
Extra ARV  25 april 2015  Urmond

Opening door interim-voorzitter Tobias Bastian

1. Mededelingen
-de D66 afdelingen Stein-Beek en Sittard-Geleen zijn gefuseerd tot een nieuwe 
afdeling Westelijke Mijnstreek
-de D66 afdeling Horst a/d Maas is opgesplitst in tweeën, Horst a/d Maas en 
Venray
-de voorzitter vraagt applaus voor de nieuwe Statenleden

2. Terugblik op de coalitie-onderhandelingen
Koen Hahn geeft kort een samenvatting van het proces van onderhandelingen, 
van vorming van een kernteam tot het sluiten van een coalitie-akkoord. Ook 
bespreekt hij de vorming van een gedeputeerdencommissie, die met 18 
kandidaten heeft gesproken. Hans Teunissen werd uiteindelijk tot gedeputeerde 
gekozen door de fractie.

3. Toelichting op het coalitie-akkoord door Leon Vaessen, Jan van de Ven, Hans 
van Wageningen, Wilma van Dommelen en Bert Kamphuis.

Voor het eerst in Limburg dat D66 deel kan gaan nemen aan een coalitie. In een 
achttal bijeenkomsten was van begin af aan een constructieve sfeer, waarbij de 
vijf deelnemende partijen er ook tot het einde toe met vijven samen uit wilden 
komen. Er wordt met trots teruggekeken op een akkoord waar alle partijen 
evenveel inbreng hadden. Er zijn duidelijke D66-bouwstenen in het akkoord te 
onderscheiden. Het is een positief akkoord, met nadruk op kansen. Progressief 
van aard, hetgeen goed overeenkomt met het karakter van D66. Een akkoord 
voor heel Limburg, in plaats van gevangen te zitten in de verschillende regio’s, 
met vooral een faciliterende rol voor de provincie.
Naast een totaalbudget van 260 miljoen euro voor de hele bestuursperiode, zal 
er ook een 50 miljoen euro bezuinigd moeten worden.

4. Reactie gedeputeerde Hans Teunissen

Hans benadrukt dat D66 een zware portefeuille toebedeeld heeft gekregen en 
hiermee een uitdagende taak op zich zal nemen. In de portefeuille zijn ook 
typisch D66 zaken te herkennen, waarover we dan tevreden mogen zijn. Hans 
ziet er naar uit om met de leden en de verschillende politieke 
vertegenwoordigers ervoor te zorgen dat D66 breed geworteld wordt in de 
Limburgse samenleving. 



5. Vragen vanuit de zaal richting onderhandelaars

Vragen van allerlei aard worden gesteld. Onder meer komt aan de orde hoe we 
meer in Limburg kunnen wortelen en hoe we onze zichtbaarheid als D66 kunnen
vergroten.

6. Stemming over coalitie-akkoord

Op de vraag of de leden een positief oordeel van de fractie over het coalitie-
akkoord kunnen steunen, spreken de D66-leden zich unaniem uit voor 
ondersteuning van dit positieve oordeel.

Volgende ARV: zaterdagochtend 30 mei in Roermond.


