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Voorzitter, 

Het gaat goed met Brabant en de Brabander. Dat kunnen we tenminste opmaken uit 

de perspectiefnota ‘volop beweging in Brabant’ die we vandaag behandelen. En 

inderdaad; we kunnen constateren dat Brabant er goed voorstaat…. En we zien dat 

de Brabander zichzelf een 8,3 geeft als het om ‘gelukkig zijn’ gaat. Dit laatste is zelfs 

erg toegenomen het afgelopen jaar. (Jaar eerder 7,3) Betekent dit dat de Brabander 

met dat gelukmakend gevoel achterover gaat leunen? Al zou hij of zij het even 

proberen, dan gebeurt dat natuurlijk wel intens en Bourgondisch. Maar duurt het 

achterover leunen te lang, dan zou het leven van de Brabander snel saai worden. 

Niet te lang achterover leunen, maar met optimisme doorgaan om het leven van 

jezelf en de eigen omgeving te verbeteren.  

 

En daarvoor staan wij vandaag vanuit ons provinciale betrokkenheid ook weer aan 

de lat. Om het leven van onze inwoners waar nodig weer een beetje vooruit te 

helpen. De ene fractievoorzitter zal zeggen dat we er goed voorstaan, maar dat er 

nog wel ergens een tandje bij of een beetje anders kan. Terwijl anderen die vandaag 

het woord voeren, zullen verklaren dat vroeger alles beter was. Dat Brabant, Brabant 

niet meer is of dat de Brabander er in ieder geval tegen is, wat er hier vandaag ook 

gebeurt. U mag raden wie de optimist is voorzitter. 

 

We zijn een open, innovatieve provincie die zich prima staande weet te houden in 

deze hectische tijden. De Nederlander heeft, net als de Brabander, gekozen voor 

optimisme. Dat betekent dat we hier in onze provincie door kunnen gaan met de 

zaken die we als provinciaal bestuur ondernemen en met de zaken die wij belangrijk 

vinden. De VVD fractie staat positief tegenover de beweging die we in Brabant, als 

provinciaal bestuur aan het maken zijn! Er is al veel van het bestuursakkoord 

gerealiseerd en veel plannen zijn in gang gezet met een verantwoorde financiële 

onderlegger. Willen wij ook op langere termijn als provincie blijven bewegen, dan 

dienen wij ook financiële keuzes te maken. De VVD sluit zich bij het College aan om 

hier en nu financiële armslag te houden om op een goede manier in te spelen op het 

nieuwe regeerakkoord. 



          Perspectiefnota 2017 inbreng VVD Statenfractie Noord-Brabant 
 

 2

 

Als VVD fractie zien we ook dat het optimistische college bewust een aantal punten 

uit het bestuursakkoord niet meer tot actie en uitvoering brengt. Goed dat ze deze 

keuzes bewust maken. Hierdoor ontstaat er tijd om andere, belangrijke zaken voor 

onze Brabanders te realiseren. Daarvoor geven wij u nu graag een aantal 

actiepunten mee. 

 

Op het gebied van onze economie staan de signalen op groen. Met de presentatie 

van de Brainport Actie Agenda ligt de mooie en terechte waardering voor de regio 

Zuidoost, maar ook voor de hele provincie Brabant in het verschiet. Deze Actie 

Agenda is wat de VVD betreft geen cafetariamodel en sluit aan op het ‘stedelijk 

netwerk denken’ van onze 4 grote steden in de 4 regio’s waar we vorig jaar over 

gesproken hebben. Met de vele investeringen die de provincie pleegt, willen we ook 

aandringen dat vanuit deze agenda de verbinding wordt gezocht met andere regio’s 

in onze provincie. Voor ons als VVD is dit cruciaal, graag reactie van GS. 

 

Natuurlijk verdienen onze start-ups of de ASML’s het om in het zonnetje gezet te 

worden of het zijn van een boegbeeld van onze innovatieve en internationaal 

georiënteerde provincie. Maar ondernemend Brabant heeft meer te bieden. Dat is de 

banenmotor, het MKB, wat dag in dag uit werk maakt, ontwikkelt en positieve energie 

levert aan zoveel mensen en daarbij oplossingen bedenkt voor maatschappelijke 

uitdagingen. Daarom juichen wij de bestuursopdracht MKB+ voor de ondersteuning 

van reguliere innovatieve MKB bedrijven die een schaalsprong willen maken van 

harte toe.  

 

Complimenten willen we maken aan de trainees van de Toekomst van Brabant! Met 

de inspanningen en de informatie die zij bij middelbare scholieren hebben opgehaald 

weten zij ons weer te inspireren. Bij de begrotingsbehandeling 2017 vroegen we om 

een ‘agenda’ te maken die kort, stoer, toekomstgericht en speciaal op jongeren is 

gericht. Al eerder, ook in de vorige periode, is er aandacht gevraagd voor talent, voor 

knappe koppen en gouden handjes. Niet alleen door de VVD, ook door andere 

fracties. Dit geeft aan dat het onderwerp leeft. De strijd om talent is belangrijk voor 

ons toekomstige samenleving, maar niet eenvoudig op te lossen en niet in één hok te 
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stoppen. Wij vragen via een motie aan GS om een ‘Toekomstige Talenten’ Agenda te 

maken. [MOTIE] 

 

Voorzitter 

We zien dat er door de Brabantse omgevingsdiensten stappen worden gezet. 

Bijvoorbeeld via ‘intentieovereenkomsten’ om zo de dienstverlening te versnellen. 

Daarover hoorden we laatst positieve verhalen. Het lijkt ons echter wel te vroeg om 

nu een hosanna verhaal te houden, want het gedoe tussen de diensten en vooral 

gemeenten lijkt maar niet op te houden. Het blijkt dat gemeenten toch nog beperkt 

mandaat geven aan de omgevingsdiensten, wat veel tijd kost die beter anders 

besteed kan worden. Om hier actie op te kunnen ondernemen zouden we GS willen 

vragen te pleiten om een pilot in te voeren om gemeenten op vrijwillige basis hun 

bevoegdheden met betrekking tot WABO gerelateerde vergunningen te mandateren 

aan de omgevingsdiensten. [MOTIE] 

 

Bij een positief groen verhaal, namelijk de verbinding tussen ecologie en economie 

dat werkt voor onze Brabanders, wil ik ook even stilstaan. Binnenkort staat de 

evaluatie van het Groen Ontwikkelfonds en BrUG op de agenda. Hierin bieden we 

ondernemers de ruimte om nieuwe natuur te ontwikkelen. Daar stijgt onze 

geluksmeter van voorzitter! Maar komt dit ook uit? Hoeveel aanvragen zijn er al? En 

hoe verlopen deze aanvragen? Zit de provincie daar met een ja mits en kunnen we 

dit mogelijk maken? Of met alle nee en tenzij?  

 

Wat blijkbaar niet heeft gewerkt en dus niet nu voor oplossingen heeft gezorgd is het 

expertisecentrum voor de bodem. Bij de begrotingsbehandeling 2016 is er een motie 

aangenomen om een expertisecentrum over bodem op te richten en dan komt nu 1,5 

jaar daarna een verzoek om mogelijkheden te verkennen naar sturingsmogelijkheden 

voor een vitale bodem? Wat is er dan in de tussenliggende tijd gebeurd? Voordat we 

met deze bestuursopdracht akkoord kunnen gaan, verwacht de VVD een klip en 

klaar antwoord van de gedeputeerde. 

 

Wij dienen een motie in om te onderzoeken hoe we net als een aantal andere 

provincies op een eenvoudige manier via een duurzaamheidslening de 

energietransitie kunnen versnellen en dus tempo kunnen maken in het belang van de 
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Brabantse huizenbezitter. [MOTIE] De ambitie om in Brabant in 2020 de 14% 

duurzame energie te halen wordt binnenkort besproken, zo lazen we gisteren op 

Ibabs. Bij die bespreking kunnen we dan eventueel bij schakelen voor de begroting 

2018 om de afspraken na te komen. 

 

We dienen ook een motie in voorzitter om de relatie te onderzoeken tussen 

veehouders die op een duurzame manier willen ondernemen en de rol die het 

genoemde investeringsfonds en loket daarbij kunnen spelen. [MOTIE] 

 

Voorzitter 

Er zijn de afgelopen periode mooie resultaten rondom mobiliteit geboekt. (Hooipolder 

Plus en Smartwayz.) Maar klaar zijn, nee. De lobby richting Den Haag voor de A2, 

A58 en A50 zitten bij GS ‘top of mind’. Voor West-Brabant geldt dat, ook al is dit 

wellicht nog ver vooruit, ook de A4 verder door getrokken zou kunnen worden. Denkt 

GS dat de logistieke regio West-Brabant voldoende perspectief heeft zonder het 

eventuele doortrekken van de A4? Kunnen wij hierin samen optrekken met Zuid-

Holland? En wat wil GS doen aan de beruchte Flessenhals bij Bergen op Zoom? 

 

Als de VVD het bestuursakkoord en de perspectiefnota bekijkt, worden daarin de 

geluidsweringen bij Nuenen meegenomen. Kan GS bevestigen dat dit ook SMART 

wordt opgelost?  

 

Ook vragen we aandacht voor de roep uit de regio Noord-Oost in de omgeving van 

St. Hubert voor verbetering van de N264. Kan GS aangeven wat ze daar op korte 

termijn aan de bereikbaarheid van de regio wil doen? 

 

Eerder hebben we als PS uitgesproken dat de Brabander voor de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 duidelijkheid verdient over de situatie van hun 

gemeente in relatie tot Veerkrachtig Bestuur. In de brieven die de afgelopen 

maanden aan vele gemeenten gestuurd zijn, worden hier goede stappen gezet. Het 

is echter belangrijk om hier de beweging in te houden. Inwoners en lokale 

bestuurders mogen een duidelijke visie en communicatielijn van de provincie 

verwachten. Het is nu een jaar geleden dat het Rapport ‘Maak Verschil’ van 
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Secretaris-Generaal van Zwol over de kracht van de regio’s verscheen. Hoe vinden 

we de aanbevelingen van Van Zwol terug in de uitvoering door GS?  

 

Met betrekking tot de Taskforce Brabant Zeeland hebben we hier vorig jaar unaniem 

een motie aangenomen. Naar aanleiding van een werkbezoek van onze Tweede 

Kamer woordvoerder in juli vorig jaar, hebben wij een appèl gedaan om de bijdrage 

te verdubbelen. We zijn tevreden dat onze wens nu in de perspectiefnota is 

opgenomen.  

Recent zijn bij het debat van het Zuiden echter uitspraken gedaan en is de nijpende 

situatie rondom ondermijnende criminaliteit door zes lijsttrekkers erkend. Het is nu 

aan ons om de onderhandelaars over een regeerakkoord aan dit debat te 

herinneren. Daarom deze (breed gesteunde) motie waarin GS wordt opgeroepen de 

erkenning te verzilveren. Mocht daar extra financiële inzet vanuit onze provincie voor 

nodig zijn, kan GS op onze steun rekenen.[MOTIE] 

 

Tenslotte voorzitter. Beweging is goed, stilzitten levert op termijn niets op, sterker 

nog dat is ongezond. Daarom blijft de VVD met een optimistische blik werken aan 

een goede toekomst van Brabant en voor de Brabander! 

 

Tot zover onze eerste termijn! 


