
Aan:
Onderwerp: RE: we zijn begonnen!

Van:
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 16:00
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: we zijn begonnen!

Inderdaad, verzoek aan jou is om formerende partijen toestemming te vragen en dan het CPB een seintje te
geven dat ze de bestanden met ons mogen delen.

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackherry.com)

Van:
Datum: donderdag 18 mrt. 2021 2:46 PM
Aan:
Kopie:
Onderwerp: RE: we zijn begonnen!

Ik neem aan dat ik daar da tzt de toestemming vd formerende partijen voor nodig heb? En / of van de
info rm ate u r(s)?

Van:
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 12:07
Aan
CC:
Onderwerp: RE: we zijn begonnen!

Hol Irene,

Wat een prachtig mailadres, en ik heb meteen maar een verzoek:
Net als vorige keer hebben we vanuit ASEA (IB) en AFP de vraag of we de geprogrammeerde scripts voor KIK
kunnen krijgen van de formerende partijen. Het CPB kan dat niet met ons delen zonder toestemming van de
desbetreffende partijen. Voor Diederik is het voldoende als hij van jou een mailtje ontvangt met het verzoek om
die gegevens aan ons over te dragen. Het gaat om de code voor bepaalde maatregelen die partijen hebben
voorgesteld, zodat we snel kunnen rekenen en niet alles opnieuw hoeven te programmeren. Daarmee voorkomen
we straks ook rare afwijkingen tussen budgettaire effecten, koopkracht en de uiteindelijke doorrekening van een
RA door het CPB.
Zou jij dat bij het CPB kunnen uitvragen zodra het duidelijk is welke partijen met elkaar gaan onderhandelen?

Bedank alvast en veel succes de komende periode!

Grt E

Van:
Verzonden: donderdag 18 maart 2021 10:16
Aan:
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 23 maart 2021 16:01

Planbureau voor de Leefomgeving

Beste Bart van Poelgeest en Irene Jansen,

Naar aanleiding van een telefonisch onderhoud met Gert Jan Buitendijk eerder vandaag mail ik jullie om kenbaar te
maken dat wij als Planbureau voor de Leefomgeving klaar staan voor onze rol in het formatieproces. En dat zowel
waar het gaat om het geven van een overzicht van de dossiers die momenteel op het vlak van de leefomgeving
spelen, als waar het (mogelijk later in het proces) gaat om inspiratie of om een doordenking van een mogelijke
aanpak of maatregelen.

Vanuit ons perspectief betreft dit de dossiers: (1) klimaat en energie (met inbegrip van het Klimaatakkoord en de EU
Greendeal), (2) landbouw en natuur (met inbegrip van het stikstofbeleid), (3) circulaire economie (de zoektocht naar
een verdergaand beleidskader en (4) wonen en verstedelijking (met inbegrip van de bijbehorende regionale en
bestuurlijke verhoudingen).

Graag spreek ik af dat wij onderling contact houden over mogelijke vragen die hetzij op jullie hetzij op ons afkomen
in verband met het formatieproces, om samen enigszins het overzicht te houden (uiteraard met inachtneming van
de eventuele vertrouwelijkheid van de gevraagde informatie).

Ik hoor het graag.

Met vriendelijke groet,

Hans Mommaas

Prof.dr.ir. J.T. Mommaas
Directeur
Planbureau voor de Leefomgeving
Bezuidenhoutseweg 30
Postbus 30314 1 2500 GH 1 Den Haag

T 070 - 3288 730

http://www.pbl.nl

Pbnbureau voor de Leefomgeving
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Tweede Kamer
cJERS1ATENGENERAA KABNETSFORMATIE2O21

De Voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw K. Arib, is met mevrouw A. Jorritsma-Lebbink en
mevrouw K.H. Ollongren op donderdag 18 maart 2021 het volgende overeengekomen.

Mevrouw Jorritsma-Lebbink en mevrouw Ollongren aanvaarden het verzoek om als ‘verkenner’
op te treden. De verkenners voeren gesprekken met de vertegenwoordigers van de fracties en
onderzoeken welke coalitiemogelijkheden er op basis van de verkiezingsuitslag op draagvlak
kunnen rekenen.
De verkenners brengen op 30 maart 2021 verslag uit van hun bevindingen aan de Voorzitter van
de Tweede Kamer. Dit verslag kan worden betrokken bij de voorbereiding van het Kamerdebat
over de verkiezingsuitslag en de aanwijzing van (in)formateur(s) dat voorzien is op 31 maart 2021.

Verslaglegging
Er zullen analytische verslagen worden opgesteld van de gesprekken die worden gevoerd.
Deze zullen als bijlagen worden toegevoegd aan het openbaar te maken verslag.
De adviezen die de fracties schriftelijk aanbieden aan de verkenner vormen ook onderdeel van het
verslag.

Uitvoering werkzaamheden en ondersteuning
- De werkzaamheden worden verricht in het gebouw van de Tweede Kamer.
- Inhoudelijke ondersteuning wordt per direct geleverd door een vanuit het ministerie van

Algemene Zaken bij de Kamer gedetacheerde staf.
- Kantoorruimtes zijn per direct beschikbaar en exclusief bestemd voor de verkenner en de

staf.
Facilitaire ondersteuning is ook direct, zowel vanuit de Kamerorganisatie als vanuit het
ministerie van Algemene Zaken, beschikbaar.

Informatiepositie Kamer
- De Tweede Kamer wordt steeds als eerste geïnformeerd over hetgeen naar buiten wordt

gebracht. Dit betekent dat over alle openbare mededelingen e.d. eerst overlegd zal
worden met de Voorzitter van de Tweede Kamer, die moet kunnen beoordelen hoe de
Kamer geïnformeerd moet worden.

- De aanbieding van het rapport van de verkenner wordt op 30 maart 2021 aangeboden
aan de Voorzitter. Deze aanbieding wordt begeleid vanuit de Tweede Kamer. Het rapport
wordt direct na de aanbieding naar alle Leden gezonden en openbaar gemaakt.

Den Haag, 18maart2021

A. Jorritsma-Lebbink Ilangren K. Arib
Voorzitter Tweede Kamer
der Staten-Generaal



Van: -

Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 8:40
Aan:
Onderwerp: FW: Brief aan de Verkenners 22 maart 2021.doc
Bijlagen: brief aan de Verkenners 22 maart 2021.doc

Van

______________

Verzonden: maandag 22 maart 2021 21:33
Aan:
Onderwerp: Brief aan de Verkenners 22 maart 202 1.doc

Geachte verkenners,

Hierbij stuur ik u de reactie van Wopke Hoekstra n.a.v. het gesprek vandaag.

Met vriendelijke groet,
Jitske Haagsma

Verstuurd vanaf mijn iPad
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Mr. W.B. Hoekstra
Voorzitter CDA Tweede Kamerfractie

Geachte mevrouw Jorritsma, geachte mevrouw Ollongren,

Den Haag, 22 maart 2021

In vervolg op ons gesprek van eerder vandaag geef ik u beknopt onze zienswijze op de uitslag van de
verkiezingen van 17 maart 2021, en het proces dat nu voor ons ligt.

In deze verkennende fase ligt het in mijn optiek voor de hand dat VVD en D66 gezamenlijk bepalen
hoe zij denken te komen tot een kabinet dat kan rekenen op een vruchtbare samenwerking met de
Staten-Generaal. Dit geldt des te meer, nu er voor gekozen is om namens beide partijen een aparte
verkenner aan te stellen. Vervolgens is het van belang om vast te stellen met welke partijen
programmatische onderhandelingen het meest voor de hand liggen.

Hoogachtend,

Wopke Hoekstra



Van:
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 7:46
Aan:
Onderwerp: FW: Brief Mark Rutte
Bijlagen: Brief VVD verkenning 22 maart 2021.pdf

Van: Hermans, mw. C.G.M.
Verzonden: maandag 22 maart 2021 21:19
Aan:
Onderwerp: Brief Mark Rutte

Hoi Conny,

Hierbij de brief van Mark Rutte voor de verkenners mevr. Jorritsma en mevr. Ollongren.
Ik zal morgen een getekende versie sturen.

Groeten!

Caroliene

Verzonden met BlackBerry Work
(www.hlackberry.com)
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Van:
Verzonden: woensdag 24 maart 2021 7:52
Aan:
Onderwerp: FW: Brief Mark Rutte
Bijlagen: Brief VVD verkenning 22 maart 2021.pdf

Van:
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 21:39
Aan:
Onderwerp: RE: Brief Mark Rutte

Hierbij voor de volledigheid de getekende versie!

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:
Datum: dinsdag 23 mrt. 2021 7:53 AM
Aan:
Onderwerp: RE: Brief Mark Rutte

Check!

Van:
Verzonden: maandag 22 maart 2021 21:19
Aan:
Onderwerp: Brief Mark Rutte

Hoi Conny,

Hierbij de brief van Mark Rutte voor de verkenners mevr. Jorritsma en mevr. Ollongren.
Ik zal morgen een getekende versie sturen.

Groeten!

Caroliene

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)
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Den Haag, 22 maart 2021

Geachte mevrouw Jorritsma, geachte mevrouw Ollongren,

De WD adviseert ii een coalitie te verkennen die tenminste een meerderheid
heeft in de Tweede Kamer en die bij voorkeur zoveel mogelijk zicht heeft op
een meerderheid in de Eerste Kamer. De VVD heeft daarbij een voorkeur voor
een vierpartijenkabinet zodat een coalitie op voldoende draagvlak kan steunen
in het parlement, maar onderhandelingen niet onnodig tijdrovend en complex
worden door een veelheid aan partijen.

Het CDA heeft voor de WD de voorkeur om mee samen te werken vanwege
het belang van continuÏteit van onder andere het coronabeleid. D66 is wat de
WD betreft de andere logische partij om een samenwerking mee te
verkennen als één van de winnaars van de verkiezingen met een substantieel
zetelaantal. Vervolgens komt JA21 voor de WD als logische partij in beeld.
Deze partij komt niet alleen met dhe zetels in de Tweede Kamer, maar heeft
ook zeven zetels in de Eerste Kamer en kan daarmee bijdragen aan zicht op
een meerderheid in de Staten-Generaal.

Als deze optie niet werkt, komt wat de WD betreft de ChristenUnie in beeld,
waarbij dan wel de vraag aan de orde zal zijn hoe we een politiek antwoord
formuleren op bepaalde medisch-ethische onderwerpen.

Alleen als bovengenoemde opties niet mogelijk blijken, is wat de \ND betreft
de mogelijkheid van coalftiebesprekingen met één van de volgende partijen
aan de orde: SP, PvdA of GroenLinks.

De WD is niet bereid in een coalitie te stappen met de PW en/of Forum voor
Democratie.

Met vriendelijke grpet1

\

MarkRutte

---

—-



FORMOO7

Van: Simons, SH. (Silvana)
Verzonden: dinsdag 23 maart 2021 19:56
Aan:
CC:
Onderwerp: Brief aan mevrouw Jorritsma en mevrouw Ollongren.pdf
Bijlagen: Brief aan mevrouw iorritsma en mevrouw Ollongren.pdf

Beste mevrouw Jansen,

Bijgevoegd de brief aan beide verkenners namens BIJ 1.

Met dank voor de fijne bijeenkomst en succeswensen aan beide.

Warme groet,
Sylvana Simons

Verstuurd vanaf mijn iPhone
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Den Haag, 23 maart 2021

Geachte mevrouw Jorritsma, geachte mevrouw Ollongren,

De verkiezingsuitslag toont een treurig verlies voor de centrumlinkse partijen. De SP,
GroenLinks en de PvdA wisten geen zetels te winnen: gezamenlijk verloren zij zelfs
flink. Hun verlies is een boodschap van Nederland aan ons allen. Nederland is klaar
met halve oplossingen en wil perspectief. Perspectief op zeggenschap,
zelfbeschikking en zekerheid.

BIJl boekte daarom een klein succes: Nederland heeft ons beloond met een plek in
de Kamer. De kiezer heeft gekozen om zichzelf beter vertegenwoordigd te zien in
ons parlement.

Niettemin is het een winst met een grauwe rand. Extreemrechts heeft extra zetels
gewonnen en liberaal rechts is de grote winnaar van de verkiezingen. Het spreekt
voor zich dat die grote winnaars, de VVD en D66, het voortouw zullen nemen in het
vormen van een coalitie. Hierin heeft BIJl nadrukkelijk geen rol. Het past ons als
nieuwe en kleine partij in Den Haag, om eerst de gang van zaken hier te leren.

Bovenal maakt BIJl de principiële keuze om in de context van deze
verkiezingsuitslag niet mee te regeren. Wij zullen onder geen beding in deze coalitie
stappen. De uiterst rechtse en institutioneel racistische politiek van liberaal rechts
verdient, wat ons betreft, geen steun voor hun verdere afbraak van onze sociale
rechten.

Wij gunnen Nederland een beter voorland. BIJl wil een toekomst die Nederland
verdient.

De rechtsstaat moet worden hersteld. Het institutioneel racisme, dat we nu zien bij
onder andere de Belastingdienst en Nationale Politie, staat haaks op het
gelijkheidsbeginsel van onze rechtsstaat. Het is onbestaanbaar dat de
verantwoordelijken voor de toeslagenaffaire de dans ontspringen en institutioneel
racistisch beleid niet bij de wortel wordt aangepakt. Daarom is het van belang dat
we onderzoek doen naar de rol van de minister-president in de toeslagenaffaire.

De grote kloven, die onze samenleving splijten, moeten worden gedicht. Er zijn vele
Nederlanders die hard werken, zodat een kleine groep in rijkdom kan leven.
Aandeelhouders strijken zelfs in tijden van crisis miljoenen op, terwijl de strijd voor
een eerlijk minimumloon moeizaam wordt omarmt. De KLM krijgt overheidssteun,
maar de jongere met flexbaan en de sekswerker niet. Er is een enorme welvaarts- en
inkomenskloof. Die kloof dreunt door: alleen de rijksten kunnen nog gemakkelijk
een woning betalen en wie minder verdient heeft twee keer zoveel kans te sterven
aan het virus. Beleid dat werkt voor ons allemaal, heft deze kloven op en zorgt dat
iedereen een goed leven kan hebben.

BI



De aanpak van de klimaatcrisis moet topprioriteit zijn. Voorgaande kabinetten hebben
hun plicht verzaakt om de klimaatcrisis een halt toe te roepen. Steeds harder stevenen
we af op onomkeerbare klimaatschade, die desastreus zal zijn voor al het leven op
onze planeet. Het is geen keuze om ambitieus klimaatbeleid te gaan maken, het is een
noodzaak.

Tot slot. Wij hopen dat D66 vasthoudt aan een progressief kabinet met prioriteit voor
onze rechtsstaat, internationale mensenrechten en het klimaat. Als dât het
uitgangspunt is, houden zij vast aan een coalitie over links.

BIJl belooft een constructieve kracht te zijn in de opbouw van een samenleving die
werkt voor iedereen, op basis van radicale gelijkwaardigheid en economische
rechtvaardigheid.

Sylvana Simons


