd niet stilgezeten had-
den. Hoe lang, dat zullen we wel nooit vernemen. 
De commissaris van de Koningin was op de hoog-
te gebracht van het feit dat de heren sleutelden 
aan een nieuwe coalitie. Om zes uur zou het CDA 
te verstaan worden gegeven dat de samenwer-
king beëindigd zou worden. Samen met de heer 
Krol, die op dat moment met mij mee kon gaan, 
stapte ik om even na zes uur de fractiekamer van 
de PvdA binnen. Daar werd ons die mededeling 
gedaan:´David en ik hebben besloten dat we de 
samenwerking met het CDA willen beëindigen.´ 
Op onze vraag of daarover gepraat kon worden, 
om te bezien of daar iets aan is te veranderen, 
komt een klip en klaar antwoord: ´Nee.´
Redenen om te willen stoppen worden nog wel 
gegeven. Over de inrichting van het landelijk gebied 
zullen we het nooit eens worden. Over de urgentie 
van de woningbouw worden we het evenmin eens. 
En er bestaat een verschil van inzicht over het be-
stuurlijk dossier. Zoals wij allen hier weten, is het 
bestuurlijk dossier, de herindelingen, in gezamenlijk 
goedvinden een vrije kwestie in de coalitie. De heer 
Bos en de heer Van den Burg hebben persoonlijk 
ingestemd bij de coalitieonderhandelingen, die, 
naar ik nu vandaag heb gehoord, veel te lang heb-
ben geduurd. Zij hebben zelf ingestemd met het 
niet eens zijn op dit dossier. Wat is hun werkelijke 
onderbouwing? Anders dan dit gelegenheidsargu-
ment om een jaar en drie maanden nadien dit als 
reden te zien voor een contractbreuk? 

Dan over de woningbouw. De urgentie van het 
bouwen van woningen is ook bij het CDA  
duidelijk. Men kan alle notulen doornemen van de 
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PS- en commissievergaderingen waarin men dit kan 
teruglezen. Er is wel terughoudendheid te zien met 
betrekking tot een nieuwe grote woningbouwloca-
tie. Wij willen de noodzaak van woningbouw graag 
afwegen tegen het belang van de natuur en van 
andere beslagleggers. Gegeven ons rentmeester-
schap moeten wij nu eenmaal kritisch zijn over de 
invulling van onze ruimte. Vandaar ook steeds weer 
onze vraag om de grootste uitdaging te zien in het 
benutten van binnenstedelijke mogelijkheden. 
Collega-fractievoorzitters van de coalitie. In ons 
akkoord hebben we zaken afgesproken. ´In het 
najaar 2008 zal´, en dat is de letterlijke tekst, ´de 
vraag-en-aanbodverhouding worden geactuali-
seerd. Dan zal er een evaluatie plaatsvinden in 
onze Staten op basis waarvan eventueel aanvul-
lende maatregelen zullen worden genomen.´ Wat 
is dan de reden dat zij dit onderwerp aanhalen als 
argument voor contractbreuk? 

Dan was er nog een argument in het verschil van 
mening over de duurzame inrichting van het lande-
lijk gebied. In dit geval zal ik mij beperken tot het 
fronsen van mijn wenkbrauwen. Simpelweg, omdat 
ik mij afvraag waar en wanneer we dit onderwerp 
inhoudelijk bij de kop hebben gehad, waaruit dan 
blijkt dat wij het niet eens zouden worden? Aanlei-
ding voor beide heren was de vorige PS-vergadering. 
Het ging over de totstandkoming van de motie over 
de polder Rijnenburg. Voor de goede orde – de heer 
Bos had het hier al over: niet zo zeer de inhoud als 
de aanloop hier naartoe. De irritatie was ontstaan 
omdat het CDA niet blij was met de opzet van de 
motie, omdat ik ervan overtuigd was dat er, toen dit 
onderwerp op 1 juni in de coalitie werd besproken, 
een andere motie zou komen. Maar dat bleek niet zo 
te zijn. Daarover was ik teleurgesteld. Temeer omdat 
we die dag met elkaar als fractievoorzitters en GS-le-
den van de coalitie op een rij hadden gezet waarover 
we het eens waren. Als CDA hebben we een andere 
mening over de aanpak. Niet over het doel, laat dat 
duidelijk zijn. Dat dit tot irritatie kan leiden, dat kan. 
Als ik daarover als persoon verkeerde dingen heb 
gezegd, of als ik daarvoor mensen voor het hoofd 
heb gestoten, dan ben ik de eerste die zich daarvoor 
verontschuldigt. Ik heb dat overigens ook uitgespro-
ken. Niet in de week daarna, maar nog op diezelfde 
vrijdag. Maar goed, op dat moment doet dat er hele-
maal niet meer toe. De PvdA en de VVD zien dit als 
een aanleiding om te breken. 

Ik kom nog even terug op die aanleiding. Tot de 
heren Van den Burg en Bos zeg ik: hadden wij 
naar aanleiding van dit voorval niet met elkaar al 
afgesproken dat wij elkaar zouden opzoeken om 
dit met elkaar te bepraten? En klopt het dat hier-
over een mailwisseling gaande was ten tijde van 
hun voorbereidingen om met het CDA te breken? 
Om welke reden hebben zij niet op dat moment 
– nota bene nog vorige week – kenbaar gemaakt 
dat zij daarin helemaal niet geïnteresseerd waren 
om bij elkaar te komen? Is dat dan misschien de 
reden, zeg ik tot de heer Van den Burg, om het zo 
ver mogelijk voor zich uit te schuiven? 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Voordat we naar de directe aanleiding van de 
crisis gaan, bevraag ik het CDA toch nog even of 
men geen signalen heeft opgevangen? Bijvoor-
beeld naar aanleiding van de coalitieonderhande-
lingen, maar ook gedurende de achttien maanden 
dat wij in deze Staten bezig zijn? Had men daar-
uit niet kunnen opmaken dat die samenwerking 
als het ware niet lekker liep en dat die werkelijk 
stroef liep? De heer Bos heeft gezegd dat er zelfs 
gezellige borrelsessies zijn belegd om elkaar be-
ter te leren kennen en om de samenwerking wat 
gesmeerder te laten verlopen. In hoeverre heeft 
het CDA dat werkelijk niet zien aankomen en wat 
heeft die fractie er werkelijk aan gedaan om ervoor 
te zorgen dat het niet zo ver zou zijn gekomen? 

Mevrouw DOORNENBAL: Mijnheer de Voorzitter! 
Om even een verkeerd beeld te voorkomen: al voordat 
wij met deze periode begonnen, hadden wij al met 
elkaar als coalitiepartners afgesproken regelmatig bij 
elkaar te zullen komen. Dus niet alleen als fractie-
voorzitters, maar ook als fracties. In het afgelopen 
jaar hebben we afgesproken dat iedere fractie een 
keer een avond zou organiseren. Dat is ook goed om 
elkaar tegen te komen en onderling van gedachten te 
wisselen zonder het over een bepaald onderwerp te 
hebben, omdat wij ervan overtuigd zijn dat als je op 
die manier elkaar ontmoet, ook andere zaken soepel 
kunnen verlopen. Dat hebben we dus niet in gang 
gezet omdat er al problemen zouden zijn. 
Uiteraard zijn er zakelijke verschillen van mening 
geweest, maar het is niet zo dat als je inderdaad 
praat over een spreekwoordelijke emmer die over-
loopt, dat ik moet zeggen dat het mij niet bekend 
was dat er wat lekte. 
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De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Dus mevrouw Doornenbal heeft nooit letterlijk van 
VVD of PvdA te horen gekregen dat de CDA-fractie 
dus echt op haar tellen moest passen en dat ze 
het nu echt zat waren, anders zou het de laatste 
keer zijn dat de drie fracties rond de tafel zouden 
zitten. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Woorden als ´als anders zijn we het 
zat´ en ´nu moet je eens ophouden´ zijn nooit 
gevallen. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 
We hebben van de PvdA en de VVD een reactie 
gekregen op de wijze waarop de onderhandelingen 
in het voorjaar van 2007 gingen: stroperig en lang-
durig. Heeft het CDA dat ook zo ervaren? 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er waren tijdens de onderhandelingen 
enkele zaken aan de orde. Eén ding was de be-
noeming van de commissaris van de Koningin. 
Uiteindelijk waren we in diezelfde periode als 
fractievoorzitters natuurlijk allemaal ook lid van 
de vertrouwenscommissie voor de benoeming van 
een nieuwe commissaris. Voorts was er door het 
vorige college niet een heel goed overdrachtsdocu-
ment achtergelaten aangaande de financiën. Dat 
heeft ons eigenlijk best in de rem gezet. Op het 
moment dat je aan het onderhandelen bent, loopt 
het natuurlijk ook wel eens niet zo soepel. Dat is 
gewoon inherent aan onderhandelen. Stel je voor 
dat onderhandelen soepel loopt, dan moet je je af-
vragen wat voor een onderhandelaar je bent. Haal 
je wel het onderste uit de kan? Misschien moet je 
dat ook niet altijd willen. Met kennis achteraf kun 
je altijd tot andere conclusies komen dan op het 
moment waarop je ermee bezig bent. Met die ken-
nis achteraf kan de PvdA en ook de VVD zeggen 
dat ze te lang hebben onderhandeld. Als dat een 
mogelijkheid is om nog een keer na te slaan, kun 
je die gelegenheid altijd aangrijpen. Ik denk niet 
dat op het moment dat je uit elkaar gaat en je ook 
nog hartelijk wordt bedankt voor het prettig leiden 
van de coalitieonderhandelingen, dat je daarvan 
nu zou zeggen dat het helemaal verkeerd geleid 
was. Uitdrukkingen als: “Hartstikke bedankt, het 
is lekker gelopen, we gaan er met z'n allen tegen-
aan”, zouden dan niet zijn gebezigd. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! In de politiek hanteer je toch een be-
paalde werkwijze? Nu ervaar ik dat de oorlog is 
uitgebroken. Meestal gaat daaraan iets vooraf: een 
oorlogsverklaring of een redelijk ultimatum. Zo-
iets als: het is zo belangrijk dat je moet bewegen 
anders hoeft het niet. Is er feitelijk dan een soort 
signaal geweest of niet?

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb het niet goed kunnen horen. Een 
signaal van wat?

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Of er een feitelijk signaal is geweest in 
de vorm van een ultimatum of iets anders, in de 
trant van: als men nu niet beweegt dan breekt de 
pleuris uit, want het is gebeurd. Of is het gewoon 
een overval zoals Hitler op 10 mei 1940 Neder-
land binnenviel. Ik chargeer daarmee wel, maar 
daar houd ik van. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De vergelijking die de heer Snyders 
gebruikt, vind ik erg ongelukkig gekozen. Als de 
heer Snyders even geduld heeft dan kom ik straks 
bij het punt van de gewekte irritatie daarop terug. 
Als er al eerder irritatie was, waarom hebben de 
heer Bos en de heer Van den Burg dat dan niet 
duidelijk gemaakt? Als dergelijke zaken hen dwars 
zitten dan kunnen ze die toch best gewoon noe-
men? 
Ik ga weer even terug naar vorige week en naar 
woensdag. Voordat de heer Krol en ik de fractieka-
mer van de PvdA verlieten, werd ons gemeld dat 
de reden van deze contractbreuk in ieder geval 
niet zat in de GS-leden. Die doen het prima en er 
is veel respect voor hen. Toen we vervolgens alles 
op een rijtje zetten, bleek dat de coalitiebreuk niet 
ligt aan inhoudelijke meningsverschillen. En als we 
dan later de media volgen, dan komen er andere 
argumenten aan het licht. Helaas moesten we dus 
vandaag pas de andere argumenten horen. Die 
hebben we dus niet afgelopen woensdag gehoord 
op het moment dat het vertrouwen in onze fractie 
werd opgezegd. 

Het CDA zou een besluiteloze club zijn waarmee 
niet valt te besturen. Ons wordt verweten dat wij 
een maatschappelijke gedragenheid belangrijk 
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vinden, evenals respect richting de samenleving. 
Wij vinden inderdaad dat het provinciebestuur 
daarin energie moet stoppen. De PvdA- en de 
VVD-fractie hebben daar klaarblijkelijk minder 
een boodschap aan en willen gewoon kort door 
de bocht zelf besluiten nemen. Het spijt mij zeer, 
maar deze opstelling heeft werkelijk niets met 
besluiteloosheid te maken. Het heeft wel te maken 
met interactie tussen overheden en organisaties 
én met respect. 
Het CDA zou ook een arrogante partij zijn. Het 
is wel bijzonder om dit te horen als je zojuist het 
tegenovergestelde ervan – besluiteloosheid – hebt 
gehoord. Natuurlijk zet zo'n uitspraak je wel aan 
het denken. Als partij moet je jezelf wel een spie-
gel durven voorhouden. Toch vraag ik mij af of er 
iemand is van onze collega´s die deze uitspraak 
kan toelichten met een voorbeeld waaruit die ar-
rogantie dan blijkt. Zou het misschien zo kunnen 
zijn dat dit gewoon lekker bekt? En dat een grote 
partij dit direct koppelt aan arrogantie? Hoe rijmt 
die arrogantie met samenwerken en overleg dat 
wij als CDA zo belangrijk vinden? 
Daarnet hoorden we ook weer dat het CDA maar 
blijft onderhandelen. Wie van u wel eens onder-
handelt, die weet dat onderhandelen altijd gebeurt 
tussen twee of meer partijen. Onderhandelen is 
voor het grootste deel aftasten om te weten hoe-
veel ruimte erin zit. En een onderhandelaar die 
zichzelf een beetje respecteert, zal altijd gaan voor 
het maximaal haalbare resultaat. Bij onderhande-
lingen kan een partij duidelijk maken dat een bod 
al of niet acceptabel is. Dan houdt het op. 

Nu ga ik even terug naar deze situatie. Blijkbaar 
is het voor de heer Bos irritant dat het CDA altijd 
zoekt naar die optimale ruimte. Waarom geeft de 
heer Bos dan niet concreet aan waar bij hem de 
grenzen liggen? Het is heel simpel: als de heer 
Bos zijn grenzen aangeeft, is het voor ons duidelijk 
dat er niet meer in zit. Hij is als kopman van zijn 
partij toch onderhandelaar? Maar zolang hij nooit 
concreet een grens aangeeft, verschaft dat anderen 
de mogelijkheid er zo veel mogelijk uit te halen. Hij 
moet dus beter communiceren en daardoor duide-
lijk zijn. Daarmee wordt narigheid voorkomen. Nu 
zien we dat er narigheid is opgekropt en blijkbaar 
is het te laat. Het zal voor de heer Bos en voor de 
heer Van den Burg toch geen nieuws zijn dat het 
in een relatie in coalitieverband essentieel is dat er 

gepraat wordt. Het is belangrijk die inspanning te 
verrichten om elkaar te verstaan. Die inspanning 
moeten wij willen verrichten om die relatie te laten 
werken. En, laten we eerlijk zijn, niet alleen omdat 
wij dat persoonlijk willen, maar ook omdat het van 
belang is voor de samenwerking in het provincie-
bestuur. Het bestuur dat in dienst staat van onze 
Utrechtse inwoners. 

Als wij dit alles op een rijtje zetten dan blijven er 
een paar heel simpele vragen over naar aanleiding 
van de brief van de VVD. Wat is de reden dat onze 
vrienden van de VVD niet het signaal hebben 
afgegeven dat zij het gedrag en/of de opstelling 
van onze fractie zat zijn? Waarom heeft men de 
ergernis zo laten oplopen dat er nu de vergelijking 
van de druppel en de emmer komt? Dat de em-
mer van de VVD vol was, bleek nergens uit. Tot 
vandaag, of tot een paar dagen geleden. Sterker 
nog: het was, zoals ik daarnet al zei, bij ons niet 
eens bekend dat het 'lekte'. En dat terwijl de heer 
Van den Burg in zijn brief aangeeft dat 'natuurlijk 
aan de orde komt het zoveelste gesprek over de 
onderlinge relatie aan te gaan'. Voor de zoveelste 
keer? Noem op wanneer en waarover er in gesprek 
is gegaan? Het is wel gek dat dit voor ons totaal 
onbekend is. Terwijl de heer Van den Burg wel 
overgaat tot de conclusie dat deze breuk de enig 
overgebleven optie is. Er is nooit een inherent 
signaal geweest dat er iets fundamenteels schort 
aan het functioneren van de CDA-fractie als sa-
menwerkingspartner. Ook niet in het onderlinge 
fractievoorzitteroverleg. Waarom niet? 
Waarom nu deze rigoureuze stap? En waarom zijn 
de statenfracties van de VVD en de PvdA niet be-
reid geweest in te gaan op onze uitnodiging in een 
open brief om de zaken met elkaar uit te praten? 
Mensen, we zijn toch volwassen? Schiet toch op! 
Waarom zijn de heren Bos en Van den Burg wel 
ingegaan op de uitnodiging in mijn mail van vo-
rige week – let wel: nog voor alle commotie over 
de motie-Rijnenburg – om te evalueren? Maar in 
de tussentijd hebben zij dit besluit genomen. We 
zouden nota bene aanstaande vrijdag met elkaar 
om de tafel gaan zitten, heren! In een open en 
eerlijke wereld praten we als volwassen mensen 
daarover en gaan we niet achter iemands rug om 
naar de oneerlijke wereld van het achterkamertje, 
waar je buiten het zicht van de kiezers en de me-
dia intussen een nieuwe coalitie smeedt. 
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In maart vorig jaar zijn er verkiezingen geweest. Er 
zijn geluiden dat er destijds mooie plannen lagen 
voor een coalitie van de PvdA, VVD en Groen-
Links. Helaas verloor de PvdA fors en zag zich 
min of meer gedwongen met de VVD en het CDA 
verder te werken. Na de coalitieonderhandelingen 
werd het college van GS geïnstalleerd, een prima 
uitvoerend stel. Geen vertragingen maar daad-
kracht, zoals het hoort in GS. PS daarentegen, 
de kaderstellers en de controleurs, hebben nogal 
eens op de rem getrapt door op de stoel van GS 
te willen gaan zitten. Dan heb ik het niet over het 
CDA, dan heb ik het met name over de fracties 
van de VVD en de PvdA. Op wiens initiatief moest 
het college van GS de uitvoeringsplannen van het 
AVP nog eens langs laten komen? Precies, maar 
laten we daar maar niet te lang in blijven steken, 
want dat brengt ons nergens. Al is deze hele situ-
atie voor ons als CDA-fractie onverkwikkelijk. En 
ja, dit kwam bij ons wel als een donderslag bij 
heldere hemel. 

Natuurlijk zit er altijd wat licht tussen coalitiege-
noten. We staan allemaal niet voor niks voor een 
andere partij. Zelfs als er spanning is, kom je daar 
als volwassen, verantwoordelijke politici altijd uit. 
Of er moet echt iets aan de hand zijn. En als je 
dan een stapje achteruit zet en je probeert een 
hele situatie vanaf een afstandje te bekijken, dan 
komen er diverse gedachten in ons op. Het zou 
toch niet zo zijn dat twee fracties zonder een der-
de te verwittigen al besprekingen zijn begonnen 
met een andere fractie? Over een andere coalitie? 
Het zou toch niet zo zijn dat oppositiefracties 
zich laten leiden tot onomkeerbare afspraken nog 
voordat er een publiek debat heeft plaatsgevonden 
waarbij de onderste steen boven komt over de 
oorzaak van de spanningen? Het zou toch niet 
zo zijn dat het persoonlijk inzicht of belang van 
fractievoorzitters of gedeputeerden hebben mee-
gespeeld bij deze afwegingen? Het zou toch niet 
zo zijn dat het, waar door vele statenleden op zeer 
plezierige wijze wordt samengewerkt – met name 
ook tussen de coalitiepartners – dat statenleden 
van betrokken fracties onder druk gezet zijn door 
hun fractievoorzitters voordat de derde fractie 
de gelegenheid heeft gekregen om van repliek te 
dienen? Het zou toch niet zo zijn, voorzitter, dat 
straks een gedeputeerde van een van de betrokken 
partijen op instigatie van een nieuwe coalitiepart-

ner wordt vervangen door een van de betrokken 
fractievoorzitters? Het zou toch niet zo zijn dat je 
een coalitieakkoord sluit en daarbij alvast zachtjes 
tegen jezelf zegt dat je het opblaast wanneer het 
je goed dunkt? Het zou toch ook niet zo zijn dat 
je elkaar prettige vakantie wenst, terwijl je al speelt 
met de gedachte de ander te lozen? Het zou toch 
niet zo zijn dat je je mond vol hebt van zorgvul-
digheid die alleen geldt voor een ander? Het zou 
toch ook niet zo zijn dat je een dergelijke coup 
voorbereidt zonder je eigen gedeputeerde daarvan 
te verwittigen? Het zou toch ook niet zo zijn dat 
je als gedeputeerde aanwezig bent geweest bij 
een fractiebespreking waarin deze coupstrategie 
is besproken en je niet direct je collega-gedepu-
teerde hebt gebeld om op te roepen als college de 
gelederen te sluiten en de coalitiefractievoorzitters 
voor een spoedvergadering uit de nodigen? Maar, 
voorzitter, dat is hoogstwaarschijnlijk helemaal 
niet het geval. We hebben immers toch te maken 
met een zeer collegiale, betrokken en professio-
nele collega?

Onze inzet van dit debat is niet alleen voor deze 
situatie, maar ook voor de toekomst. Hoe te han-
delen in een situatie waarin niet zozeer een col-
lege, maar tussen colleges en fracties in de Staten 
kennelijk spanningen bestaan. We hebben hier 
niet alleen een rol in het vertegenwoordigen van 
een politiek deelbelang, maar we hebben ook een 
verantwoordelijkheid om het politieke proces veilig 
te laten verlopen, opdat de burger z'n vertrouwen 
kan blijven houden in een politiek bedrijf. En om 
politici recht in de ogen te kunnen blijven kijken, 
ook als we inhoudelijk van mening verschillen.

Hoe nu verder? Het allerliefste ziet het CDA een 
serieuze poging om als volwassen mensen om de 
tafel te gaan zitten om datgene met elkaar te be-
spreken dat niet goed gaat en met elkaar daarvoor 
de oplossingen te vinden. Mocht dat geen optie 
zijn, dan zou het in onze ogen verstandig zijn dat 
er op basis van de verkiezingsuitslag van vorig 
jaar in een open en openbare bijeenkomst wordt 
besproken welke mogelijkheden er zijn om de 
inwoners, de organisaties en de medeoverheden 
van deze provincie zo goed mogelijk te dienen. 
Graag stel ik namens mijn fractie voor om dat 
open en openbare gesprek op een zo kort moge-
lijke termijn te laten plaatsvinden. Het zou toch 
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niet zo zijn dat er partijen zijn die het open en 
openbare overleg schuwen? Het zou toch niet zo 
zijn dat er nog voordat er serieus gekeken is naar 
de werkelijke oorzaak van deze situatie, de zaken 
al beklonken zijn? 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik sta hier vandaag met zeer gemengde gevoelens. 
Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om 
in het openbaar te zeggen hoe mijn fractie tegen 
de huidige gang van zaken aankijkt en welke op-
lossingsmogelijkheden wij zien. 
Natuurlijk wisten wij dat er irritaties waren tussen 
de drie partijen. Wij hadden echter niet ingeschat 
dat deze langdurige samenwerking op deze wijze 
en één jaar na de verkiezingen zo zou ontploffen. 
Verbijstering en ongeloof, dat waren dan ook onze 
eerste gevoelens, als snel gevolgd door vreugde: 
eindelijk – ongeacht de verkiezingsuitslag – na 
meer dan dertig jaar deze drie op het pluche: een 
ander college, goed voor de politiek. Maar is dit 
aan de andere kant wel zo goed voor het beeld 
dat de gemiddelde Utrechter van onze provinciale 
politiek heeft: ruim één jaar na de verkiezingen 
opbreken en Rijnenburg als het breekpunt? Wat 
stond er nu eigenlijk in die moties? Maar er was 
meer te lezen in de pers en vandaag te horen: de 
samenwerking tussen de fracties loopt niet, het 
CDA is te stroperig. Ik geloof niet dat het aan ons 
is hierover een oordeel te vellen. Maar of de boer 
in Rijnenburg hiervoor begrip heeft? Ik denk van 
niet. 

En dan is er dus rotzooi en dan moeten we puin 
ruimen. Wij hebben stoffer en blik al bij ons. Wij 
zullen best meehelpen. Gooi het collegeakkoord 
in de open haard, pak ons verkiezingsprogramma 
erbij en voilà, aan de slag, daadkrachtig en recht 
door de provincie. Maar de realiteit is anders. 
De twee partijen die – als ik de woorden van het 
CDA even mag gebruiken – de dolkstoot hebben 
uitgedeeld, zullen snel een doorstart maken op 
basis van het huidige collegeakkoord. Zij zijn de 
onderhandelingen gestart met de ChristenUnie 
en GroenLinks: een schoffering van onze kiezers! 
Uiteindelijk hebben zowel de ChristenUnie als 
GroenLinks vier zetels en de SP heeft er vijf. Aan 
de ene kant wel. En aan de andere kant? Wie goed 
kijkt naar de inhoud van onze verkiezingsprogram-
ma's weet dat er verschillen zijn tussen de SP, de 

PvdA en de VVD. Ik noem alleen maar onze stand-
punten ten aanzien van de herindeling. Wij vinden 
dat een college met de PvdA, VVD en de SP tot de 
mogelijkheden behoort, maar er zouden de nodige 
harde noten te kraken zijn. Mogelijk is het dus 
wel. De eerste die de noten kraakt, hoeft later niet 
naar de dolk te grijpen. 
Er is echter nog een optie. Het is ook mogelijk 
een nieuwe coalitie te vormen waaraan zowel mijn 
fractie als het CDA deelnemen. Een aansluiting 
door de ChristenUnie en GroenLinks ligt hierbij 
voor de hand. De SP staat hiervoor open en zou 
graag deze mogelijkheid verder onderzoeken. 
Het lijkt erop dat de ChristenUnie en GroenLinks 
momenteel een sleutelpositie vervullen. Daarbij 
gaan wij er dan wel van uit dat wij afscheid nemen 
van gedeputeerde Ekkers. 
Tot zover onze blik vooruit.

Voorzitter, terug naar de puinhopen van het he-
den. Als blijk van onze goede wil om een steentje 
bij te dragen, biedt de SP u bij dezen deze stoffer 
en blik aan. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Oppositie voeren kent af en toe zo zijn 
frustraties. Allereerst heb je weinig invloed op het 
beleid en op de uitvoering daarvan, terwijl hetgeen 
je voorstelt toch een beter antwoord is op de vra-
gen die zich aandienen – althans dat is de eigen 
mening. Het frustrerende blijkt ook te zijn dat je 
geen invloed hebt op de val van een coalitie of col-
lege. Jarenlang heeft GroenLinks getrokken en ge-
duwd aan deze coalitie, waarvan wij vonden dat er 
een eind aan moest komen, maar dit college viel 
op een moment dat we er eigenlijk niet mee bezig 
waren. Ik wil duidelijk zijn dat wij het uiteenval-
len van deze coalitie positief waarderen. Dat was 
hoog tijd na drie decennia, meer dan hoog tijd. 
Dat neemt echter niet weg dat dit uiteenvallen ons 
ook wat gebracht heeft. Er zaten onder deze coa-
litie spanningen, er waren stijlverschillen en ook 
verschillende visies. Dat hebben wij en anderen bij 
herhaling naar voren gebracht: bij de bespreking 
van het coalitieakkoord en van het uitvoerings-
programma en, zoals de heer Bos zei, bij de be-
spreking van de voorjaarsnota. Dat het CDA veel 
te veel domineerde, hadden wij vastgesteld bij de 
bespreking van het coalitieakkoord. Dat het CDA 
over een aantal onderwerpen een andere mening 



- 14 juli 2008, pag. 1� -

had, was duidelijk. Ook vonden wij in de Staten de 
heftige inbreng van het CDA opmerkelijk, bijvoor-
beeld bij de herindelingdiscussies. Dit alles neemt 
niet weg dat het uiteenvallen van de coalitie toch 
ook ons heeft verrast. Ook door de wijze waarop 
die onvoldoende recht doet aan de waardering 
die de beide gedeputeerden van het CDA Anneke 
Raven en Bart Krol verdienen. Het einde van deze 
coalitie kan en mag volgens ons op geen enkele 
wijze gekoppeld worden aan hun functioneren en 
persoon. Naast de vreugde die GroenLinks ervaart 
bij het feit dat er nieuwe politieke verhoudingen 
mogelijk zijn, willen wij de menselijke dimensie, 
juist in deze zaal van de Provinciale Staten van de 
provincie Utrecht, zeker niet uit het oog verliezen 
en onze waardering uitspreken voor hun werk. 
Dat geldt ook voor de collega's in de CDA-fractie. 
Ik kan niet in de boezem kijken van de nu eindi-
gende coalitie van CDA, VVD en PvdA. Eerlijk ge-
zegd: jarenlang heb ik wel die wens gehad, maar 
nu even niet. Wij kunnen ons wat voorstellen bij 
de vragen die er bij het CDA leven aangaande de 
oorzaken. Maar hoe alles precies is gegaan en 
verwoord? Ik weet wel dat er in Nederland politici, 
kabinetten en colleges zelden struikelen over dat-
gene waarover men ook werkelijk struikelt; men 
was bij nader inzien immers allang uit evenwicht. 
Het struikelen was niet meer dan een bevestiging 
daarvan. Ik geloof dan evenmin dat het een kwes-
tie zou zijn geweest – sommigen suggereren dat 
– van personen die niet goed met elkaar door één 
deur konden gaan.

Deze negende versie van de coalitie is nooit goed 
op gang gekomen. De coalitiebesprekingen duur-
den te lang en daarna is het college op zijn beurt 
te lang bezig geweest met het eigen uitvoerings-
programma en met de samenwerkingsagenda. 
Men kwam gewoon niet echt op gang. Terugblik-
kend moeten we dan vaststellen dat naar ons idee 
de rek er vorig jaar al uit was. Wij zagen dat men 
politiek op elkaar was uitgekeken en dat er geen 
balans meer was. 

De VVD en de PvdA zijn volgens ons tot de con-
clusie gekomen dat er momenteel geen politieke 
toekomst meer te delen is, dit in tegenstelling tot 
het CDA. Daarom is er een crisis in de coalitie en 
niet in het college. Maar het is tegelijkertijd ook 
een abstracte analyse dat wij ons uitstekend kun-

nen voorstellen dat er in de CDA-fractie twijfel is 
die nog wel even zal blijven bestaan. Wij hopen 
dat de CDA-fractie en de collega's tot acceptatie 
komen van het uiteenvallen waarmee men verder 
kan. Dat men accepteert dat oppositie voeren niet 
alleen behoort tot het politiek bedrijven in het 
algemeen, maar ook ziet het er nu naar uit dat dit 
moet gelden voor het CDA. Dat men niet te lang 
terugdenkt, dat men niet blijft hangen in gebeur-
tenissen die nooit helemaal helder zijn. Wij hopen 
dit uit respect voor onze collega's en de waarde 
die zij hebben voor het functioneren van dit huis. 

GroenLinks heeft bij de installatie in mei 2007 
tegen dit college gestemd. Niet omdat er geen 
goede gedeputeerden zouden zijn, niet omdat wij 
het met een aantal inhoudelijke zaken en opvattin-
gen niet eens zouden zijn, maar omdat wij tot het 
diepste van onze opvattingen vonden dat het niet 
kon dat een coalitie zo lang bleef zitten. En dan 
is die coalitie dan gevallen. Als het ware op een 
moment dat we even koffie aan het inschenken 
waren. Die haast nonchalante wijze betekent ech-
ter niet – ik heb dit al eerder gezegd – dat het ook 
een onbetekenend voorval geweest zou zijn, dat er 
eigenlijk geen reden voor was. Een paar maal heb 
ik in de afgelopen dagen de uitdrukking 'we waren 
het niet helemaal met elkaar eens' horen bezigen. 
En nu weer, één zinnetje: 'waar hebben we het nu 
over?'

Wie het hoofdredactionele commentaar van de 
Volkskrant de afgelopen zaterdag heeft gelezen, 
zal wellicht iets meer begrijpen van de bredere 
betekenis van het debat van een halve week gele-
den. De noodzaak van de discussie wordt ook nog 
onderstreept door het vorige week door het IPO 
uitgebrachte rapport waaruit blijkt dat met name 
de regio's Amersfoort en Utrecht nog meer plan-
capaciteit nodig zullen hebben dan waarin tot nu 
toe was voorzien. 

Vandaag is van belang dat er sprake is van een 
trendbreuk. Ongeacht de concrete aanleiding 
was er alle reden voor het uiteenvallen van de 
coalitie en dat is dan ook gebeurd. Echter op een 
moment waarop wij ons niet hadden voorgesteld 
dat dit zou gebeuren en dat ook gewoon een erg 
ongelukkig moment is. Onze kritiek op de coalitie 
was onder andere dat men zo lang bezig was met 
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het maken van plannen en dat men eigenlijk nog 
maar zo weinig had laten zien op een paar onder-
werpen na. En dan dreigt het bestuur opnieuw stil 
te komen staan. Dat is gewoonweg niet verant-
woord. Deze provincie verdient dat zij bestuurd 
wordt en dat er niet te veel verloren gaat met 
het maken van plannen en nog betere plannen. 
GroenLinks meent dat het snel weer bestuurlijk op 
orde hebben van de provincie de hoogste prioriteit 
heeft. 

GroenLinks heeft eens gemeld bereid te zijn moge-
lijk bestuurlijke verantwoordelijkheden te dragen. 
Ook na de laatste verkiezingen hebben wij dat weer 
gesteld. Tweederde van de bevolking in de provincie 
Utrecht woont in een gemeente waar GroenLinks 
deel uitmaakt van het college van B en W. Vanwege 
diezelfde verantwoordelijkheidsgevoelens zijn wij 
bereid deel te nemen aan het college van Gedepu-
teerde Staten. Ook als het ons in de timing slecht 
uitkomt. We hebben het immers over een periode 
van tweeënhalf jaar, waarin eventueel ingestapt 
wordt. Maar dat is nu eenmaal een feit. Hierbij zien 
wij, en dat benadruk ik, de combinatie VVD, PvdA, 
GroenLinks en ChristenUnie als de meest voor de 
hand liggende optie om als eerste uit te zoeken. 
Natuurlijk zijn er ook andere combinaties mogelijk 
en daarvan zijn wij ons terdege bewust. Als we 
kijken naar wat Provinciale Staten voor de komende 
tijd nog te doen hebben, dan zien wij toch meer in 
deze combinatie dan in andere combinaties. Die 
eerste combinatiemogelijkheid moet daarom als 
eerste snel uitgezocht worden. 

De heer KLEIN KRANENBURG (CDA): Mijnheer 
de Voorzitter! Lijkt het de heer Nugteren erop dat 
hij voor de gezinnen de indruk kan wekken dat hij 
al onderhandeld heeft, of is hij al in het openbaar 
begonnen te onderhandelen? 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is geen geheim dat er afgelopen 
vrijdag een gesprek heeft plaats gehad tussen 
deze vier partijen om te verkennen of er mogelijk-
heden zijn om tot onderhandelingen te komen. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik begrijp wat de heer Nugteren zegt. Maar bete-
kent dat ook dat die vier partijen al voor die tijd 
met elkaar in gesprek zijn geweest?

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Nee, dat zijn we niet. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-
ter! De heer Nugteren is niet voor vrijdag over dit 
onderwerp met de fractie van PvdA dan wel VVD, 
dan wel gecombineerd in gesprek geweest?

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! We hebben woensdagavond een ge-
sprek gehad om te vragen of het mogelijk zou zijn 
om tot gesprek te komen. Dat is het enige. 
De omstandigheid noopt ons tot de opvatting dat 
er snel weer een compleet bestuur moet zijn en 
dat betekent voor GroenLinks ook dat we moeten 
uitgaan van het principe van het liggende uitvoe-
ringsprogramma. Een heel nieuwe discussieronde 
kost veel te veel tijd. Ongeacht alle kritiek die wij 
in de afgelopen periode hebben geuit, kan het om-
wille van de bestuurbaarheid van de provincie niet 
anders dan zo zijn. Dat neemt niet weg dat er wat 
ons betreft enkele punten moeten zijn waarop het 
spoor anders gekozen moet worden dan het spoor 
waarop de trein nu al rijdt. 

Wij hadden liever bij de afgelopen verkiezingen en 
de ronde erna de kans gehad deel te nemen aan 
het college. Wij waren teleurgesteld in 1999, zo 
ook in 2003 en weer in 2004 omdat daartoe geen 
ruimte werd geboden door VVD, PvdA en CDA. De 
wijze waarop hebben wij, zeker de laatste maal, 
als onplezierig ervaren. Maar drie weken geleden, 
bij de bespreking van de voorjaarsnota, heb ik 
nog eens benadrukt dat GroenLinks idealistisch 
en realistisch is, dat wij de toekomst altijd als 
uitgangspunt nemen en dat wij ook bereid zijn om 
compromissen te sluiten om die toekomst te beïn-
vloeden. GroenLinks bevindt zich nu, zoals gezegd 
tot eigen verbazing, in de situatie om daaraan te 
kunnen meewerken. We weten niet waartoe het 
gaat leiden en hoever het zal komen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter. Ik begrijp het betoog van de heer 
Nugteren. Ik kan voor mij alles daarin vinden. Is 
GroenLinks bereid ook de andere opties te onder-
zoeken? Bijvoorbeeld dat wat mevrouw Jonkers 
daarnet te berde bracht? Er zou ook een coalitie 
mogelijk kunnen zijn met de ChristenUnie, de SP 
en het CDA en GroenLinks. 
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De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al eerder geantwoord op de 
vraag die mevrouw Doornenbal nu aan mij stelt. 
Om inhoudelijke redenen vinden wij de combi-
natie van de vier door mij genoemde fracties de 
meest voorliggende optie. Die moet wat ons be-
treft als eerste worden uitgezocht. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter. Dan vind ik het toch wel van belang 
om te benadrukken dat deze conclusie vrij snel 
getrokken wordt door de heer Nugteren. Het zou 
gewoon goed zijn als hij in een open en openbaar 
overleg tot die conclusie zou komen, zodat we 
met elkaar tot die conclusie kunnen komen, in 
plaats van zoals dat nu op een achternamiddag is 
gebeurd. Wij zouden heel graag de argumenten 
horen waarom deze coalitie een betere coalitie zal 
zijn dan een andere coalitie. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de Voor-
zitter! Ik wil wel een aantal inhoudelijke argumenten 
noemen. Bijvoorbeeld de relaties tussen Utrecht en de 
Randstad waarover wij al een aantal malen van me-
ning hebben verschild. De relatie tot Europa en zo zijn 
er nog een aantal punten die daarnet al zijn genoemd. 
Om dat soort onderwerpen gaat het. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter. Het zou wel goed zijn als we dit soort 
constateringen in een open en openbare vergade-
ring met elkaar zouden delen alvorens we ons in 
een nieuwe coalitieonderhandeling storten. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik begrijp wel waar mevrouw Doornen-
bal naar toe wil, maar ik vind dat zij geen opmer-
king kan maken van 'op een achternamiddag dat 
even doen'. Zo zit dat niet. Er is natuurlijk ook 
bij ons al lange tijd gedacht wat hierover is op te 
merken. Daarnet heeft mevrouw Doornenbal zelf 
aangehaald dat voor de verkiezingen in de vorige 
periode er ook van dat soort gedachten hebben 
geleefd. Daarbij ging onze voorkeur uit, ook op 
dat moment en natuurlijk afhankelijk van de uit-
slag, om te kijken bij VVD en PvdA of dit soort 
onderwerpen in relatie met hen verder besproken 
zou kunnen worden. De verkiezingsuitslag leverde 
echter iets heel anders op dan wat wij hadden 
gehoopt, maar dat is dan terzijde opgemerkt. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter. Mijn simpele vraag – en ik hoop dat 
de heer Nugteren daarop even wil ingaan – is: is 
GroenLinks bereid in een open en openbaar over-
leg dergelijke conclusies te trekken, zodat we met 
elkaar daarvan deelgenoot kunnen worden, dat we 
met elkaar kunnen delen wat de opties zijn en wat 
we wel en wat we niet willen.

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik moet het dan toch maar zeggen: het 
is vervelend dat dit nu wordt opgemerkt om de 
simpele reden dat ons een paar keer is voorgehou-
den bij de verkiezingsuitslag van 2003, en niet bij 
die van 2007, dat er in open overleg over moest 
worden gesproken. Wij hebben dat ook steeds ge-
probeerd, maar van het CDA kwam daarvan nooit 
wat terug.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter. Als mijnheer Nugteren goed terugkijkt 
dan ziet hij dat wij ook aan het begin van deze 
statenperiode een open en openbaar overleg heb-
ben voorgesteld. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Ja, dat duurde ongeveer vijftien minuten 
totdat de heer Ruijs zei 'ik dacht maar van niet'. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Heel pragmatisch geredeneerd: Groen-
Links is in principe bereid in elke werkzame en 
ook de provincie dienende coalitie aan te schui-
ven, of zijn er echte absolute nee's daartegen? Ik 
zou het zeer interessant vinden dat te vernemen. 
Want op dat moment zijn er ook nog andere op-
ties mogelijk, zonder GroenLinks. Dus wat dat 
betreft: stel dat de ChristenUnie toch van een 
volgens mij dwalende weg terugkomt, dan hebben 
we een probleem. Dan is het nu interessant te 
weten of GroenLinks daarin mogelijk toch nog wil 
meedenken. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Snyders heeft een paar keer 
een heel andere variant genoemd. Ons verhaal 
is echter dit: de combinatie van de door mij ge-
noemde vier partijen ligt volgens mij voor de 
hand. Dat moet dan ook het eerste worden uitge-
zocht. Punt.
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De heer RUIJS (CDA): Mijnheer de Voorzitter! Het 
lijkt mij goed dat GroenLinks nog even kijkt naar 
de notulen van die bespreking en daarbij dan kijkt 
naar wat er staat over het standpunt dat verwoord 
is namens het CDA en dat hij ook kijkt naar wat 
er verwoord is namens de PvdA en de VVD. In de 
volgorde daarvan zal het de heer Nugteren duide-
lijk zijn dat zijn interpretatie niet datgene is wat 
het CDA wil. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Natuurlijk vatte ik dat heel kort samen, 
maar wat ik daarvan gezegd heb, was toch het 
gevoel dat wij als GroenLinks daarbij hadden. 
De vorige week is een trendbreuk ontstaan die 
naar ons idee in de politieke verhoudingen van de 
Staten nieuwe mogelijkheden biedt. Dat juichen 
wij toe. Voor nieuwe kansen staan wij immers 
open en voor nieuwe mogelijkheden voor het be-
stuur van de provincie waar wij het toch uiteinde-
lijk allemaal voor doen. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Het was een wonderlijke 
week. Een heel wonderlijke week. Ik ben nog 
steeds verbijsterd over de ontwikkelingen zoals die 
zich voor ieders oog hebben ontrold.
Onze fractie heeft zich uiteraard beraden over de 
situatie die is ontstaan. Daarbij hebben we ervoor 
gekozen niet uitgebreid te analyseren in een con-
flict dat niet het onze is. We hebben er ook voor 
gekozen om niet uitgebreid terug te blikken op 
wat er allemaal in het verleden is gepasseerd. We 
hebben geconstateerd dat de fractie van de Chris-
tenUnie niet betrokken is bij het kennelijke pro-
bleem tussen de op dit moment nog min of meer 
coalitiedragende fracties. 
We constateren wel dat als gevolg van die kennelij-
ke problemen er voor het huidige college blijkbaar 
onvoldoende draagvlak is in Provinciale Staten. 
Ik hecht er zeer nadrukkelijk aan de woorden van 
waardering van GroenLinks voor de gedeputeer-
den Krol en Raven nog eens te onderstrepen. 

Vooruitkijkend hebben wij de zaak natuurlijk ook 
op een rij gezet. De combinatie met het CDA ener-
zijds met een van beide partijen VVD of PvdA lijkt 
ook vanmiddag niet haalbaar te zijn. Dan rest er, 
vanuit het CDA geredeneerd een soort regenboog-
coalitie waarvan dan ook de ChristenUnie deel 

zou kunnen uitmaken. Het kwam ons voor als niet 
een evenwichtig college met veel toekomst. Er zit 
namelijk verschrikkelijk veel verschil tussen al die 
verschillende partijen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik corrigeer de heer Van Kranenburg 
graag. Het is niet zo dat het ons rest, wij zouden 
het ook een optie vinden om te onderzoeken. Het 
is niet zo dat het CDA pers se ten koste van alles 
maar in het college wil blijven zitten. Het CDA 
vindt het de moeite waarde om ook die mogelijk-
heid te onderzoeken. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Wij denken toch dat de 
eerst aangewezen mogelijkheid moet komen tot 
een stabiel college met een helder programma. 
Toch ligt dat op dit moment in een mogelijke 
combinatie van VVD, PvdA, GroenLinks en Chris-
tenUnie. Het doet mij op een aantal wijzen pijn 
om dit te moeten constateren. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ook aan de heer Van Kranenburg stel ik dan toch 
nog de vraag op welk moment hij over deze optie 
voor het eerst met de PvdA, al dan niet in combi-
natie met de VVD, heeft gesproken. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Woensdagavond zijn we in 
gesprek gegaan. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Na zes uur begrijp ik. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Vraag mij niet meer naar 
de exacte tijd. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
De fabeltjeskrant is weer op tv. Dat is in de provin-
cie goed te merken. De nijvere en daadkrachtige Ed 
en Willem bever wilden met behulp van Bor de wolf 
en Stoffel de schildpad wat extra werkzaamheden 
uitvoeren in de polder aan de rand van het grote 
dierenbos. Juffrouw ooievaar wilde persoonlijk ter 
plekke poolshoogte komen nemen, toen zij over het 
gereedschap van de bevers lelijk ten val kwam. Een 
fikse woordenwisseling en blauwe plekken waren 
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het gevolg. Jawel, het anders zo rustige dierenbos 
was in rep en roer. 
Enerzijds is D66 blij dat na vierendertig jaar de 
traditionele coalitie van CDA, VVD en PvdA ten 
einde lijkt te zijn. Anderzijds werpt de wijze waar-
op dit is gebeurd, een smet op de geloofwaardig-
heid van de politiek in de provincie Utrecht. De-
mocratie is een groot goed voor D66. Dat vraagt 
om zorgvuldig gebruik ervan. Democratie is niet 
gebaat met politiek hobbyisme.
Het heeft D66 niet verbaasd dat het al een tijdje 
niet lekker liep tussen de coalitiepartijen. Wel heeft 
het ons verbaasd dat er een drogreden wordt ge-
bruikt om nu het provinciebestuur ten val te bren-
gen. Voorts meent D66 dat PvdA en VVD nooit 
een coalitiebreuk hadden aangedurfd, als die maar 
niet nieuwe verkiezingen tot gevolg gehad zou 
hebben, waarbij de kiezers rechtstreeks hun oor-
deel hadden kunnen vellen. Als het niet ongestraft 
had gekund, was het zeker niet gebeurd. 

'Flinterdun' is in de laatste statenvergaderingen 
een gevleugelde term geworden. De aanleiding 
voor de crisis, het volbouwen van de polder Rij-
nenburg, is volgens D66 flinterdun. D66 heeft de 
indruk dat de PvdA en de VVD doelbewust heb-
ben aangestuurd op een crisis. En daarbij hebben 
ze Rijnenburg als een excuus gehanteerd om het 
CDA de deur te wijzen. Alle drie partijen verschil-
len immers niet van mening over het bouwen van 
meer woningen in Rijnenburg. Zelfs PvdA en VVD, 
die hun spierballen rollen jegens het college van B 
en W in Utrecht, willen met het CDA overleg om 
tot een groter bouwvolume te komen. Een detail 
waaraan de kiezer volgens D66 geen enkele bood-
schap heeft. 
De keuze van VVD en PvdA om nu de stekker 
eruit te trekken, had wat D66 betreft gelijk na 
7 maart 2007 moeten plaatsvinden. Toen was 
het hét moment om met de nieuwe lichting van 
zevenenveertig statenleden en gewijzigde verhou-
dingen een stap in de richting van de toekomst 
te zetten, in plaats van terug te grijpen naar het 
verleden. De PvdA heeft even geflirt met de ge-
dachte van een coalitie met onder andere Groen-
Links. Uiteindelijk koos men toen toch voor het 
beproefde recept. Waarschijnlijk boden de acht 
zetels onvoldoende garantie voor de toekomst en 
het CDA was ten slotte 'leading'. 
Wat D66 het meeste irriteert bij deze amateuris-

tische coup is dat de inwoners van de provincie 
Utrecht er niets mee opschieten. D66 voorziet 
onherroepelijk stagnatie in de uitvoering van de 
lopende projecten en programma´s. Dat is niet in 
het belang van de inwoners en de partners waar-
mee de provincie samenwerkt. Bovendien vergen 
nieuwe coalitieonderhandelingen wederom tijd. En 
dat terwijl in de afgelopen anderhalf jaar er zoveel 
tijd is opgegaan aan onderhandelingen en bus-
tochten door de provincie. Met andere woorden: 
de provincie dan wel de burger wordt nodeloos 
op kosten gejaagd en gedeelde doelstellingen 
worden later of niet gehaald. Dat geldt ook voor 
de doelstellingen die te maken hebben met de 
woningbouwopgave. Alle doelstellingen waarom 
deze breuk is geforceerd, komen juist door deze 
breuk geen steek verder. PvdA en VVD verontacht-
zamen de belangen van de inwoners van Utrecht 
en zij laten met heel andere afwegingen hun acties 
bepalen. Dat is aan de kiezers niet uit te leggen. 
Volgens D66 getuigt het ook van een schrijnend 
gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef.

D66 heeft op woensdagnacht 9 juli een verzoek 
ingediend om vandaag de coalitiecrisis publiekelijk 
te bespreken, opdat de coalitiepartners verant-
woording kunnen afleggen. Ik ben de griffier, de 
griffie en de voorzitter erkentelijk voor het feit 
dat dit is gelukt en dat we dat vandaag ook echt 
kunnen doen. Door echter nu reeds coalitieon-
derhandelingen te starten met GroenLinks en de 
ChristenUnie, alvorens publiekelijk verantwoording 
af te leggen, passeren en schofferen VVD en PvdA, 
maar eigenlijk dus ook GroenLinks en de Christen-
Unie, Provinciale Staten en de kiezer in de provin-
cie. De haast waarmee dit proces in gang is gezet, 
sterkt D66 in haar opvatting dat VVD en PvdA 
doelbewust op een crisis hebben aangestuurd. 
D66 heeft aan VVD en PvdA al laten weten geen 
heil te zien in een besloten voor- of nabeschou-
wing, voorafgaand aan deze statenvergadering. 
Bovendien bedankt D66 voor een gesprek voor 
spek en bonen en laten VVD en PvdA al via de 
media weten dat zij inzetten op een coalitie met 
GroenLinks en de ChristenUnie. 

Ik heb nog een aantal vragen voor de VVD, PvdA 
en CDA. Ik wil weten in hoeverre VVD en PvdA 
werkelijk zo ontevreden zijn over de wijze waarop 
het college uitvoering heeft gegeven aan het 
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uitvoeringsprogramma, dan wel het coalitieak-
koord. Diezelfde vraag stel ik ook aan het college 
van Gedeputeerde Staten. Is men zo ontevreden 
over de wijze waarop men onderling aan dat uit-
voeringsprogramma werkt? Trekken Gedeputeerde 
Staten eigenlijk ook dezelfde conclusie als de frac-
ties van de VVD en de PvdA hebben getrokken? 

Er is wel heel veel gezegd over wat er woensdag-
avond allemaal over en weer precies is besproken. 
Het grappige is echter dat we hier vandaag horen 
wat er bij stukjes en beetjes via de media al tot ons 
is gekomen. Ik zou het een goede zaak gevonden 
hebben als de fracties van VVD en PvdA gewoon in 
een duidelijke brief aan alle statenfracties de gron-
den en bezwaren hadden gemeld die men had, en 
de argumenten die men had om niet langer met 
het CDA verder te gaan. Ik heb het zeer irritant 
gevonden dat we dat via allerlei stukjes in kranten 
en tv-interviews hebben moeten verzamelen. 
Ik heb ook een vraag gesteld waarop totnogtoe 
slechts een onvoldoende reactie is gekomen. Ik 
herhaal die vraag dus maar: hebben VVD en PvdA 
jegens het CDA al eerder hun ongenoegen over 
de gang van zaken in de coalitie laten blijken? Ik 
heb hierover twee verhalen gehoord over een soort 
fractiebijeenkomsten om 'sfeer te creëren'. Ener-
zijds hoorde ik van het CDA dat die fractie vanaf 
het begin had uitgesproken dat het belangrijk was 
dat men elkaar een beetje beter leerde kennen, 
omdat er nogal wat nieuwe leden tot de Staten 
waren toegetreden. Die indruk kreeg ik met name 
van de heer Bos. Als dat niet klopt, mag hij mij 
corrigeren. Of was dat bedoeld omdat de sfeer 
eigenlijk al verpest was en dat men iets nodig had 
om de sfeer juist te verbeteren? Met andere woor-
den: een soort lapmiddel om de boel te verstevi-
gen. Wat was nu eigenlijk de bedoeling daarvan? 
In hoeverre was de sfeer al niet goed vanaf het 
moment na de coalitieonderhandelingen? 

Het is duidelijk dat VVD en PvdA niet zullen in-
gaan op de uitnodiging van het CDA om in over-
leg te treden om de gesignaleerde problemen te 
bespreken. Dat wordt ook vermeld in de brief aan 
het CDA. 
Dat is een politiek feit en ik ben bang dat het 
CDA het daarmee zal moeten doen. Aan de an-
dere kant vraag ik mij wel af wat nu precies de 
gedachten van VVD en PvdA zijn over de nieuwe 

coalitie. Meent men werkelijk dat met GroenLinks 
en de ChristenUnie meer wegen, meer woningen 
en al die andere harde onderwerpen te realiseren 
zijn? Daar ben ik zeer benieuwd naar. Misschien 
is dat een vraag die wat vooruitloopt op de coali-
tieonderhandelingen, maar zo mogelijk willen wij 
daarover in september nog eens van gedachten 
wisselen. 
Op de website van de VVD staat: 'Directe aanlei-
ding voor de kiezers is de discussie van vrijdag 
4 juli over Rijnenburg. Het draaien van het CDA 
en andere onderwerpen zoals wegenbouw, maakt 
doormodderen en een keuze als deze onafwend-
baar.' Aan de VVD vraag ik daarom rechtstreeks of 
men ervan overtuigd is dat men met GroenLinks 
veel verder kan komen op het gebied van wegen-
bouw dan met het CDA mogelijk zou zijn? 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer De Vries haalde als min of 
meer onafhankelijke toeschouwer daarnet terecht 
aan dat wij als CDA de wegenbouw zouden heb-
ben tegengehouden. Kan hij zich herinneren 
wanneer het CDA in de weg heeft gelopen bij het 
bouwen van wegen?

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik geloof dat wij als D66 daarover nogal wat 
verschil van mening hebben met andere fracties. 
Ik kan mij van het CDA herinneren dat die partij 
nogal sterk voor de aanleg van rand- en rondwe-
gen is. Dus wat dat betreft kan ik haar geruststel-
len: aan het CDA zal het niet gelegen hebben. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Dus de heer De Vries is het met mij 
eens dat dit een heel raar argument is om dat te 
kunnen teruglezen op de website van de VVD?

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Daarom vraag ik de VVD of men daarover enig 
licht in de duisternis kan laten schijnen.
Voor het CDA heb ik ook nog vragen. Heeft het 
opstarten van onderhandelingen tussen VVD, 
PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie eigenlijk 
geleid tot die onomkeerbare stap, waardoor het 
CDA ook moet erkennen dat overleg eigenlijk geen 
kans van slagen meer heeft? Dan verwijs ik naar 
de brief van het CDA van 11 juli jongstleden waar-
in wordt gevraagd 'het nog een keer te proberen'. 
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Wat is het standpunt van die fractie nu zij ook 
de standpunten van GroenLinks en ChristenUnie 
heeft gehoord?
Ook wil ik weten of het CDA zich herkent in de kri-
tiek van de VVD en de PvdA op de onderlinge sa-
menwerking tussen de coalitiefracties. Tijdens de 
interruptie is dat heel even ter sprake geweest. Ik 
kan mij niet aan de indruk onttrekken dat het CDA 
toch het signaal van beide coalitiepartners moet 
hebben opgevangen dat het niet goed ging met 
de samenwerking en dat het zich afgevraagd moet 
hebben wat eraan gedaan zou kunnen worden. 
Of had het CDA wel een voldoende ontwikkelde 
politieke antenne om daarop adequaat te kunnen 
reageren, zodat wat er nu is gebeurd, voorkomen 
had kunnen worden? 
Ten slotte: ziet het CDA, gezien de breuk, echt nog 
wel mogelijkheden om de vorming van een nieuwe 
coalitie te voorkomen? Er is al gezegd dat het 
CDA een open overleg wil starten. D66 is bereid 
daaraan mee te werken, ofschoon het misschien 
wel een ritueel dansje zal worden. Ik verzoek dan 
wel dat voor 22 juli te doen, want daarna ben ik 
op vakantie. 
Vandaag is het 14 juli, de dag van de Franse 
Revolutie. Op die dag in 1789 werd de Bastille 
bestormd en werden de gevangenen bevrijd. In 
de provincie Utrecht wordt vandaag het decennia 
oude bolwerk van CDA, VVD en PvdA geslecht en 
mogen 'de bevrijde' oppositiepartijen GroenLinks 
en ChristenUnie aanschuiven om 'de revolutie' te 
vervolmaken. Alleen de vraag is wie straks de rol 
van Robespierre zal spelen. Er breken dus interes-
sante tijden aan. 

Mevrouw STADHOUDERS (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Als historicus zal ook de heer De Vries 
weten hoe de Franse Revolutie uiteindelijk is afge-
lopen. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter. Maar we hebben er ook veel van geleerd. Dat 
moet mevrouw Stadhouders wel toegeven. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzit-
ter! Nadat op de 14e juli 1789 de deuren van de 
Bastille waren opengezet opdat de gevangenen 
de Bastille zouden kunnen verlaten, bleek dat er 
maar een zeer beperkt aantal gevangenen was. En 
die er waren, gaven er de voorkeur aan om in de 

Bastille te blijven, omdat ze dan in ieder geval van 
onderdak en voedsel verzekerd waren. Zo zie je 
maar weer.

Onder invloed van de vakantiegevoelens en het 
heerlijke weer zaten we vanochtend buiten aan 
het ontbijt. Waarop een van de kinderen zei te 
denken dat Provinciale Staten met reces waren. Ik 
antwoordde dat dit klopte. Toen kwam de vraag 
waar het vanmiddag eigenlijk over zou gaan in het 
Provinciehuis. Ik verheel niet dat er toen een lang-
durige stilte viel. "Kunt u het niet uitleggen, pa?", 
werd er gevraagd. Toen brak er een vloed van 
woorden los met kernwoorden als 'irritatie', 'me-
taalmoeheid tussen coalitiepartners' en dergelijke. 
Men snapte er echter geen hout van. 
Ik kan het de burger niet uitleggen. Zoals de 
heer Bos heeft gezegd: het debat gaat niet over 
verschillen in opvatting. Die zijn er en die zijn 
legitiem. Die zijn geaccepteerd en die worden 
gerespecteerd. 
Toen ik eindelijk klaar was met mijn verhaal kwa-
men er twee reacties. De ene zei dat papa niet 
boos was, maar wel iets verdrietigs in zijn stem 
had. Die sloeg de spijker dus op de kop. De twee-
de reactie kwam van degene die de politiek wat 
meer van nabij volgt en die opmerkte dat het een 
beetje leek op LPF-gedoe. Maar ook dat liet zich 
nauwelijks uitleggen. Het is dan ook een unicum 
dat de breuk, waarvan hier sprake is, niet het ge-
volg is van onenigheid binnen het college van GS. 
Op dat punt hebben we vanmiddag het duidelijke 
geknuffel tussen de verschillende betrokken par-
tijen kunnen zien. De breuk is dan ook niet het 
gevolg van een diepgaand verschil van inzicht op 
een majeur beleidspunt. Het is dan een staats-
rechtelijk unicum als een college dan wel ten val 
wordt gebracht omdat de het beleid dragende frac-
ties het niet meer met elkaar kunnen vinden. De 
vraag is of het verantwoord is om op deze wijze 
politiek te bedrijven en directe verantwoordelijk-
heid te dragen voor het bestuur van de provincie 
Utrecht. 

De aanleiding is de discussie over Rijnenburg. Ik 
begin steeds meer spijt te krijgen dat ik die vrijdag 
absoluut verhinderd was om die vergadering bij te 
wonen. Nu mis ik statenvergaderingen niet graag, 
en als ik zo'n vergadering mis dan voel ik dat gemis 
heel erg. Het CDA heeft een motie niet gesteund. 
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Dat is uitvoerig geschetst door de heren Van den 
Burg en Bos. Als ik goed geïnformeerd ben, is die 
motie desondanks toch aangenomen. Wat is dan 
de staatsrechtelijke, ordentelijke gang van zaken? 
Gedeputeerde Staten worden geacht die motie 
uit te voeren. Als Provinciale Staten worden wij 
geacht erop toe te zien dat die motie ordentelijk 
wordt uitgevoerd. Pas als dat ontoereikend is, 
zou ik kunnen uitleggen waarom PvdA en VVD 
actie ondernemen om de verantwoordelijke CDA-
gedeputeerde af te serveren. Pas dan kunnen wij 
daaraan politieke consequenties verbinden. Dit 
zou een ordentelijke gang van zaken geweest zijn, 
maar die is niet gevolgd. Ik betreur dat buitenge-
woon. Het maakt het voor mij ook heel erg moei-
lijk om het publiek uit te leggen waarom nu dialo-
gen lopen zoals ze lopen. Het kan immers niet zo 
zijn dat persoonlijke of bestuurlijke frustraties tot 
een zo ingrijpende maatregel kunnen leiden, waar-
door de bestuurlijke kwaliteit van deze provincie 
in gevaar wordt gebracht. Het is een buitenpro-
portionele reactie. Het is misschien een verkeerd 
begrepen opvatting van dualisme. 

Ik maak mij ook zorgen, niet alleen omdat de twee 
CDA-gedeputeerden zouden moeten vertrekken, 
maar, gelet op de opstelling van GroenLinks enige 
tijd geleden met een motie van wantrouwen, zou 
ook een derde gedeputeerde, de heer Ekkers, moe-
ten vertrekken. Dan zal GroenLinks kunnen toetre-
den tot dit college. Dat betekent dat de helft van 
het zittende college vertrekt. Ik acht dat bestuurlijk 
onverantwoord. 
Samenvattend: de weg die nu is ingeslagen, acht 
de SGP ontijdig, ondoordacht en onverantwoord. 
Bovendien is dat zeer ongewenst, gelet op de drei-
gende stagnatie bij de uitvoering van allerlei plan-
nen. Daarom bepleit ik dringend met elkaar om de 
tafel te gaan zitten en elkaar maar eens opnieuw 
goed in de ogen te kijken. Spreek de frustraties 
uit. Schaf drie sofa's of divans aan. Elke fractie-
voorzitter gaat erop liggen. Er is één mediator, 
zodat er een gesprek op gang komt, waarbij de 
diepste roerselen naar boven komen. Op die wijze 
kan mogelijk het pad worden geëffend voor een ef-
fectief, krachtig bestuur. Zodanig dat de provincie 
Utrecht daarmee gediend is. 

De VOORZITTER: Dat laat onverlet dat mevrouw 
Jonkers voor u een vraag heeft.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 
Heb ik mijnheer Bisschop goed begrepen dat hij 
een pleidooi heeft gehouden voor het lijmen van 
de huidige coalitie?

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ja, ofschoon 'lijmen' een wat te zwak woord is. Ik 
begrijp dat er een ingrijpende restauratie voor no-
dig is, want dat er breuken zijn, is helder. En dat 
er flink wat moet gebeuren is eveneens helder.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 
Het was ook helder dat mijnheer Bisschop het 
lastig vond om aan zijn kinderen uit te leggen wat 
er aan de hand was. Denkt hij dat hij wel aan de 
mensen in de provincie Utrecht kan uitleggen hoe 
aan de ene kant deze politiek geloofwaardig is en 
tegelijkertijd drie partijen, die nu rollebollend over 
straat gaan, weer bij elkaar zouden komen? Dat 
lijkt mij lastig. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Het is ook heel moeilijk. Ik dank mevrouw Jonkers 
voor haar medeleven. Ik wil echter het uiterste 
doen om dat in ieder geval te proberen uit te leg-
gen.

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Dit is voor mij genoeg, gezien alle 
opmerkingen. Ik houd geen pleidooi voor het 
wegzenden van de heer Bos door zijn eigen ach-
terban. Zeker hadden de SGP, de ChristenUnie en 
het CDA daartoe ook een oproep kunnen doen als 
christelijke partijen. Ik heb immers ook die ach-
tergrond van 'bekeert u'. Dit hele proces lijkt toch 
nergens op? 
Verschil van opvatting tussen fracties kan bestaan. 
Soms, als dat echt uit de klauwen loopt, krijg je 
revolutie. Laten we eens teruggaan in de tijd tot 
28 juli 1914. Maar nu zitten we 1127 maanden 
later. Op die 28 juli 1914 begon de Eerste Wereld-
oorlog, de Grote Oorlog toen genoemd. Het was 
prachtig weer. En de oorlog duurde vier jaar. In 
1940 was er sprake van een veel langere aanloop 
en die oorlog zou vijf jaren duren. In 1979 viel de 
toenmalige Sovjet-Unie Afghanistan binnen en nu 
zitten we inmiddels zelf in die brandhaard. 
Het ligt niet vast wat mensen aangaan met elkaar. 
Wij kiezen. Het is geen lot. Christelijk wordt wel 
gesproken over het Armageddon voor wat er zal 
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komen, maar wij zijn toch degenen die dat kiezen? 
Ofschoon gisteren wel negen Amerikanen in Af-
ghanistan dood werden aangetroffen. Wat hadden 
die te kiezen? 

De VOORZITTER: Mijnheer Snyders, ik verzoek u 
wel sec op het onderwerp in te gaan dat aan de 
orde is. Uw vergelijkingen zijn toch niet helemaal 
door te trekken tot het onderwerp dat aan de orde 
is. 
Daarnet kon ik dat nog begrijpen, maar nu niet 
meer. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Wat ik wil aangeven: Churchill wist de 
Engelsen ervan te overtuigen dat het kwaad echt 
bestaat. Ik denk dat het iets is dat bij ieder be-
paald mens kan indalen. Bij wat ik nu waarneem 
in de Staten, vraag ik mij af of het berekening is 
of licht dat nu doorbreekt. Ik betwijfel het echter. 
Wat zich nu afspeelt, is een rancuneuze over-en-
weergaande kettingreactie die gewoon ongelukken 
veroorzaakt. Dit is heel ongelukkig voor de provin-
cie. De vraag is gesteld of er vertrouwen is in dit 
college. En dat college gaan we nu opblazen. Wat 
zich nu voltrekt is ongehoord. Ik roep dus op om 
met elkaar te komen tot objectivering van wat het 
werkelijke probleem is. Daarbij ware in te gaan op 
de punten die het CDA vandaag heeft ingebracht. 
Daarin blijft men hameren op de menselijke maat 
en op het betrekken van de andere als een even-
waardige gesprekspartner in de processen die nu 
voorliggen. Daar staan wij helemaal achter. Het is 
verkeerd om op dit moment niet meer met elkaar 
om de tafel te gaan zitten. Ik roep alle fracties dus 
op antwoord te geven op de vraag of dit nu echt 
datgene is wat zij willen. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering tot 
vier uur.

Schorsing van 1�.40 uur tot 1�.�2 uur.

De VOORZITTER: Ik heropen de vergadering. De 
heer De Vries heeft een vraag aan het college ge-
steld. Namens het college zal gedeputeerde Ek-
kers daarop een antwoord geven.

De heer EKKERS (gedeputeerde): Mijnheer de 
Voorzitter! Laat ik beginnen met te zeggen dat 

het college van GS unaniem van mening is dat de 
samenwerking in het college uitstekend is. Er zijn 
binnen het college van GS geen grote menings-
verschillen. Zowel de persoonlijke als de zakelijke 
verhoudingen zijn uitstekend. Als GS betreuren wij 
het dan ook – dat is zeker vandaag vast te stel-
len – dat er blijkbaar tussen fracties in de Staten 
onenigheid is ontstaan. Het doet ons wel goed 
dat van meerdere kanten, vandaag opnieuw, is 
uitgesproken dat in het college zelf vertrouwen 
bestaat. Het college zal zijn werk dan ook voortva-
rend voortzetten. Vanzelfsprekend kunnen wij ons 
niet onttrekken aan datgene wat zich politiek hier 
afspeelt. Dat betekent ook dat het noodzakelijk is 
om een nieuw college te vormen en dat er ruimte 
gemaakt zal worden om het democratische pro-
ces, dat kan uitmonden in een nieuw college, in 
zijn mogelijkheden niet te belemmeren. 

De VOORZITTER: Ik dank de heer Ekkers. In twee-
de termijn zijn nu de Staten aan het woord. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Wij zouden graag vijf minuten willen 
schorsen. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering voor 
vijf minuten.

Schorsing van 1�.�4 uur tot 1�.41 uur.

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. 
Het woord is aan de heer Van den Burg.

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter! Je zou wensen dat dit een debat is over 
een inhoudelijk heikel punt dat met fundamentele 
verschillen van mening beslecht moet worden. 
Maar helaas gaat dit debat over de wijze van sa-
menwerking tussen de coalitiefracties onderling en 
ook over de manier van opereren en de onderlinge 
verhoudingen. 
De heer Nugteren constateert terecht dat coalities 
meestal struikelen over deze onderlinge verhoudin-
gen en slechts zelden op een politiek-inhoudelijk 
conflict. Helaas is dat ook hier het geval. Daarom 
hechten wij er ook aan duidelijk te maken dat er 
geen conflict is met het college en ook wij diepe 
waardering hebben voor de betrokkenheid en het 
functioneren van alle gedeputeerden. Vanwege een 
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suggestie die werd gewekt, voeg ik in het kort daar 
nog aan toe dat de positie van onze gedeputeerden 
niet ter discussie staat. 
Dan kom ik bij de 'donderslag bij heldere hemel'. 
Het kan toch niet zo zijn dat alle fracties in dit 
huis de irritatie tussen de coalitiepartijen hebben 
waargenomen en dat het CDA toch blijft vasthou-
den aan de 'donderslag bij heldere hemel'. Wij 
kunnen daar niet bij. 
Tot slot de motie. Het antwoord van GS beschou-
wen wij als volgt: als de verzoeken in de motie 
materieel zijn overgenomen dan trekken wij de 
motie in. 

De VOORZITTER: Dank. Motie M1 is van tafel. 
Het woord in tweede termijn is voor de heer Bos.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik 
heb een paar korte opmerkingen. Het antwoord 
op de open brief van de CDA-fractie is door onze 
fractie vanochtend om negen uur beantwoord. 
Dat antwoord zal ergens in een postbus zitten. 
Dit even voor de helderheid. Het antwoord op de 
vraag die gesteld is in de open brief wordt beant-
woord met nee. Dat antwoord zal u niet verbazen. 
Over spanningen gesproken: aangaande enige 
opmerkingen van mevrouw Doornenbal, zoals: 
hoe is het nu in vredesnaam mogelijk dat ik op dit 
besluit wordt getrakteerd, terwijl ik niet in de ga-
ten had dat het zo ernstig was? Als oppositiepar-
tijen van verschillende kleur in dit huis vaststellen 
dat ze de afgelopen periode de spanning tussen 
de coalitiepartijen hebben herkend, zou het dan 
niet kunnen zijn, om in die beeldspraak te blijven, 
dat de CDA-fractie iets gemist heeft?

Dan even terug naar de onderhandelingen. Me-
vrouw Doornenbal heeft enkele opmerkingen ge-
maakt over hoe je met elkaar onderhandelt. Maar 
dat was natuurlijk niet het probleem dat je als coali-
tiepartijen of als andere partijen verschillende uit-
gangspunten hebt en dat je daarover onderhandelt. 
Vervolgens sluit je dan met elkaar een akkoord. 
Dat is niet wat ik in de eerste termijn heb gezegd. 
Dat is ook geen probleem, integendeel. Politieke 
verschillen zijn er gelukkig. En die worden tot uit-
drukking gebracht door partijen als er sprake is van 
coalitievorming en onderhandelingen. En dat is het 
dan. Het ging echter over het terugkerende patroon 
van: wij maken afspraken met de CDA-fractie en 

die worden met de regelmaat van de klok terugge-
draaid. Op het laatste moment worden er dan aller-
lei eisen voorgelegd. Dat is het werkelijke probleem. 
Daarover heb ik het gehad bij de vraag ´waarom is 
het niet goed gegaan?´. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Hoor ik de heer Bos nu duidelijk zeggen dat het 
eigenlijk allemaal de schuld van het CDA is dat 
die breuk is ontstaan en dat de PvdA en de VVD 
eigenlijk niets te verwijten valt?

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Ik heb 
in eerste termijn gezegd dat ikzelf er helemaal niet 
trots op ben om met de VVD een einde te maken 
aan deze coalitie. Ik zal ook de laatste zijn die zal 
beweren dat er aan de PvdA-fractie niet iets man-
keert. Dat zal ongetwijfeld gebeurd zijn. Ik heb toen 
geduid op het patroon van handelingen, waardoor 
zowel de VVD als de PvdA een einde hebben ge-
maakt aan de coalitie. Daar gaat het over.

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Uit de verhalen die ik hier vanmiddag heb 
gehoord, is het dat de PvdA en de VVD feitelijk 
onvoldoende gelegenheid hebben genomen om 
het CDA duidelijk te maken dat die irritatie in toe-
nemende mate aan het ontstaan was. Ik heb echt 
het gevoel dat men eigenlijk heeft gezegd dat men 
z´n knopen had geteld en vervolgens had gecon-
cludeerd dat ´schluss´ ook echt ´schluss´ was. 
Feitelijk zouden PvdA en VVD ook bij zichzelf te 
rade kunnen gaan waarom zij niet op een eerder 
moment aan het CDA duidelijk hebben gemaakt 
dat zij op deze manier niet verder kunnen en dat 
ze daarom met elkaar moeten overleggen, willen 
ze samen nog een toekomst hebben. Maar dat 
hebben die partijen niet gedaan.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter. In 
eerste termijn heb ik gezegd dat er stappen zijn 
gezet om het vertrouwen te vergroten dat na de 
coalitievorming niet heel hoog was, en dat tal van 
overleggen uiteindelijk niet tot een vergroting van 
het vertrouwen hebben geleid. Dat betrof ook zaken 
die van de kant van de CDA-fractie zijn neergelegd. 
Het gaat niet goed, wordt gezegd. Nee, het ging 
niet goed en het gaat niet goed. Ik meen dus dat 
ook de CDA-fractie dat signaal had kunnen hebben 
en volgens mij heeft men dat ook gehad. 
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Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het is altijd lastig als je echt als per-
soon erbij betrokken wordt om dan ook objectief 
te kunnen blijven. Ik heb net in mijn agenda nog 
gezien dat we toch regelmatig bij elkaar zijn geko-
men. Om misverstanden te voorkomen, hadden 
we al voordat deze coalitie begon de afspraak ge-
maakt om regelmatig, ook als fracties, met elkaar 
om de tafel te gaan zitten. Maar kan mijnheer Bos 
mij vertellen wanneer, waar en met wie hij duide-
lijk heeft gemaakt dat het potverdrie toch nog een 
keertje klaar moest zijn? Dat we hiermee zouden 
moeten ophouden? De heer Bos heeft dat signaal 
niet gegeven. Wij hebben onderling politieke ver-
schillen, maar al zijn de debatten vaak scherp, 
het zijn echter wel politieke debatten. Als het gaat 
over de woningbouwcijfers, kun je daar anders 
over denken. Dat is immers toch politiek bedrij-
ven? Daarvoor staan wij hier toch? Natuurlijk kan 
dat irriteren, maar uiteindelijk is het wel het duale 
stelsel waarbij we de ruimte mogen opzoeken die 
er is. Laat de heer Bos mij dan het tijdstip van de 
´wenk´ weten alsmede wie erbij waren. Wanneer 
en op welke wijze heeft de heer Bos ons duidelijk 
gemaakt dat het nu eens uit moest zijn met dat 
CDA-gedoe? 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Wij 
hebben met de regelmaat van de klok gesproken 
over de samenwerking tussen onze fracties. Me-
vrouw Doornenbal heeft dat gezegd. Ik en de heer 
Van den Burg hebben gezegd dat het niet gaat 
zoals het moet wezen, dat het niet vlot en goed 
gaat, maar stroef. Dat zijn even zovele signalen 
waaraan we met elkaar gewerkt hebben om verbe-
teringen aan te brengen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Had het de heer Bos en de heer Van 
den Burg dan niet gesierd als zij het CDA hadden 
laten weten waar zij een streep zouden trekken? 
Op het moment dat de streep al getrokken was, 
waarop GroenLinks en de ChristenUnie al waren 
gebeld, gaf de heer Bos het CDA te verstaan dat er 
een streep was getrokken op het moment dat wij 
niet wisten dat er een streep was. 

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Je 
kunt het natuurlijk zo stellen als mevrouw Door-
nenbal dat nu heeft gezegd. Ik neem aan dat 

zij dat ook werkelijk zo voelt en dat heb ik dan 
te respecteren, maar tegelijkertijd, en ik zeg het 
nog eens: als een aantal andere partijen die niet 
betrokken zijn in deze coalitie, al lange tijd consta-
teren dat er spanningen zijn, dan is het toch een 
beetje gek dat die spanningen niet doordringen tot 
de CDA-fractie. 

De heer BISSCHOP(SGP): Mijnheer de voorzit-
ter! Omdat dit bij herhaling aan de orde komt, 
wil ik dat punt toch graag wat nuanceren. Ik heb 
de betogen van de collega´s beluisterd. Ik heb 
inderdaad van verschillenden van hen gehoord dat 
er wat gesignaleerde verschillen waren tussen de 
fracties van PvdA en VVD en de CDA-fractie, maar 
die verschillen waren er eveneens tussen de PvdA 
en de VVD ten opzichte van het CDA. Ik heb bij 
de collega´s niet beluisterd dat het bij hen duide-
lijk was dat dit tot een hoog oplopende spanning 
leidde die zodanig was dat er wel een keer een 
klap of een kortsluiting moest komen. Ik heb dat 
echter zelf niet zo waargenomen. Misschien heb 
ik de collega´s niet goed beluisterd, maar ik heb 
nu het gevoel dat het punt van ´er zat een zekere 
spanning´ nu wat wordt uitvergroot opdat het kan 
dienen om deze stap die in dit stadium al is gezet, 
te rechtvaardigen. 

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 
Mijn fractie wil zich onthouden mee te doen aan 
het moddergooien, maar nu gebeurt er toch iets 
dat mij opvalt. Mevrouw Doornenbal trekt zojuist 
een conclusie waarbij zij zegt dat voordat het CDA 
werd duidelijk gemaakt dat er grenzen zijn gepas-
seerd, er al is gesproken met GroenLinks en de 
ChristenUnie. Ik had echter verwacht dat de heer 
Bos dat zou ontkennen, maar dat doet hij niet. 
Dat maakt dat ik nu toch heel erg nieuwsgierig 
ben naar de timing van die telefoontjes op die 
woensdagavond.

De heer BOS (PvdA): Mijnheer de Voorzitter! Die 
vraag zou de heer Van den Burg moeten beant-
woorden, maar ik kan dat ook want ik heb die te-
lefoontjes niet gepleegd. Wij hebben om tien over 
zes met mevrouw Doornenbal gesproken en met 
de heer Krol. En ´s avonds om negen uur hebben 
we contact gehad met de heer Nugteren en de 
heer Van Kranenburg. Dat contact bestond uit de 
vraag van onze kant of zij bereid zouden zijn met 
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de VVD en de PvdA om de tafel te gaan zitten om 
over het toekomstig college te gaan praten. Dat is 
er gebeurd en op vrijdagmiddag daarna zijn wij bij 
elkaar gekomen. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Er gaan allerlei gedachten door mijn 
hoofd. We zitten in een bijzondere situatie. Het 
collegiaal bestuur werkt goed. Degene die breekt, 
bedenkt een nieuwe coalitie. Je creëert een situ-
atie waardoor op deze wijze iedere nieuwe coalitie 
vogelvrij wordt. Dat is best een heel rare situatie, 
staatkundig bekeken. 
Ik zou het goed vinden als er vanuit GS zou wor-
den bekeken in welke situatie wij onszelf op dit 
moment gaan begeven. Wij hebben immers nog 
een gedeputeerde op die portefeuille, misschien 
kan die daar eens op ingaan. 
Zojuist heb ik aan de heer Bos het een en ander 
gevraagd, maar dan wordt er een gelegenheidsar-
gument gevonden. Enfin, we komen daar niet uit. 
Als je echter iets wilt vinden, dan vind je het ook. 
Soms hoef je niet eens ver te zoeken om uiteinde-
lijk te vinden wat je zoekt. Je creëert daardoor een 
situatie waardoor iedere nieuwe coalitie vogelvrij 
wordt. Daarop wil ik graag een antwoord hebben 
in de vorm van een reactie van GS. Daarnaast wil 
ik nog meer van GS vragen, als de voorzitter mij 
dat toestaat. 
Wat de heer Ekkers betreft stel ik het buitengewoon 
op prijs als hijzelf een reactie geeft op de ontstane 
situatie. Een situatie waarin zijn eigen partij aan het 
onderhandelen is met een partij die een dag of tien 
geleden in deze zaal, het hoofd van deze gedepu-
teerde op een schaaltje wilde hebben. De heer Bin-
nekamp kreeg een gele kaart. Als wij in de fractie 
bij elkaar zitten zeggen we wel eens tegen elkaar 
dat je met zulke vrienden geen vijanden nodig hebt. 
Hoe hebben de GS-leden, ieder afzonderlijk, de af-
gelopen vijf maanden met elkaar gewerkt? Hebben 
zij deze situatie in deze mate zien aankomen? Was 
deze situatie te voorkomen geweest? Zien zij – en 
dat is misschien wel de mooiste vraag – mogelijk-
heden in een lijmpoging? En natuurlijk hoor ik dan 
graag de argumentatie van waarom wel en waarom 
niet. Achten zij het voor hun werksituatie wenselijk 
dat er een poging wordt gedaan om te lijmen? Mis-
schien is 'lijmen' niet het beste woord. Misschien is 
'restauratie', zoals mijnheer Bisschop het noemde, 
een beter woord. 

De heer VAN DEN BURG (VVD): Mijnheer de 
Voorzitter. Ik begrijp de vragen van mevrouw 
Doornenbal aan GS niet. In ieder geval heeft de 
fractie van de VVD en heeft ook de PvdA-fractie al 
duidelijk gemaakt dat het hier niet gaat over het 
functioneren van GS. Er is uitgesproken dat het 
functioneren van GS goed is. Dat heeft ook ieder-
een hier, volgens mij, beaamd. Het gaat hier om 
het functioneren van fracties onderling. Ik zou de 
discussie dan ook graag daartoe willen beperken. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zal duidelijk maken waarom ik dat 
graag wil. Regelmatig hebben wij overleg met deze 
GS-leden, waar zij dan ook bij zijn. Als er dan 
iemand is om met een objectieve visie deze zaak 
te bekijken, zou het dan niet verstandig zijn als 
wij deze mensen, die toch van vrij dichtbij deze 
laatste vijftien maanden met ons hebben meege-
maakt, gewoon vragen te zeggen wat zij hiervan 
vinden? 
In de vorige periode hadden wij een zeer gewaar-
deerde VVD-collega, de heer Damen. De mensen 
in deze zaal die hem kenden en die hem regelma-
tig beluisterden, weten dat hij een prachtige uit-
drukking had. Misschien kan men zich er iets bij 
voorstellen dat ik in de afgelopen dagen vaak aan 
deze uitdrukking heb moeten denken. Misschien 
zeg ik het wel tegen beter weten in. Ik hoop dat 
het gezonde verstand zegeviert en dat er alsnog 
een mogelijkheid wordt opengehouden – dan doe 
ik echt en beroep op alle statenfractieleden van de 
VVD en van de PvdA – om er samen uit te komen. 
Aan ons ligt het niet, in zoverre dan dat wij met 
elkaar willen praten over de ontstane situatie. Bo-
vendien is het niet zo dat wij nergens schuld aan 
zouden hebben. Natuurlijk: waar mensen werken, 
worden ook fouten gemaakt. Maar wij steken in 
ieder geval onze hand uit naar de PvdA en naar de 
VVD. Ik hoop dat het iets waard is.

Mevrouw JONKERS (SP): Mijnheer de Voorzitter! 
Mijn partij wil niet meedoen aan het gooien met 
modder, maar wij zitten wel een beetje met de 
vraag hoe betrouwbaar de politiek in de provincie 
is. Vorig jaar is het coalitieakkoord met veel bom-
barie getoond. Het was allemaal fantastisch en het 
duurde wat lang, maar ja, dat was nu eenmaal zo, 
want statenleden zijn mensen met banen en andere 
verplichtingen en die vergen ook tijd en aandacht. 
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Nu komt er straks wellicht een andere coalitie en 
van daaruit zal ook geroepen worden dat het al-
lemaal fantastisch zal gaan en dat ze dol zijn op 
elkaar. Ja, in hoeverre kun je dat dan geloven? 
Het CDA vraagt opnieuw om een lijmpoging, of 
om een renovatie of restauratie. D66 hoorde ik al 
de term 'spalken' gebruiken. Volgens mij is dat al-
lemaal erg ongeloofwaardig. Als je op deze manier 
rollebollend over straat rolt dan kun je de zaak 
niet meer lijmen en dan moet je gewoon je verlies 
nemen, ook al is dat voor het CDA verdraaid zuur. 
Dat laatste begrijp ik heel goed. 

Wat de betrouwbaarheid van de provinciale politiek 
betreft, heb ik nog een vraag voor GroenLinks. Het is 
misschien nog te vroeg om te gaan kijken naar wie 
er dan op die gedeputeerdenstoel moet gaan zitten, 
maar acht de GroenLinks-fractie het nu echt geloof-
waardig om gedeputeerde Ekkers te accepteren in 
het college van GS als zij daaraan meedoet? Volgens 
mij zou daar dan geen sprake van kunnen zijn. 

Het CDA vroeg zich daarnet af of men dan zo ar-
rogant was geweest. Daarbij werd gevraagd om met 
voorbeelden van die arrogantie te komen. Ik neem 
aan dat die vraag met name bedoeld was voor de 
VVD en de PvdA. Toch wil ook ik daarop een ant-
woord geven, maar dan niet zozeer een antwoord 
jegens het CDA, maar ik wil dan ook duidelijk ma-
ken wat mijn fractie heeft ervaren aan arrogante 
houding jegens het hele college. De wijze waarop 
er met de begroting is omgegaan. De randstedelijke 
rekenkamer heeft er ook op gereageerd. De wijze 
waarop er met de samenwerkingsagenda is omge-
gaan: dat was continue touwtrekken van: waarover 
mag PS wat te zeggen hebben en waarover niet? 
Ik refereer aan de wijze waarop PS geïnformeerd is 
over de internetaffaire en over NOVA. Dat is geen 
verwijt aan het CDA op zich, maar het is wel iets 
dat wij als fractie geconstateerd hebben bij PS als 
geheel. De samenwerking richting PS en de wijze 
van informatieverstrekking aan PS had absoluut 
beter gemoeten en dat had ook gekund.

Ten slotte de ingetrokken motie van VVD en PvdA. 
Ik begrijp dat men niet veel meer van GS had 
kunnen verwachten. De heer Ekkers heeft zich op 
dat punt prima opgesteld. Gezien het belang van 
deze motie en gezien de omvang van deze situatie 
was het beter geweest als die motie gewoon was 

gehandhaafd. Dan hadden we daarover kunnen 
stemmen. Door het intrekken van die motie is 
ook het tempo weggevallen waarmee we nu ver-
der gaan. Mijn fractie hoopt dat het tempo hoog 
wordt gehouden. Mocht mijn fractie nog in beeld 
komen bij onderhandelingen dan kan ik u vertellen 
dat wij alle vakantieverloven zullen intrekken. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik heb al eerder gezegd dat GroenLinks 
ongelukkig is met de situatie zoals die is ontstaan en 
vele anderen hebben eveneens betoogd dat het veel 
beter zou zijn geweest als dit zich na de verkiezingen 
vorig jaar had voltrokken. Maar anderzijds, als we 
kijken naar het conflict dat er helaas is en de felheid 
die zich manifesteert, dan is politiek ook geen les in 
wellevendheid. Het is echter niet anders. 
We hadden dit liever bij de verkiezingen gehad, 
dan hadden wij ook de kans gekregen om wat 
opener in de situatie te staan. Mevrouw Doornen-
bal roept wat over het gezond verstand en dat is 
ook bij ons aanwezig. Misschien niet in de strek-
king die zij bedoelt, maar ons verstand zegt dat er 
bestuurd moet worden. Dus er moet snel verder 
worden gegaan om te kijken of er een college 
gevormd kan worden dat op een meerderheid in 
deze Staten kan steunen. GroenLinks loopt daar 
niet voor weg, zoals ik al eerder heb gezegd.

Mevrouw Jonkers heeft iets gezegd over de positie 
van de heer Ekkers en over de motie die wij ander-
halve week geleden hebben ingediend ten aanzien 
van zijn beleid en dat van de heer Binnekamp.
Dan zeg ik dat dit natuurlijk op de agenda komt, 
maar we zijn nu bezig te praten over een breuk 
en ik ga niet praten over onderhandelingen op dit 
moment en ik vind dat ook niet passend, omdat we 
eerst moeten zorgen dat we weer op gang komen.

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Ik heb nog een vraag aan de heer Nugteren.
Er is een motie ingediend. Daarop heeft de heer 
Ekkers namens het college in een fraaie volzin iets 
gezegd dat niets om het lijf had. Want dit is slechts 
wat het college kan doen. Vervolgens heeft de heer 
Van den Burg zijn motie ingetrokken en in die zin 
is die motie geen onderdeel meer van de beraadsla-
gingen. Ik wil echter wel graag van de heer Nugte-
ren weten: als die motie op tafel zou liggen, zou hij 
die motie dan gesteund hebben of niet?
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De heer NUGTEREN(GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Ja. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! In eerste termijn heb ik 
gemeld dat wij niet treden in het conflict waar 
wij geen deel van uitmaken en ook niet van wil-
len uitmaken. In eerste termijn heb ik gezegd dat 
als ik de zaken bij elkaar optel, en dat is door het 
verdere verloop van het debat alleen nog maar 
versterkt, ik geen goede werkcombinatie zie waar-
bij de CDA-fractie enerzijds deel van de coalitie 
zou uitmaken en dat of de PvdA of de VVD of 
beide daar ook deel van zouden uitmaken. Wij 
hebben onze programma's nog maar eens uit de 
kast gehaald en alle vergelijkingen die in 2007 zijn 
gemaakt en we hebben geconstateerd dat wij op 
inhoudelijke gronden en ook gezien de gewenste 
politieke stabiliteit dat wat ons betreft er eerst 
gesproken wordt met VVD, PvdA en GroenLinks. 
Dat is één schaakbord. Ik weet en ik besef dat er 
nog ten minste één schaakbord is. Maar ik schaak 
slechts op één bord tegelijk,want ik ben een 
slechte schaker. Simultaan schaken gaat mij dus 
slecht af. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Voordat de heer Van Kranenburg echt 
aan het schaken slaat – maar misschien moet hij 
het helemaal niet doen – zegt hij dat er volgens 
hem helemaal niets meer mogelijk is met die drie 
bestaande coalitiepartijen. Daarmee zegt hij eigen-
lijk dat hij van alle verhalen, zonder dat we daar 
feitelijk onze vinger achter kunnen leggen, voor 
waar aanneemt. Voorts zegt hij het niet te zien 
zitten dat er met een aantal partijen eerst eens 
goed wordt gesproken. Die hoop heeft de heer 
Van Kranenburg ook al opgegeven. Desondanks 
gaat hij toch, ook al is hij een slechte schaker, aan 
het schaken. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijn-
heer de Voorzitter! Ik vind dat de situatie van dit 
moment niet te lijden mag hebben onder wederom 
een uitgebreide overlegronde, als er gewoon dui-
delijkheid is over wat er wel en wat er niet in alle 
redelijkheid van partijen verwacht mag worden. Als 
ik alle gegevens en alle emoties van dit debat bij 
elkaar optel, dan trek ik de conclusies die ik zojuist 
heb verwoord. De hoop opgeven, doe ik nooit. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Maar daarmee zegt de heer Van Kra-
nenburg eigenlijk dat het niet zo gek zou zijn als 
daar eens iemand, vanaf een afstandje, naar kijkt 
om te zien hoe deze mensen weer gewoon om de 
tafel te krijgen zijn en hoe we de hele boel weer 
gewoon op de rit kunnen krijgen.

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik heb geantwoord zoals ik 
heb geantwoord. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Aan collega Van Kranenburg stel ik dezelfde vraag. 
Motie M1 is van tafel. Als die nog op tafel had 
gelegen, had de heer Van Kranenburg dan voor of 
tegen gestemd? 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik had dan voorgestemd. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat is dan een beetje in tegenspraak met wat de 
heer Van Kranenburg eigenlijk aangeeft, namelijk 
dat het eigenlijk niet een zaak is van zijn fractie 
en dat dit iets is dat alleen de coalitiefracties aan-
gaat. Is de heer Van Kranenburg het met mij eens 
dat hij zich hier een beetje als een Pontius Pilatus 
opstelt en zijn handen in onschuld wast? Maar dat 
hij ondertussen wel drie uur nadat de coalitie is 
gebroken aan tafel schuift met de PvdA en de VVD 
om een nieuwe coalitie te smeden? 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik struikel over de Bijbelse 
vergelijking die de heer De Vries maakt. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Ik zou nu over David en Bathseba kun-
nen beginnen, maar de beste man is dood. Als 
men het nu heeft over de gewenste stabiliteit, dan 
denk ik: vierentwintig zetels bedraagt het draag-
vlak dat men aan het creëren is en voor de rest zit 
iedereen op de wip. Is dat nu wel zo wijs, terwijl 
we een nieuw college moeten hebben dat snel 
aan de slag moet gaan? Men is nu echter aan het 
avonturieren.



- 14 juli 2008, pag. �� -

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): Mijnheer 
de Voorzitter! Ik ben zeker niet aan het avonturieren. 
Ik constateer dat vanwege de politieke situatie van 
dit moment de huidige coalitie geen voortgang kan 
vinden. Vervolgens constateer ik wat de mogelijkheden 
zijn en tevens constateer ik dat de door mij genoemde 
variant, wat mij betreft, de meeste stabiliteit biedt. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Er was een trio waarmee het niet goed 
ging. Vervolgens zijn er op een woensdagavond 
hiervoor vier partijen samengekomen. Nu zijn 
we vijf dagen verder en is dat nu een 'one night 
stand' voor ons gevoel? Maar het moet toch iets 
zijn dat langdurig stand kan houden? 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat zal blijken. 

De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Maar de heer Van Kranenburg moet 
erin geloven. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Maar dat zal blijken. Ik 
ben geen profeet. 

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! De heer Van Kranenburg constateert, 
zegt hij, een nieuw feit. Is het niet zo dat hij een 
feit creëert door bij voorbaat al in te stappen zon-
der dat er eerst even van de ontstane situatie de 
onderste steen wordt bovengelegd? 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Ik ben nog nergens inge-
stapt. Er zijn gesprekken gaande. Ik heb gemeld 
dat ik slechts op één bord kan schaken en dat kan 
niet gezegd worden van alle partijen in deze Sta-
ten. Dat onderstreep ik nog eens extra.

Mevrouw DOORNENBAL (CDA): Mijnheer de 
Voorzitter! Het gaat hier niet om het schaken met 
meerdere partijen. Het gaat mij erom dat voordat 
er geschaakt wordt, eerst een ander spelletje net-
jes afgemaakt moet worden. 

De heer VAN KRANENBURG (ChristenUnie): 
Mijnheer de Voorzitter! Dat is een kwestie van 
politieke perspectieven, zullen we maar zeggen. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Ik moet toch bekennen dat ik het een tamelijk 
genante vertoning vind die ik hier vandaag mee-
maak. Ik schaam mij wel enigszins deel te moeten 
uitmaken van deze Staten. Als ik hier hoor dat drie 
uur nadat de coalitie de wacht is aangezegd, PvdA 
en VVD al een nieuwe coalitie aan het maken zijn, 
dan vraag ik mij af wat wij hier dan eigenlijk nog 
doen vanmiddag. Ik kan mij toch voorstellen dat 
we hier eerst het politieke debat voeren en hier 
eerst horen wat nu precies de beweegredenen 
waren en wat er nu precies tot deze breuk heeft 
geleid en dat dan het coalitievormingsproces, voor 
zover dat nodig mocht zijn, zou ontstaan. Wat ik 
hier nu bemerk, is dat dit al veel eerder in gang is 
gezet. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Van die woorden gaat een suggestie uit 
die niet waar is. We zijn op woensdagavond bena-
derd met de vraag of wij tot een overleg zouden 
willen gaan. We zijn toen niet verder gekomen dan 
te zeggen dat wij daartoe bereid waren. 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzit-
ter! Dat is een heel fijne suggestie. Ik weet ook 
dat de heer Nugteren op vrijdag al om de tafel is 
gaan zitten voor het voeren van een verkennend 
gesprek. 

De heer NUGTEREN (GroenLinks): Mijnheer de 
Voorzitter! Jazeker, er is zelfs een persbericht over 
verschenen en het heeft in de krant gestaan. Daar 
is dus helemaal niets mis mee. De situatie is dan 
ook werkelijk anders dan na verkiezingen? 

De heer DE VRIES (D66): Mijnheer de Voorzitter! 
Dat kan wel wezen, maar het primaat daarvan ligt 
nog steeds bij de Staten. Ik vind dus dat de frac-
ties die gebroken hebben hier in de Staten eerst 
verantwoording hadden moeten afleggen alvorens 
met nieuwe coalitieonderhandelingen te beginnen. 
Dat vind ik voor het democratische proces alleen 
maar goed. 
Als ik dan kijk naar alle feiten die er feitelijk niet 
zijn, constateer ik dat het hele verhaal alleen maar 
gebaseerd is op aannames. Er wordt gesproken 
over spanningen, maar ik moet vaststellen dat die 
spanningen er niet alleen vanuit de PvdA en de 
VVD jegens het CDA gericht zijn geweest. 
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Die spanningen zijn er net zo goed geweest tus-
sen PvdA en VVD en omgekeerd. Wat dat betreft 
was er misschien niet sprake van een ultieme 
coalitie in een periode van dertig jaar, maar laten 
we elkaar nu niet voor de gek houden door te 
zeggen dat het CDA alleen maar schuldig is aan 
het hele verhaal. Ik denk dat waar er drie aan 
het vechten zijn, er uiteindelijk ook drie schuld 
hebben. Dat heb ik trouwens ook in mijn eerste 
bijdrage duidelijk gemaakt. 

Ik zoom nu in op het ontstaan van een soort 
novum in deze Staten. Daarbij wordt een coali-
tie weggestuurd omdat de gekozen fractievoor-
zitters van de coalitiepartijen niet meer met el-
kaar weten om te gaan. Dat is toch iets dat heel 
vreemd is. Nog vreemder vind ik dat er nu een 
motie van tafel is gehaald die ertoe had moeten 
bijdragen om een college demissionair te ma-
ken. Die motie wordt nu, in reactie op een op-
merking van de heer Ekkers, ingetrokken. Moet 
ik daaruit de conclusie trekken dat het college 
vrijwillig aftreedt, ondanks dat de samenwerking 
binnen het college als goed wordt ervaren? Dit 
vind ik echt een buitengewoon vreemde gang 
van zaken. Ik meen dan ook – en dat merk ik 
ook op jegens de voorzitter – dat dit niet zo kan 
zijn dat een college terugtreedt zonder dat er 
hier een uitspraak van de Staten wordt gedaan 
over het wel of niet continueren van een coalitie 
of van een college van Gedeputeerde Staten. Ik 
vind echt dat het noodzakelijk is dat hierover 
een uitspraak wordt gedaan alvorens een college 
demissionair wordt. 

Dan is er nog een ander punt. Als die spannin-
gen tussen de fractievoorzitters en de fracties 
niet zo lekker is, zou het dan niet een oplossing 
zijn als die fractievoorzitters de eer aan zich-
zelf houden? Laten die fracties dan vervolgens 
nieuwe voorzitters uit hun midden kiezen die 
eens gezamenlijk een dagje de hei op gaan om 
met elkaar over het een en ander te overleggen. 
Dat zal een heel stuk goedkoper zijn dan al het 
wachtgeld dat er straks betaald moet worden aan 
gedeputeerden die helaas het veld zullen moeten 
ruimen. Dat is dan een snellere oplossing waarbij 
de burger meer baat bij heeft dan dit gekrakeel 
dat we hier nu zijn tegengekomen. 

Ik heb een erg leuke scheurkalender van mijn col-
lega Versteeg gekregen. Het citaat van Peter Druk-
ker kan voor vandaag niet beter van toepassing 
zijn: ´Het belangrijkste in communicatie is te ho-
ren wat er niet gezegd wordt´. Dat is zeer toepas-
selijk op de huidige situatie. 

De heer BISSCHOP (SGP): Mijnheer de Voorzitter! 
Meestal als iemand van D66 een betoog houdt, 
waar ik het hartgrondig mee eens ben, vraag ik 
mij ongerust af wat ik fout doe. Maar helaas, zeg 
ik tot mijnheer De Vries, zijn betoog kan ik alleen 
maar onderschrijven. 
Graag leg ik de vinger bij het merkwaardige ver-
schijnsel dat zich voordoet. Ik constateer dat de 
PvdA, de VVD, GroenLinks en de ChristenUnie 
expliciet het vertrouwen in de zittende gedeputeer-
den hebben uitgesproken. Hoe kan het dan zijn 
dat dit college naar huis wordt gestuurd? Daar-
mee is de basis van de motie feitelijk verdwenen. 
Ik vraag de betrokkenen daarover toch nog eens 
goed na te denken. Dit is immers het vogelvrij 
verklaren van de politieke verhoudingen. Dat is 
een slechte zaak. 
Het is een wat vreemde figuur. In feite wordt het 
vertrouwen in de fractie van het CDA opgezegd en 
wordt het college naar huis gestuurd. Dat kan niet 
bestaan, mensen, dit is staatsrechtelijk zo krom 
als een hoepel. 

Om een andere reden ben ik blij dat die motie van 
tafel is. Want dat maakt naar mijn overtuiging iets 
meer ruimte om datgene te doen wat ook door een 
aantal van mijn collega´s is bepleit. Mensen, voor-
dat we nu overhaast en achteraf onberaden stappen 
gaan doen, laten wij de drie sofa´s doen aanrukken 
en laten wij de drie coalitiepartijen als niet-college-
partijen de opdracht geven dat zij eerst maar eens 
met elkaar om de tafel gaan zitten. Men dient zich 
op te sluiten in een kluis totdat zij eruit zijn. Dan 
geven wij door het luikje intussen wel het voedsel 
aan. Ik stel voor dat wij eerst die tussenstap doen 
alvorens wij onomkeerbare stappen zetten. Ik geef 
toe dat de discussie vanmiddag zodanig is verlopen 
dat het veel zelfoverwinning zal kosten bij de drie 
coalitiepartijen, maar ik denk dat het de zaak waard 
is. Naar mijn overtuiging dienen wij de gemeen-
schap van de provincie Utrecht niet door nu op de 
ingeslagen weg voort te gaan. 
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De heer SNYDERS (Mooi Utrecht): Mijnheer de 
Voorzitter! Er zijn argumenten over tafel gegaan. 
Besluiteloos, onbetrouwbaar, niet doorpakkend, 
niet durven. Misschien heeft zich dat binnenka-
mers afgespeeld. In de Staten heb ik dat niet waar-
genomen. Ik vind dus ook dat als wij zuiver willen 
handelen, wij als Staten moeten kijken wat er in 
de besluitvorming een plaats heeft. Dat het moei-
zaam gaat, ja, sommigen hebben ook te maken 
met een huwelijk waarin de een wat makkelijker 
is dan de ander. Het zij zo. Nu moet vanwege het 
CDA de stekker eruit. Mij is niet gebleken dat het 
CDA verzaakt, niets is zacht als boter, nee, zij wil-
len alleen hun punten: menselijke maat, herinde-
ling, de stad Utrecht overrulen. Laten we daar toch 
niet aan beginnen. Wat ik nu zie, is feitelijk dat de 
fracties niet in staat zijn met elkaar te objectiveren 
wat er nu eigenlijk fout is. Maar dat is toch onze 
taak! Wij als maatschappelijke ouders kunnen het 
toch niet maken dat we onderling gaan ruziën? 
Wat is er dan zeker wel goed? We zullen het echter 
met elkaar moeten doen. Wat we nu zien veroor-
zaakt littekens. Dat werkt door en dat is niet wijs. 
De fractievoorzitters wil ik nu niet de zwarte pie-
ten geven. Ik sluit mij echter aan bij het pleidooi 
van de SGP. Laten we nu eerst objectiveren wat er 
aan de hand is. 
Ten slotte stel ik nog wel een streng punt aan de 
orde. Als het probleem op dit moment zit in de 
relaties van de fractievoorzitters onderling, laten 
de betrokkenen wat dat betreft dan nu een pas op 
de plaats houden. 

De VOORZITTER: Ik schors de vergadering voor 
vijf minuten.

Schorsing van 1�.2� uur tot 1�.�4 uur.

De VOORZITTER: De vergadering is heropend. 
Er is nog een punt en nog een vraag waarover 
duidelijkheid moet komen. Die vraag luidt: waar 
staan wij nu in het debat en wat is de betekenis 
van de discussie van deze dag. Op 4 juli hebben 
we gesproken over een novum in deze Staten toen 
het over andere onderwerpen ging. Ik denk dat 
het een novum is wat er vandaag in deze Staten 
gebeurt, in die zin – en dat is het antwoord waar 
wij als Staten van Utrecht en als college voor 
staan – dat vandaag de publieke uitspraken die 
met name door twee fracties zijn gedaan, de VVD 

en de PvdA, waarin zij hun vertrouwen in het CDA 
publiekelijk opzegden, vandaag nog een keer zijn 
herhaald. Dat betekent dat er een publiek pro-
bleem in de Staten zelf zit. Dat is vervolgens ook 
heel erg duidelijk geworden, ook door de vele ver-
klaringen daarover, en bevestigingen van de zijde 
van het college, dat er geen probleem zit in het 
functioneren van het college van GS en in het feit 
dat er evenmin een motie van wantrouwen tegen 
dit college is. De heer Ekkers heeft op de vraag 
wat het college hiermee doet, namens het college 
geantwoord dat het college van GS voortvarend 
zijn taak zal blijven oppakken, dat het college zijn 
taak zal blijven uitvoeren tot op het moment dat 
de Staten met een oplossing komen die inhoudt 
dat het huidige college niet zou kunnen doorfunc-
tioneren. Er zijn immers vele mogelijkheden om 
tot een oplossing te komen. De Provinciewet kent 
voor het college het begrip 'demissionair' niet. 
Dat betekent dat op het moment dat de Staten 
zelf hun probleem moeten oplossen – het pro-
bleem ligt immers niet bij het college en daarom 
moet niet aan het college gevraagd worden of 
het niet dit of dat had kunnen doen – het college 
dat probleem laat liggen bij de Staten en dat de 
Staten moeten gaan nadenken in de komende 
weken over een oplossing voor het probleem dat 
is ontstaan. Het probleem ligt dus in de Staten en 
niet in het college. Ik wens de Staten toe dat met 
gezond verstand te zullen doen, met veel wijsheid, 
maar wel met een groot respect voor het functio-
neren van de Staten van Utrecht. 
Ik sluit de vergadering.

Einde van de vergadering om 1�.�� uur.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 
Provinciale Staten van Utrecht van 22 september 
2008.

De voorzitter,

De griffier,


