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Vertrouwen in de toekomst van Brabant 
 

 

Voorzitter, 

 

Vol vertrouwen in de toekomst van onze mooie provincie behandelen we vandaag de begroting van 2018, 

het laatste volle jaar van deze bestuursperiode. Vol vertrouwen in de toekomst omdat het goed gaat in 

Brabant en met de Brabander. Brabant is de afgelopen jaren veranderd van een regio met een Calimero 

gevoel die bleef hangen in haar eigen roomse beleving naar een regio die met zelfbewustzijn het heft in 

eigen handen heeft genomen. In de overtuiging dat we ons leven en onze omgeving mooier en beter kunnen 

maken met de nodige inzet, door innovatief te denken en door samen te werken. Problemen lossen we op 

door ze aan te pakken met goede maatregelen. Tegelijkertijd hebben we vertrouwen in het oplossend 

vermogen van anderen zoals gemeenten, bedrijven en inwoners. De Provincie moet dus ook durven loslaten 

als anderen een probleem beter kunnen oplossen.  

 

U hoeft onze knipselkrant, de regionale media of het landelijke nieuws maar in de gaten te houden of er 

komt wel een initiatief uit Brabant voorbij. Of het nu gaat om het samenwerken in de Brainport Industrial 

Campus in zuid-oost, slimme afspraken om mensen uit de kaartenbakken te halen met een bol.com in 

Waalwijk, het onderhoud van de F35 in Woensdrecht of het succes van Visit Brabant. Het spoor in onze 

provincie wordt veiliger, investeringen in asfalt staan gepland, zelfs voor de fiets. En het verbeteren van 

transport over water zit in de uitvoering. Iedereen kan zien dat we onze beperkte middelen op een slimme 

manier inzetten om het maximale eruit te halen. We doen niet aan potverteren, als het aan de VVD ligt 

bevriezen we de komende jaren nog steeds de opcenten van de motorrijtuigenbelasting en laten we het 

dividend van Eindhoven Airport zitten waar het zit. 

 

We zitten dus op de goede weg: De Brabantse economie groeit razendsnel, de werkeloosheid loopt terug. 

Tegelijkertijd is het van belang om te blijven vernieuwen, om te blijven ontwikkelen en voor elke kans te 

gaan. We kunnen niet achterover leunen. Om onze toekomst vorm te geven staan een aantal voorstellen in 

de begroting waarvan ik er enkele nader zal duiden. Om u mee te nemen in de overwegingen welke 

voorstellen, wil ik hier een tipje van de sluier lichten over de manier waarop de VVD-fractie een 

begrotingsbehandeling zoals vandaag voorbereid.  

 

Op 24 september ging deze fractievoorzitter met vakantie en de rest van de fractie keek die avond 

ontspannen naar Zondag met Lubach. Dit programma, met al het cynisme of onderkoeld gevoel voor humor 

heeft ook een serieuze boodschap. En op de bewuste 24 september had Lubach 2 duidelijke boodschappen. 

De ene ging over de moordprovincie Brabant. De andere ging over de 5 grote steden in onze provincie, 

Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en… uh… de 5e stad van Brabant. Ik kom hier later op terug. 
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VEILIGHEID 

Voorzitter, je moet jezelf deze week wel goed verstopt hebben om het nieuws over operatie Impact of het 

nieuws dat we ingegrepen hebben in Geertruidenberg niet mee hebben gekregen. De ondermijnende 

drugscriminaliteit is onverminderd aanwezig in onze provincie. Sinds 2014 draagt de provincie bij aan de 

bestrijding van de overal aanwezige drugscriminaliteit in Brabant. Mede door de lobby van velen uit onze 

provincie onderschrijft het Rijk nu het belang van o.a. het Ondermijningsfonds en de ondermijningswet. Het 

is voor onze regio van belang om door te pakken en niet stil te blijven staan. Het kan niet zo zijn dat het Rijk 

andere regio’s eerst op niveau brengt en wij daardoor stil staan. Een van de belangrijkste punten in de strijd 

tegen ondermijning in onze provincie is het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid tegen deze 

drugscriminaliteit. Inwoners in onze wijken moeten weten dat criminaliteit niet loont en dat ze veilig in hun 

huizen kunnen wonen! Dan is het goed om te weten welke gemeentebesturen voldoende of onvoldoende 

optreden bij deze problemen. Is het bij GS bekend of en zo ja bij welke gemeenten er onvoldoende wordt 

opgetreden. En wat doet u als GS daaraan? Hoort dit bij het Interbestuurlijk toezicht plaats? 

 

Volgens de VVD is het nodig om de daders/verdachten nog duidelijker te maken dat misdaad niet loont. Er 

moet nog een schep bovenop om dit zichtbaar te maken. We moeten laten zien dat de keten in de 

opsporing, vervolging en berechting werkt en dicht op elkaar zit en daarnaar handelt, zo verhogen we ook de 

maatschappelijke weerbaarheid. Daarom dient de VVD-fractie een motie in om in onze provincie net als in 

Rotterdam en Amsterdam een extra beveiligde Rechtbank of ‘bunker’ te realiseren speciaal voor 

drugsgerelateerde misdrijven. Hiervoor vragen we GS om samen met haar partners te pleiten bij het Rijk 

voor de vestiging van zo’n extra beveiligde rechtbank.  

 

LANDBOUW 

De afgelopen periode hebben we veel gesproken over de transitie in de landbouw. Ook hier moeten we 

problemen aanpakken en oplossingen bedenken die toekomstbestendig zijn, in het belang van onze 

inwoners en ondernemers. De VVD staat achter deze transitie en heeft voor de zomer flankerende 

maatregelen afgedwongen zoals ze nu in het uitvoeringsprogramma staan beschreven. Dankzij de VVD is er 

nu minimaal 75 miljoen euro beschikbaar. De start van de uitvoering de komende periode zullen we 

nauwkeurig volgen om ervoor te zorgen dat de transitie een succes wordt en dat boeren die door willen ook 

door kunnen. 

 

Deze transitie wordt mede een succes als boeren die voldoen aan de voorwaarden tot 2,5 hectare kunnen 

uitbreiden. Hoe gaat GS ervoor zorgen dat de vestiging van deze locaties ook voldoende gedragen worden 

door de gemeenten? 

 

Een ander belangrijk punt is dat deze periode de schop de grond in gaat voor grootschalige mestverwerking 

in Noord-oost Brabant. Grootschalige mestverwerking draagt bij aan de door deze coalitie gewenste 

ontwikkeling naar een duurzame veehouderij en een circulaire economie. Een regio die zich Agrifood Capital 

noemt en ons College kunnen dan niet weg kijken. Maar tot nu toe lukt het op de een of andere manier toch 
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niet om op een geschikte locatie grootschalige mestverwerking te realiseren. Is GS het met de VVD eens dat 

de tijd nu begint te dringen en dat er actie nodig is? Graag een reactie.  

 

REGEERAKKOORD 

Nederland heeft sinds twee weken een nieuw kabinet. Na de verkiezingen in maart is er na lang 

onderhandelen een regeerakkoord met daarin aandacht voor zaken die Brabant raken. Deze VVD-fractie 

kijkt uit naar de samenwerking met het kabinet om Brabant op basis van dit akkoord vooruit te helpen. En 

dit kan gelukkig op veel terreinen. Ik wil hier namens de VVD een aantal zaken benoemen waar er volgens 

ons mooie kansen liggen om samen op te trekken en zaken te verbinden.  

 

GS heeft met het Bereikbaarheidsakkoord zuid-oost een 1e slag geslagen. Maar Brabant is groter. Hoe ziet GS 

nu de kansen om de volgende slag te slaan in de rest van de provincie om de doorstroming over weg, water 

en door de lucht te verbeteren? Kunnen we met slimme oplossingen de veiligheid op onze provinciale wegen 

verbeteren? En kunnen we het grensoverschrijdend OV naar een volgende stap brengen in samenwerking 

met het Ministerie waar onze oud-gedeputeerde nu de scepter zwaait? Dit moet volgens de VVD kunnen in 

deze bestuursperiode, toch GS? 

 

Een volgend onderwerp is, ja het is een hele mond vol, de Meerjaren Integrale Planning Projectbijdragen. En 

ik had het al aangegeven, ik wil graag ingaan op het project ‘Stedelijke agenda Brabantstad’. Dat zijn 

Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en… uh… de 5e stad van Brabant. Wat de VVD betreft sluiten we aan 

bij de zogenaamde regiodeals met onze 4 regio’s met elk een grote stad, de midsize steden en landelijke 

gemeenten en verbinden dit met elkaar. Graag een reactie van GS. 

 

In dit MIPP projectenboek mist de VVD wel een belangrijk onderwerp. Het kan volgens de VVD niet zo zijn 

dat we investeren in allerlei initiatieven die maatschappelijk van belang zijn zonder dat we een idee hebben 

of en zo ja hoe we in de toekomst mensen met de juiste competenties en talenten gaan inzetten en of we 

die mensen dan überhaupt hebben. Daarom wil de VVD van GS de toezegging dat de motie over Toekomst 

van Brabant die tijdens de perspectiefnota in april is aangenomen in het projectenboek kan worden 

meegenomen en dat we daar als provincie juist de regie in nemen. 

 

Als we het hebben over het verbinden van de economie aan maatschappelijke opgaven dan kunnen we in 

deze tijd niet om digitalisering heen. Over digitalisering wordt vaak gesproken als de 4e revolutie. Vol ambitie 

werken we in Brabant aan deze agenda. Maar hier, of juist hier is het verstandig om niet als een eenling op 

te treden. De vele uitdagingen en oplossingen die er op dit terrein liggen kan volgens de VVD niet zonder het 

Rijk of Europa. Welke haakjes ziet GS hier? Als het aan de VVD ligt zouden de resterende middelen van het 

breedbandfonds hiervoor ingezet kunnen worden. 

 

Vanuit onze rol als middenbestuur vindt de VVD-fractie het van belang om de lijnen over de energietransitie 

in het regeerakkoord samen met gemeenten en anderen om te zetten in actie. Daarom dienen we hiervoor 
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samen met anderen een motie in. Voor de energiebesparing bij sportverenigingen dient straks de PvdA 

mede namens ons een motie in. 

 

Dus, aan de slag samen met deze regering, of zoals de fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer 

omschreef, ‘gas d’r op’.  

 

SLOT 

De VVD-fractie dankt GS en de ambtelijke organisatie voor het vele werk wat er in de voorbereiding heeft 

gezeten en kijken uit naar de beantwoording door GS op de door ons gestelde vragen.  

 

Om af te ronden: er is veel werk verzet, klaar is het College niet. Beleid en plannen maken is goed en leuk. 

Voor ouderwetse bestuurders houdt het dan vaak op. Wij vragen van dit College om door te pakken en te 

zorgen voor de daadwerkelijke uitvoering van plannen. Ongetwijfeld deelt dit College deze mening en heeft 

er zin in om daar in 2018 boven op te zitten! Daar heeft de VVD althans het volste vertrouwen in want de 

VVD heeft vertrouwen in de toekomst van Brabant.  

 

Tot zover eerste termijn! 


