
Geachte heer Van Poelgeest, 
 
U heeft ons gevraagd om de Amsterdamse verkiezingsuitslag en de belangrijkste thema’s 
voor de volgende bestuursperiode te duiden en om aan te geven welke mogelijke coalities 
wij zien en welke afwegingen D66 maakt bij het tempo van coalitievorming. Omdat de 
antwoorden op deze vragen grotendeels in elkaars verlengde liggen, zullen wij ze in de brief 
ook in samenhang beschouwen.  
 
D66 ziet twee lijnen in de verkiezingsuitslag. Allereerst heeft Amsterdam, met GroenLinks als 
winnaar van de verkiezingen en een verdriedubbeling van de Partij voor de Dieren, er 
duidelijk voor gekozen om grote stappen te zetten naar een duurzame stad. Concreet gaat 
het dan om het aardgasvrij maken van woningen, het uitstootvrij maken van verkeer en het 
reduceren van het grondstofgebruik. Grote en langjarige opgaven waarvoor in de komende 
periode de belangrijkste maatregelen moeten worden ingezet.     
 
De tweede lijn die D66 ziet is dat er veel zetels zijn gewonnen door partijen die hebben 
ingezet op identiteit en/of inclusiviteit als verkiezingsthema. Daarmee is er een duidelijke 
opdracht aan het nieuwe stadsbestuur om discriminatie te bestrijden en alle Amsterdammers 
het gevoel te geven dat zij onderdeel zijn van de samenleving, ongeacht achtergrond, kleur, 
geloof, opleidingsniveau inkomen. Daar hoort bij dat iedere Amsterdammer dezelfde kansen 
krijgt, in gelijke mate kan meedoen en even goed gehoord wordt. Wat D66 betreft hoort 
daar ook bij een barmhartige opvang van ongedocumenteerden, het bestrijden van etnisch 
profileren en veiligheidsbeleid dat gericht is meer op preventie dan repressie.  
 
In aanvulling op de hiervoor genoemde thema’s, staat het volgende stadsbestuur ook voor 
de opgave om de groei van de stad in goede banen te leiden, het open en internationale 
karakter te behouden en de welvaart eerlijker te verdelen. Belangrijke onderdelen daarbij 
zijn wat D66 betreft: 

- Het toegankelijk houden van de woningmarkt voor alle inkomensgroepen en voor 
middengroepen in het bijzonder.  

- Het verbeteren van de bereikbaarheid van de stad door te investeren in openbaar 
vervoer en (fiets)infrastructuur.  

- Het bestrijden van de negatieve effecten van de groeiende bezoekersstroom, zodat 
Amsterdam leefbaar blijft. 

- Het vergroten van de werkgelegenheid, in het bijzonder voor groepen die nu nog niet 
of onvoldoende profiteren van de aantrekkende economie.  

 
Te midden van al deze grote uitdagingen voor Amsterdam, zal het volgende stadsbestuur 
ook oog moeten hebben voor, en ruimte moeten bieden aan (kleinschalige) initiatieven van 
Amsterdammers die iets willen doen voor hun buurt of buurtgenoten.  
 
De genoemde uitdagingen vragen naar de mening van D66 een stabiele coalitie die bereid is 
te besturen met het oog op de toekomst en die in staat is om een brede groep 
Amsterdammers te verbinden. D66 is graag bereid om verantwoordelijkheid te dragen en 
deel te nemen in een dergelijke coalitie. 
 
De enige driepartijencoalitie met een solide meerderheid is GroenLinks, D66 en VVD. Een 
dergelijke middencoalitie sluit niet alleen programmatisch goed aan bij D66 maar ook bij de 
belangrijke opgaven voor de stad. Wij zijn bereid deze optie te verkennen.   
Als aanvulling van deze coalitie is gewenst, dan ziet D66 gezien de grote opgaven voor de 
stad de opties met Partij voor de Arbeid, Socialistische Partij of Partij voor de Dieren. Gezien 
de winst voor de Partij voor de Dieren en de noodzaak voor verduurzaming ligt die partij, 



wat D66 betreft dan het meest voor de hand. Laat opgemerkt zijn dat D66 een grote 
bereidheid heeft er met Groenlinks uit te komen gezien de programmatische 
overeenkomsten en de gedeelde idealen in relatie tot de opgaven voor de stad. Verder geldt 
dat D66 met iedere partij een coalitie kan vormen behalve met Forum voor Democratie. 
 
Ten aanzien van het tempo van het formeren van een nieuw stadsbestuur, zou ‘vlot en 
zorgvuldig’ het adagium moeten zijn. Wat D66 betreft is een belangrijke voorwaarde om op 
29 maart een volgende stap in de formatie te zetten, dat een combinatie van partijen is te 
benoemen die over en weer voldoende vertrouwen hebben om samen een stabiele coalitie te 
gaan vormen. Mocht er meer tijd nodig zijn om te bouwen aan dat vertrouwen, dan is er wat 
D66 betreft geen belemmering om daar iets meer tijd voor te nemen. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens de fractie van D66 
 
Reinier van Dantzig   
 
 


