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Vrijheid

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen dan vrijheid op geestelijk, 

staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige 

discriminatie. De vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan persoonlijke 

vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van de ander niet belemmeren. En we moeten 

oog hebben voor de belangen van toekomstige generaties.

Verantwoordelijkheid

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. 

Een mens moet de gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet redden, 

dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor verantwoordelijkheid niet verdwijnen. 

Individuele verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van menswaardigheid.

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook  

anderen vrij. Worden grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet 

de overheid ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende groepen noodzakelijk. 

De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We 

moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor leven we met een bepaalde 

gebondenheid. Deze is echter geen beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van 

iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt de mate en vorm van deze gebondenheid. 

Daarbij moet de overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en maatschappelijke 

vrijheid waarborgen voor iedereen.

Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee schept de overheid gelijke 

kansen voor iedereen. Eventueel verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde 

mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen zijn een liberaal verlangen. 

Het waren de liberalen die begonnen met de bouw van sociale wetgeving.

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op ontplooiing. Iedereen heeft 

recht op vrijheid in geestelijk, staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht 

geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele geaardheid, geslacht of maat-

schappelijke positie. Discriminatie is uit den boze.

De VVD denkt en werkt vanuit 

het liberalisme. Dat betekent dat 

wij een samenleving willen  

waarin mensen zoveel mogelijk 

vrijheid hebben. 

De VVD heeft vijf liberale 

kernwaarden:  

vrijheid, verantwoordelijkheid, 

verdraagzaamheid, sociale  

rechtvaardigheid en  

de gelijkwaardigheid van  

alle mensen.
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Het is heerlijk wonen, werken en leven in ons mooie Brabant. Of je nu als student in het 

centrum van Eindhoven woont of op het gemoedelijk platteland van Wanroij, je voelt thuis in 

ons Brabantse land. Of je nu bij Tesla in Tilburg werkt, jarenlang al Bossche Bollen verkoopt 

in het prachtige centrum van Den Bosch of aardbeienteler in Rijsbergen bent; het gaat 

economisch goed in ons Brabant. En nergens genieten we meer van het leven. Of we nu 

dweilen met Vastenavend in het Krabbegat, een suikerspin eten op de Udense Kermis of 

genieten van de prachtige Drunense Duinen; de kwaliteit van leven in Brabant is top.

Maar dit gaat niet vanzelf. De VVD wil Brabant graag mooi houden en zelfs mooier maken. We 

willen niet terug naar het Brabant uit de geschiedenisboeken waarbij we niet innoveren. We 

willen niet naar een Brabant waarbij de overheid alle spreekwoordelijke zuurstof uit de 

samenleving trekt door met verstikkende regels Brabant op slot te zetten. De Brabantse VVD 

voert een liberale politiek: wij kijken positief naar de toekomst en hebben véél vertrouwen in 

de kracht van Brabanders zelf. Op die kracht bouwen we verder en blijven we Groots.

 

Wij kiezen voor een Brabant waar het goed wonen, werken en leven is. Een Brabant waar 

jonge gezinnen een betaalbare woning kunnen vinden in het dorp of de stad waar ze zijn 

opgegroeid. Een Brabant waarbij mensen vanuit de Randstad of het buitenland in het centrum 

van onze gave dorpen en steden kunnen landen. Een Brabant waar er in iedere regio werk is 

voor iedereen; voor mensen met een technische opleiding die gaan sleutelen aan de JSF/F35 

in Woensdrecht tot aan de expats in de cleanrooms op de High Tech Campus. En je wilt 

natuurlijk vlot naar je werk kunnen gaan; het openbaar vervoer moet rijden naar de locaties 

waar de bedrijven zijn. En als je na een dag hard werken op weg bent naar je partner en 

kinderen, dan wil je niet in die vervelende files staan. Wij willen een Brabant waar je kunt 

genieten van het leven. Leven in Brabant is een pilsje op de markt in Breda of Den Bosch, een 

festival in Tilburg of het Corso in Zundert. Genieten in Brabant is met een bootje door de 

Biesbosch of met de kinderen naar de Efteling. Maar je moet in Brabant ook kunnen genieten 

van onze mooie bossen en vennen zonder het gevaar te lopen om drugsafval tegen te komen. 

 

Ons Brabant is mooi en ons Brabant voelt als thuiskomen. In ons Brabant is het heerlijk 

wonen, werken en leven.

Inleiding
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Innovatieve economie

We staan voor grote veranderingen waar we in voorop zullen moeten lopen om onze 

economische kracht te behouden. De verwachte toename van robotisering en digitalisering 

gaan ervoor zorgen dat onze banen en bedrijven gaan veranderen. Daarnaast staan we ook 

voor een grote duurzaamheidsambitie. We zullen meer gebruik gaan maken van alternatieven 

voor gas en andere fossiele brandstoffen, en maken onze economie meer circulair. Deze 

ontwikkelingen betekenen grote veranderingen voor bedrijven, maar ook veel kansen voor 

innovatie en startups. Een robuuste, innovatieve economie is één van de pijlers voor de 

aanpak van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan. 

Onder leiding van de VVD zijn op dit gebied de afgelopen jaren al goede stappen gezet en 

hier gaan we ook mee door. Hierdoor krijgt Brabant meer banen en welvaart. Dit biedt kansen 

voor ons: om onze Brabantse talenten te gebruiken, ons te ontwikkelen, en een goede 

boterham te kunnen verdienen. Ondanks dat het economisch beter gaat, hebben nog steeds 

veel bedrijven uit het MKB het zwaar met de gevolgen van de economische crisis. We hopen 

dat ook zij de nieuwe kansen kunnen benutten.

We zijn trots op onze bedrijven en onderwijs- en kennisstellingen in Brabant. We 

hebben innovatieve regio’s en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Steeds meer 

mensen komen in Brabant werken, meer bedrijven vestigen zich in Brabant en 

veel ondernemers zien hun bedrijf groeien. De Brabantse economie groeit harder 

dan de Nederlandse economie en ook de werkeloosheid is lager dan het landelijke 

gemiddelde. Brabant wordt gezien als één van de belangrijkste economische 

regio’s; zowel op landelijk als Europees niveau. Dit is iets om als Brabander trots 

op te zijn, maar er is wel werk aan de winkel om dit vast te houden en het (waar 

kan) te verbeteren.

Economie

en Onderwijs
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De provincie als aanjager

De provincie heeft voor de economische ontwikkeling van Brabant vooral de rol van verbinder 

en aanjager. Als verbinder gaat de provincie op zoek naar slimme koppelingen tussen de 

verschillende economische regio’s. Dit betekent ook dat we ons blijven inzetten om overheden, 

onderwijs, kennisinstellingen en ondernemers met elkaar te verbinden. Het leggen van 

verbindingen gebeurt binnen de provincie maar ook op internationaal niveau; door 

samenwerking aan te gaan met andere regio’s in de rest van de wereld.

Als aanjager levert de provincie een bijdrage aan de economische topambities en is ze vooral 

een partner in de ontwikkeling in de opstartfase; altijd gericht op opschaling zodat veel 

Brabanders kunnen profiteren. Dit mag niet bij intenties blijven, maar leidt tot concrete acties 

in de rol als midden-bestuur in samenwerking met de andere overheden. Bijvoorbeeld door 

fondsen waarbij het geld wordt terugbetaald wanneer de ontwikkeling aanslaat (revolverend 

fonds).  Zo blijft het geld beschikbaar om initiatieven in de opstart te ondersteunen. 

Uitgangspunt is, dat het bedrijfsleven de ontwikkelingen overneemt met als doel uiteindelijk 

zonder financiële hulp van de provincie succesvol te kunnen ondernemen. Wij ondersteunen 

initiatieven voor startups, zoals Braventure, die de krachten bundelen van overheid, onderwijs 

en ontwikkelmaatschappijen. 

 

Brabant als economische topregio

We houden vast aan de ambitie dat Brabant behoort tot de top 5 van innovatieve regio’s in 

Europa. Uitnutting van de regionale economische specialisaties moet dat mogelijk maken. 

Zoals bijvoorbeeld de hightechbedrijven in Brainport en de logistiek in Midden & West-

Brabant met grote logistieke distributiecentra en de zeehaven van Moerdijk. 

Er liggen kansen om in Brabant meer slimme verbindingen te maken tussen de regio’s. 

Bijvoorbeeld door de technologische ontwikkelingen uit Brainport te koppelen aan de 

logistieke of biobased ambities in West-Brabant. Door dit soort slimme koppelingen zorgen 

we voor kruisbestuiving in het Brabantse economische ecosysteem.

Over de grenzen

We bevorderen grensoverschrijdende samenwerking en leggen de relevante verbindingen in 

Europa en de rest van de wereld. We zijn actief om middelen vanuit Den Haag en Europa naar 

Brabant te halen voor de ontwikkeling van onze topsectoren. Sectoren om trots op te zijn. 

Brabantse producten en kennis uit de maakindustrie en de landbouw gaan niet voor niets de 

wereld over. Met gebruik van Europese programma’s verstevigen we de samenwerking  

met onze buren in Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen. Daarnaast laten we weten dat  

kenniswerkers wereldwijd van harte welkom zijn in ons Brabant.

Het is cruciaal dat de provincie, bijvoorbeeld met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 

(BOM), over voldoende (internationale) acquisitiekracht beschikt om díe bedrijven naar 

Brabant te halen, die van toegevoegde waarde zijn - een meerwaarde hebben voor de 

bedrijven die al in Brabant gevestigd zijn. We dienen er alert op te zijn, te kunnen voorzien in 

de personeelsbehoefte voor deze bedrijven (zowel kwalitatief als kwantitatief). Behalve ons 

richten op het aantrekken van bedrijven, willen we er ook voor zorgen dat we de prachtige 

bedrijven die al in Brabant gevestigd zijn, behouden blijven voor Brabant. Bijvoorbeeld door 

hen de mogelijkheid te geven om te innoveren en te groeien.

MKB en familiebedrijven

Het MKB is de innovatiemotor van de Brabantse economie. Daarnaast is er binnen het MKB 

veel gespecialiseerde en innovatieve maakindustrie, die van belang is voor andere (grotere) 

bedrijven. Net als het MKB speelt het familiebedrijf, van klein tot groot, een belangrijke rol in 

de Brabantse samenleving. De Brabantse VVD waardeert het langetermijndenken van deze 

familiebedrijven zeer. We vinden het belangrijk dat we kennis, talent en startup bedrijven 

zowel aantrekken als (vervolgens) behouden. Denk bijvoorbeeld aan de plannen voor ‘the 

Engine’ in Eindhoven of ‘Mindlabs’ in Tilburg.

Ruimte voor ondernemers

Nieuwe ideeën hebben wel de ruimte nodig om uit te kunnen groeien. Met allerlei nieuwe 

inzichten, uitvindingen en bedrijfsmodellen is vaak geen rekening gehouden in de bestaande 

regels. Dit betekent ook dat we als overheid voor de uitdaging staan hoe we vooral wel  

dingen mogelijk kunnen maken. Brabant geeft ruim baan aan innovatie door bijvoorbeeld 

proeftuinen en regelvrije zones te initiëren.

De afgelopen jaren hebben we veel mensen gezien die vanuit een situatie als werknemer zijn 

gaan ondernemen. Als zzp’er, maar ook met een bedrijfje vanuit huis. Dit betekent dat we 

vanuit de ruimtelijke plannen hieraan mee moeten kunnen werken. Dit houdt in: 

bestemmingsplannen die meer ruimte geven om te ondernemen. De Brabantse VVD heeft 

gewerkt aan de mogelijkheid voor ruimere bestemmingsplannen waarbij de maatschappelijke 

doelen die we nastreven met het gebruik van onze ruimte leidend zijn.

Agrarische ondernemers

De agrarische sector is en blijft belangrijk voor Brabant. Behalve dat de agrarische sector een 

sector is vol innovaties, zorgt zij ook voor onze primaire levensbehoefte, namelijk eten. 

Boeren vinden veilig en duurzaam voedsel, en een schone lucht en bodem, net zo belangrijk 

als alle andere Brabanders. 

Economie

en Onderwijs
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Afgelopen bestuursperiode is er intensief en emotioneel gesproken over de toekomst van de 

veehouderij in Brabant. Er zijn moeilijke besluiten genomen die zwaar op de maag liggen en 

het vertrouwen tussen ondernemers en de provinciale overheid onder druk zette. De 

Brabantse VVD loopt echter niet weg voor moeilijke besluiten wanneer deze noodzakelijk zijn 

voor de toekomst van Brabant.  De afgelopen periode is er veel van agrarische ondernemers 

gevraagd en de VVD begrijpt dat dit niet makkelijk is geweest voor betrokken ondernemers. 

Het was echter wel nodig om er voor te zorgen dat de Brabantse economie niet op slot  

gezet wordt. De beschikbare stikstofruimte kan maar één keer uitgegeven worden en de 

veehouderij heeft een enorm groot aandeel van die taart. De gevraagde verduurzaming van 

de veehouderij was daarom een onvermijdelijk besluit. Omdat dit besluit voor betrokken 

agrarische ondernemers zwaar valt, is door de VVD e 75 miljoen aan ondersteuning geregeld 

zodat de agrariërs aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun bedrijf. Onze taak is 

om ervoor te zorgen dat de agrarische ondernemers goed ondersteund worden. De VVD wil 

geen nieuwe eisen meer stapelen maar werken aan het vertrouwen tussen de agrarische 

ondernemers en de provincie.

Leegstand

Lege agrarische panden moeten een andere bestemming kunnen krijgen; die niet tot  

overlast leidt bij boeren en bewoners. Tevens moeten boeren de gelegenheid hebben om 

andere activiteiten te ontplooien. Bijvoorbeeld voor agrarisch afgeleide activiteiten of voor 

toeristische recreatieve doeleinden. Boerenbedrijven ontwikkelen zich steeds meer tot 

nieuwe ‘gemengde bedrijven’. Wij vinden het belangrijk dat de provincie deze ontwikkeling 

van ondernemerschap steunt. Bijvoorbeeld door mee te denken en ruimte te geven in 

regelgeving.

 

We vinden het belangrijk dat ‘verrommelde’ locaties en bedrijventerreinen met leegstand 

aangepakt worden en weer geschikt worden gemaakt voor nieuw te vestigen bedrijven. Het 

moet ook mogelijk zijn om nieuwe bedrijventerreinen aan te leggen. Gemeenten kunnen 

prima inschatten of die behoefte er is. Dit moet in regionale afstemming tussen gemeenten 

onderling gebeuren. De provincie heeft een faciliterende rol bij initiatieven om leegstaande 

(kantoor)panden te hergebruiken en bedrijventerreinen te revitaliseren.

 

Kansen op de arbeidsmarkt

Door technologische ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt. Veel uitvoerend werk zowel 

fysiek als administratief zal de komende jaren verder geautomatiseerd worden. Dit zorgt 

voor veranderingen op de arbeidsmarkt. De verwachting is dat er in de toekomst een nog 

grotere vraag ontstaat naar praktisch geschoolde mensen, technici en ICT’ers. We vinden het 

belangrijk dat de provincie op deze veranderingen inspeelt en met ondernemers (werkgevers), 

onderwijs en de regio’s een concreet actieplan maakt om in de veranderende vraag aan 

personeel te kunnen voorzien.

Economie

en Onderwijs
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Onderwijs

Het is belangrijk dat het onderwijs ons voorbereidt op de veranderende arbeidsmarkt. Leren 

stopt niet met het behalen van een diploma; het gaat een leven lang door. Een goede 

arbeidsmarkt en hoogwaardige kennisinstellingen zijn dé ingrediënten van een sterke 

economie. Daarom is het belangrijk dat het onderwijs naadloos aansluit op de arbeidsmarkt. 

Zowel het voortgezet, beroepsonderwijs als de universiteiten dienen zich te richten op de 

economische ontwikkelingen, en daarmee op de vraag van het bedrijfsleven. Als de Brabantse 

onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven goed samenwerken, kunnen ze de mismatch tussen 

onderwijs en arbeidsmarkt aanpakken. De provincie kan op sommige vlakken een rol spelen. 

Zo kan de provincie kennisinstellingen en ondernemers ondersteunen bij de vorming van 

expertisecentra die zich specifiek richten op sectoren waar nu en in de toekomst onvoldoende 

opgeleid personeel beschikbaar is. Ook is het belangrijk dat (inter-)nationale kennis- en 

onderzoeksinstellingen zich meer structureel verbinden met de Brabantse kennisinfrastructuur. 

Ook kan de provincie de vernieuwing van het VMBO onderwijs bevorderen en (erfgoed)

complexen voor onderwijsprogramma’s beschikbaar stellen.

 

Brabantse overheden geven het goede voorbeeld. De VVD vindt het verder vanzelfsprekend 

dat de provincie vanuit de eigen organisatie voldoende stageplekken en werkplaatsen voor 

mensen met een beperking beschikbaar stelt.

Digitalisering 

In onze belevingswereld vervagen grenzen en zijn we meer en meer virtueel met elkaar 

verbonden. Dat komt onder andere door de vergaande digitalisering van de samenleving. 

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Trends als robotisering, 5G en 

big tech bedrijven raken het dagelijks leven van de Brabander. Afgelopen bestuursperiode 

hebben we een begin gemaakt met de dynamische digitale agenda van Brabant en daar geld 

voor gereserveerd. Daar gaan we als VVD voortvarend mee verder. Het provinciaal beleid en 

de maatschappelijke opgaven verbinden we aan de kansen die digitalisering ons biedt. 

Daarnaast hebben we oog voor de keerzijde van digitalisering. We gaan aan de slag met 

cybersecurity en werken aan betere digitale vaardigheden voor iedere Brabander.

Door de toekomstige bevolkingssamenstelling (steeds meer ouderen; minder jongeren) is het 

belangrijk dat iedereen die kan werken ook daadwerkelijk aan de slag is. Dit vraagt ook om 

sociale innovatie. De provincie denkt hierover mee met het bedrijfsleven, kennisinstellingen 

en gemeenten. Bijvoorbeeld bij het opstarten van specifieke trajecten (mobiliteitsarrange-

menten) voor werk naar werk, of van werkloos naar werk. 

Internationale arbeidsmarkt

Brabant is populair bij mensen uit binnen- en buitenland. Van expats bij grote internationale 

bedrijven tot aan arbeidsmigranten in de agrarische sector. Veel mensen komen naar Brabant 

om hier te wonen, werken en leven. We kunnen in Brabant niet meer zonder arbeidsmigranten. 

Vooral bedrijfstakken zoals de landbouw en de logistiek zijn voor een deel van hen afhankelijk. 

We moeten er samen met de gemeenten voor zorgen dat er goede huisvesting en 

voorzieningen voor arbeidsmigranten zijn. Hierbij dient ook aandacht zijn voor potentieel te 

ervaren overlast.

Gemeenten zijn primair aan zet voor passende huisvesting van arbeidsmigranten, maar de 

provincie moet niet in de weg staan met regelgeving. We vinden het een belangrijke 

voorwaarde dat, wanneer bedrijven zich vestigen in Brabant en wanneer de verwachting is 

dat zij veel arbeidsmigranten nodig hebben, er concrete plannen zijn: hoe deze arbeids-

migranten kunnen wonen; voordat het bedrijf zich gaat vestigen. We streven naar een 

gezonde balans tussen het willen vestigen van een bedrijf in Brabant, de toegevoegde  

waarde van het bedrijf voor Brabant en de hoeveelheid aan arbeidsmigranten die gehuisvest 

gaan worden om een dergelijk bedrijf van voldoende werknemers te voorzien. 

Economie

en Onderwijs
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Natuur

Natuurbeleid is een belangrijke taak van de provincie en er gaat veel geld om in natuur- en 

landschapsbeheer in Brabant. De VVD staat dan ook voor heldere keuzes. Als het gaat om 

prioriteiten binnen het ecologische beleid wegen de ambities van de landelijke overheid het 

zwaarst. Het huidige budget is taakstellend in ons natuurbeleid en na de landelijke ambities 

ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland, gaat onze prioriteit naar natuurgebieden die 

een positief effect hebben op de beschikbare stikstofruimte. Hierdoor zorgen we dat in onze 

Brabantse economie ecologische en economische ontwikkeling hand in hand gaan. 

Wij ondersteunen het initiatief dat nu genomen wordt voor NL Delta om de Biesbosch en de 

Haringvliet aan elkaar te koppelen tot één nationaal park. Dit biedt kansen voor natuur-

bescherming, economie en recreatie.

Brabant is een groene provincie. Van de vele bossen waar mensen met de hond 

wandelen tot het groene platteland waar wielrenners doorheen fietsen. Van een 

tocht met de fluisterboot door de Biesbosch tot het stadspark waar studenten 

genieten van een prachtige zomeravond. De Brabantse natuur is een geweldige 

manier voor de Brabanders om te ontspannen en recreëren. Daarnaast trekken de 

Brabantse natuurgebieden vele toeristen die graag in het groene en gezellige 

Brabant verblijven. Ook draagt onze natuur bij aan een goed vestigingsklimaat en 

is het noodzakelijk om voldoende economische groei te blijven realiseren in 

verband met de stikstofruimte in Brabant.

Duurzaamheid

en Natuur
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De Brabantse VVD loopt niet weg voor deze opgave en ziet hierin een economische kans 

waarbij innovatie een leidende rol kan spelen. Wij willen ambitieus de stap maken naar een 

duurzame provincie, maar we doen dit wel verantwoord en laten ons niet gek maken. De 

kunst is om niet het leefgedrag van de Brabanders dogmatisch proberen te veranderen, maar 

om ervoor te zorgen dat ons leefgedrag niet langer schadelijk is voor onze omgeving en onze 

planeet. Innovatie en nieuwe technologie zijn hierin de oplossing. 

Nieuwe technologie 

De VVD kiest expliciet voor nieuwe technologieën die helpen bij de verduurzaming van 

Brabant en het doorontwikkelen van initiatieven op het gebied van Green Tech zoals dat  

door de provincie in gang is gezet. Om die reden stimuleren we het bedrijfsleven hun 

werkzaamheden te verduurzamen en te werken aan nieuwe technologieën die breed 

toepasbaar (betaalbaar, rendement en inpasbaar) zijn in onze provincie. 

De Brabantse VVD vindt draagvlak bij de inwoners cruciaal om de afspraken uit het 

(aanstaande) klimaatakkoord te kunnen realiseren. Bij de energieopgave geven wij daarom 

de voorkeur aan zonnepanelen op gebouwen of op stukken land die eigenlijk niet voor andere 

doeleinden gebruikt kunnen worden.  Ook zien wij veel kansen in het energieneutraal maken 

van bestaande en nieuwe gebouwen en de opslag van energie en aardwarmte.  In de afgelopen 

periode is ook hard gewerkt aan het invullen van de bestaande afspraken met het rijk voor 

windmolens op land. We hebben daarbij ervaren dat er weinig draagvlak is onder Brabanders 

voor nog meer windmolens op land. Wij willen Brabant dan ook niet volbouwen met honderden 

windmolens maar vertrouwen eerder op nieuwe technieken met meer rendement. Zonder 

draagvlak en een lokale participatie/eigenaarschap van tenminste 50% zijn wij tegen de 

komst van extra windmolens op land in Brabant. 

Als het gaat om hoe we met energie omgaan, heeft de VVD veel vertrouwen in de toekomst. 

Brabant staat bekend om haar ondernemerschap en innovatie. Er zijn al veel ondernemers 

aan de slag om oplossingen te ontwikkelen om energie en warmte duurzaam op te wekken en 

op te slaan. De provincie ondersteunt de ontwikkeling van dit soort nieuwe technologieën 

actief met raad, daad en financiële middelen. Denk hierbij aan het stimuleren van innovaties 

rondom de opslag van energie en warmte rondom een woonwijk en bedrijventerreinen. De 

provincie pakt haar rol in de energietransitie door via een pilot bij te dragen aan het 

energieneutraal maken van 10 woonwijken en 5 bedrijventerreinen waarbij ondernemers de 

kans krijgen hun innovaties in de praktijk te brengen. 

Dieren

Ook mens en dier kunnen in Brabant hand in hand gaan. Een overvloed aan wilde dieren kan 

veel overlast en gevaarlijke situaties voor mens en dier opleveren. Denk aan ganzen die 

onevenredige schade veroorzaken aan gewassen en aan zwijnen die aangereden worden in 

hun zoektocht naar voldoende voedsel. Om ervoor te zorgen dat dieren in de natuurgebieden 

voldoende voedsel kunnen vinden en geen hongerdood sterven, is jagen een goede en 

diervriendelijke methode om de populatie in stand te houden. Tot slot achten wij het 

noodzakelijk om het soortenbeleid van de Natura 2000-gebieden onder de loep te nemen. 

Drugsdumpingen

Helaas worden onze mooie natuurgebieden ook vervuild: door zwerfafval of drugsdumpingen. 

Afgelopen jaren hebben we een enorme stijging gezien van het aantal XTC-vaten en ander 

chemisch afval wat gedumpt wordt in Brabant. Deze dumpingen zijn levensgevaarlijk voor 

mens, dier en natuur. Daarnaast is er een groot gevaar voor bodem- en drinkwaterverontreiniging. 

Daarbij kost het opruimen van deze dumpingen de Brabantse belastingbetaler vele miljoenen 

euro’s per jaar. 

We mogen deze illegale dumpingen niet toestaan en we treden dan ook hard op tegen deze 

vorm van vervuiling. Handhavers, zoals boswachters of terreinbeheerders, moeten we hierbij 

steunen. Zij krijgen extra uitrusting zodat zij zich kunnen beschermen tegen (deze) criminelen 

en we breiden het aantal handhavers uit. We zorgen ervoor dat zij niet meer beperkt zijn in 

hun handelen, onder andere door het gebied waarin zij mogen handhaven uit te breiden. Het 

mag niet meer voorkomen dat handhavers moeten stoppen met een achtervolging op 

criminele vanwege bureaucratische regels waar zij wel en niet mogen werken. Tevens dringen 

wij aan bij de Rijksoverheid om de kosten voor het opruimen van de dumpingen te betalen uit 

het zogeheten ‘Afpak-fonds’, waar afgepakt geld van criminelen in terugvloeit, zodat 

Brabanders niet meer hoeven op te draaien voor deze kosten.  

Nieuwe energie voor Brabant 

Eén van de belangrijkste opgaven waar we, ook in Brabant, voor staan de komende jaren is 

de veranderende manier van het opwekken van onze energie en de wijze waarop we onze 

huizen verwarmen. We zullen met z’n alle minder gas moeten gaan gebruiken en onze energie 

op een duurzame wijze gaan opwekken. Dat doen we voor een beter klimaat, voor een lagere 

energierekening en omdat we minder afhankelijk willen zijn van olielanden zoals Rusland. 

Duurzaamheid

en Natuur
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Kansen in een circulaire economie

De VVD ziet duurzaamheid als een economische kans. Zo kan de circulaire economie veel 

banen en bedrijvigheid opleveren in onze provincie. Op dit moment is er zelfs al een flink 

tekort aan technisch personeel voor de montage van zonnepanelen. De provincie spreekt het 

onderwijsveld aan om meer werk te maken van het opleiden van jongeren voor beroepen in 

de groene sector in Brabant. De VVD ziet daarnaast een duidelijke koppeling tussen de 

biobased sector en de nieuwe circulaire economie. 

De provincie heeft een rol om gemeenten te helpen bij het geven van een goede invulling aan 

de circulaire economie en het anders omgaan met afvalstromen. De Brabantse gemeenten 

zijn een grote lappendeken van verschillende afvalsystemen. Dit omdat gemeenten vaak 

onvoldoende middelen hebben om te investeren in goede en nieuwe nascheidingssystemen. 

Voorscheiding levert vaak veel ongemak voor inwoners op en kan voor een omgekeerd effect 

zorgen, namelijk dat inwoners hun afval helemaal niet meer scheiden. Daarbij zijn gemeenten 

bang voor afvaltoerisme van inwoners van nabijgelegen gemeenten. Voor het gemak van de 

inwoners streeft de provincie naar één uniform afvalsysteem van nascheiding en ondersteunt 

actief nieuwe nascheidingstechnologieën die we kunnen opschalen. Tot slot zorgt dat ook 

voor lagere afvalkosten voor de Brabantse inwoners.

Droge voeten en hete zomers

Verhitting van stedelijk gebied en verstening van de openbare ruimte begint vanuit het 

oogpunt van klimaatadaptatie een steeds groter probleem te worden. Het is belangrijk dat er 

meer groen of verkoeling komt in deze gebieden. Gemeenten in Brabant zijn hard aan de slag 

gegaan met het aanleggen van waterpleinen, stadsparken of fonteinen. De provincie heeft 

een rol als het gaat om het aanleggen van nieuwe waterretentiegebieden zodat we bij 

noodweer droge voeten houden in de Brabantse dorpen en steden. Ook kan de provincie een 

rol spelen bij majeure waterprojecten zoals het terugbrengen van water in historische 

binnensteden, of dorpen beschermen tegen wateroverlast. 

De komende periode spannen we ons in om de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water te 

halen. Dit gebeurt wat de VVD betreft op een realistische manier. Op dit beleidsterrein spelen 

waterveiligheid en waterzekerheid een belangrijke rol. Het is belangrijk dat er wordt ingezet 

op de beschikbaarheid van voldoende zoet water voor alle inwoners en bedrijven. De 

zoetwatervoorziening moet eerst gegarandeerd zijn, voordat er sprake kan zijn van verzilting 

van het Volkerak-Zoommeer.

Duurzaamheid

en Natuur
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Bouwen in Brabant

Dat zorgt echter wel voor een enorme vraag naar woningen. Op veel locaties in Brabant is de 

woningmarkt flink verhit en gaan de huizenprijzen door het dak. Dit is een probleem omdat 

hardwerkende Brabanders met een normale portemonnee zo geen huis kunnen kopen. Wij 

vinden dit zorgelijk; wij gunnen juist deze mensen een eigen woning en een goede toekomst 

in ons mooie Brabant.

De oplossing voor dit woningtekort is simpel: bouwen, bouwen en bouwen. Wij willen dat er 

weer hijskranen zichtbaar zijn in Brabant. In totaal moeten er in Brabant de komende 10 jaar 

120.000 woningen bij komen. Dat betekent 60.000 woningen in de komende bestuursperiode. 

In veel coalitieakkoorden van gemeenten staan hoge ambities om een flink aantal woningen 

in Brabant bij te bouwen. De Brabantse VVD steunt deze ambitie van harte en zet vooral in op 

de relatie: voldoende aanbod van koopwoningen maakt het mogelijk om door te schuiven op 

de arbeidsmarkt. Uiteindelijk zijn het de gemeenten die samen met projectontwikkelaars en 

woningbouwcorporaties aan de slag gaan. De provincie moet er alles aan doen om hen te 

helpen bij deze opgave voor de toekomst van Brabant, en haar beleid mag geen blokkade 

vormen om meer woningen te bouwen. De provincie dient juist waar mogelijk, met een stok 

achter de deur, de bouwproductie op te schroeven. Bijvoorbeeld te kijken naar mogelijkheden 

om na een periode van 5 jaar de bestemmingsplanruimte ‘wonen’ te laten vervallen zodat er 

eerder en sneller gebouwd wordt.

Brabant is booming en dat merken we aan alle mensen die graag in Brabant willen 

blijven, en komen wonen. Steeds meer mensen komen vanuit de drukte in de 

Randstad naar de gezelligheid in Brabant. Er is veel werkgelegenheid in Brabant 

en qua innovatie is Brabant koploper in de wereld. Het gunstige vestigingsklimaat 

trekt zowel bedrijven als expats. Jongeren willen graag (weer) in hun geboortedorp 

wonen en studenten blijven plakken in de studentensteden. Uiteindelijk is het 

leven nergens zo goed als in het Brabantse land. 

Ruimte

en wonen
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Brabant niet op slot

Een belangrijke taak voor de provincie ligt in het waken dat Brabant niet op slot gaat door tal 

van doorgeslagen regelgeving op het gebied van milieu en stikstof. Het kan niet zo zijn dat 

Brabants beleid en Brabantse regels extra scherp zijn waardoor er geen woonwijken of 

bedrijven meer gebouwd kunnen worden. De Nederlandse overheid hecht, net als de 

Brabantse VVD, veel waarde aan een gezonde leefomgeving. De regels die in Nederland en 

Europa worden gemaakt, dienen te worden nagekomen. Doelstellingen die hier bovenop 

worden gezet, acht de VVD niet zinnig en zorgen er onnodig voor dat belangrijke 

maatschappelijke ontwikkelingen juist niet door kunnen gaan. 

Brabant niet op slot, houdt in dat de provincie zo veel mogelijk ruimte laat in haar ruimtelijke 

kaders en zich beperkt tot de hoofdlijnen in ruimtelijk beleid. De provincie loopt gemeenten, 

bedrijven en inwoners niet onnodig in de weg. De invoering van de landelijke omgevingswet 

en de daarbij behorende provinciale omgevingsvisie (en verordening ruimte) biedt hiervoor 

een mooie kans. De provincie laat daarin zoveel mogelijk ruimte aan gemeenten om eigen 

(regionaal) beleid te maken met eigen omgevingsvisies.

Ruimte

en wonen
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Met de auto door Brabant

Het is belangrijk dat we dit ambitieniveau vasthouden zodat we Brabant in de toekomst 

bereikbaar houden. De afgelopen jaren is er maar liefst e 500 miljoen extra geïnvesteerd in 

de Brabantse infrastructuur. Er zijn echter nog veel grote projecten die we gerealiseerd willen 

zien. Om dat mogelijk te maken moet, net als in de vorige bestuursperiode, het Spaar- en 

infrafonds (SIF) opnieuw stevig worden aangevuld. Zonder dat extra geld is het onmogelijk 

om het Rijk te bewegen om te investeren in de Brabantse snelwegen en spoorverbindingen. 

Met het extra geld willen we ook investeren in tal van projecten op regionaal en lokaal niveau. 

Voor veel Brabantse dorpen is een komomleiding om het dorp van groot belang voor de 

verkeersveiligheid en de leefbaarheid. Ook zijn voor de veiligheid de spooronderdoorgangen 

belangrijk en moet er in Brabantse steden geïnvesteerd worden in ongelijkvloerse kruisingen 

van de belangrijkste randwegen, om ervoor te zorgen dat de steden niet dichtslibben. 

Brabant gaat de komende tijd van oost tot west flink op de schop. De afgelopen 

vier jaar zijn er enorme stappen gezet om Brabant bereikbaar te houden en files 

in Brabant tegen te gaan. Het ambitieniveau lag hoog en daardoor is er veel 

geïnvesteerd in wegen in Brabant. Door intensief lobbywerk van de provincie 

zullen de komende jaren belangrijke snelwegen als de A2, de A58 en de A67 

worden verbreed. Er wordt extra geïnvesteerd in diverse provinciale wegen en we 

leggen een nieuw netwerk van snelfietsroutes aan.

Mobiliteit

en Bereikbaarheid
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Smart Mobility

Naast meer asfalt moeten we ook blijven inzetten op de kansen van smart mobility. Meer 

asfalt waar nodig, smart mobility waar mogelijk. De zelfrijdende auto verwachten we binnen 

nu en tien jaar volledig autonoom te zien rijden op de snelwegen en wellicht op provinciale 

wegen. Ook ‘slimme stoplichten’ geven de mogelijkheid om het stadsverkeer beter te regelen 

en bijvoorbeeld een ambulance een groene golf op maat te geven. De provincie gaat afspraken 

maken met gemeenten, om standaard bij onderhoud en nieuwe verkeerslichten, deze uit te 

rusten met smart technologie, en het bedrijfsleven, die meer kunnen testen in de openbare 

ruimte, om dit soort ontwikkelingen te versnellen. Onder leiding van de VVD is een stevige 

smart mobility agenda opgezet, we blijven uitkijken naar nieuwe technologieën die we een 

kans kunnen geven in onze provincie. 

Bereikbaarheid vergroten kan door meer asfalt, maar dit zal helaas niet voldoende zijn. Een 

bredere aanpak is nodig, bijvoorbeeld door het wegennet te ontlasten via beter en meer 

openbaarvervoer. Maar ook door het mogelijk te maken dat meer goederen vervoerd worden 

op andere manieren dan over de weg. We denken hierbij aan zowel water als spoor, maar ook 

opties als het transporteren van (meer) vloeistoffen en gassen door buisleidingen. Dit vergt 

goede afstemming en een stevige lobby vanuit de provincie richting het Rijk en Europa.

Vliegen vanaf Eindhoven Airport

De Brabantse VVD koppelt steun voor groei van Eindhoven Airport aan de wens om meer 

(intercontinentale) vliegbestemmingen te realiseren die de Brabantse economie verder 

kunnen versterken. Het bestemmingenaanbod van Eindhoven Airport moet afgestemd zijn 

op de Brabantse economie en mag geen afvoerputje van Schiphol zijn. We pleiten voor meer 

aandacht voor leefbaarheidsvraagstukken die spelen bij omwonenden en een ambitieuze 

agenda voor verduurzaming van de luchthaven. De VVD is voor uitbreiding van de 

spoorverbindingen richting Eindhoven Airport. 

Mobiliteit

en Bereikbaarheid

Openbaar Vervoer

Treinverbindingen zijn essentieel voor Brabant. Met het voorstel OV2040 maakt het kabinet 

het spoorboekje voor de toekomst. Onze inzet daarbij is helder: we maken ons hard voor het 

spoorboekvrij reizen tussen de grote Brabantse steden. Breda en Eindhoven zijn cruciale 

knooppunten voor de internationale spoorverbindingen van Nederland. De internationale 

HSL-verbindingen via Breda naar Antwerpen / Brussel, en via Breda, Eindhoven naar 

Düsseldorf moeten verbeterd worden. Ook willen wij dat de OV verbinding tussen Breda en 

Utrecht verbeterd wordt. 

Daarnaast vragen we van het kabinet meer flexibiliteit in het toepassen van onze traditionele 

OV concessies. Wij zien een toekomst voor ons van klassiek OV naar persoonlijke mobiliteit, 

waarbij het buitengebied en de steden op de best mogelijke manier bereikbaar zijn. Om dat 

te realiseren zet de Brabantse VVD in op meer gebruik van ‘Uber-achtige’ concepten, flexibele 

buurtbussen en elektrische snelbussen. Ook in het openbaar vervoer moeten innovatie en 

nieuwe technologieën leidend worden, bijvoorbeeld door het OV goed op elkaar aan te laten 

sluiten. Tot slot willen wij dat het openbaar vervoer beter toegankelijk wordt voor mensen 

met een beperking.

Veilig in het verkeer

Jaarlijks kent Brabant rond de 100 verkeersslachtoffers. Dat zijn er 100 te veel. 90% van de 

verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag. De komende jaren blijven we 

inzetten op de aanpak verkeersveiligheid, waarbij we kijken hoe we samen met andere 

provincies en het ministerie tot één gezamenlijke gedragscampagne kunnen komen.
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Cultuur in Brabant

De culturele sector bloeit in onze provincie. Van een volksfeest als carnaval tot het 

Philharmonisch Orkest, van de Brabantse Dag in Heeze tot popcultuur in 013 en van het 

bloemencorso tot Het Noordbrabants Museum. Cultuur draagt bij aan ontplooiing van  

mensen in de provincie, maar zorgt ook voor ontspanning en een goed vestigingsklimaat.  

Een bloeiend cultureel veld met voor ieder wat wils draag bij aan het rijke Brabantse leven. 

De rol die de provincie hierin speelt, is beperkt. Aangezien amateurkunst en verenigingen 

verankerd zijn in de lokale maatschappij, en de activiteiten een lokaal bereik hebben, is het 

beter dat gemeenten hier de ondersteunende taak op zich nemen en dat de provincie zich 

daar niet mee bemoeit. De provincie neemt haar rol op het gebeid van grootschalige 

erfgoedcomplexen bijvoorbeeld door mee te investeren in het militair erfgoed langs de 

Zuiderwaterlinie. Hierin wordt nadrukkelijk de koppeling gemaakt tussen cultuur, erfgoed, 

toerisme en recreatie.

Voor de provincie ligt er tevens een taak als het gaat om het stimuleren van excellentie 

binnen het culturele veld en de topvoorzieningen. Het is voor de meeste gemeenten lastig 

om dit niveau te ondersteunen en helaas gaat er nog te weinig geld vanuit het Rijk naar 

culturele instellingen buiten de Randstad. Door als provincie de topculturele instellingen en 

initiatieven te ondersteunen, bieden wij Brabants talent de kans om door te groeien naar de 

top. Dit betreft ook de culturele activiteiten die een regionaal, landelijk en zelfs internationaal 

karakter hebben. Zij mogen rekenen op steun vanuit de provincie zodat zij kunnen blijven 

bijdragen aan een rijk cultureel leven in Brabant.

Brabant is een geweldige provincie om heerlijk te leven, te ontspannen, te genieten, 

te sporten, sport te kijken, te recreëren en te verblijven voor mensen. De Brabantse 

manier van leven is bekend op veel plekken in binnen en buitenland. Wij zijn trots 

op de Brabantse identiteit.

Cultuur, Sport 

& Vrije Tijd
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Het cultuurfonds Brabant C kan namens de provincie tot eind 2020 doorgaan met tal van 

mooie culturele projecten. De VVD wil na deze periode met Brabant C doorgaan mits aan  

alle voorwaarden zoals bijvoorbeeld samenwerking met de grote gemeenten in Brabant, is 

voldaan. Ook is het belangrijk dat Brabant C aansluit bij landelijke planningen.

Erfgoed in Brabant

Brabant heeft prachtig industrieel en kerkelijk erfgoed, dat het straatbeeld in onze provincie 

vaak bepaalt. Door een veranderende tijd worden deze gebouwen steeds minder gebruikt 

voor hun oorspronkelijke doeleinde. Wij zien daarin een kans voor nieuwe creatieve 

invullingen. De provincie juicht creatieve invullingen van oude kerken, fabrieken, 

schoolgebouwen en kloosters dan ook toe. Tevens kan zij op een slimme wijze financieel 

bijdragen bij het opknappen en restaureren van deze monumenten - mits er zicht is op een 

duurzame en rendabele invulling van de locatie, waardoor de investering van de provincie 

terug komt en opnieuw ingezet kan worden.

Sport in Brabant

Brabant blinkt ook uit als het gaat om topsport. Veel talenten stromen via de lokale 

voetbalvereniging of tennisclub door naar een topsportlocatie waar zij hun talent verder 

kunnen ontwikkelen. Gemeenten ondersteunen het lokale verenigingsleven en de 

amateurverenigingen. De provincie daarentegen investeert in topsportfaciliteiten en in een 

topsportklimaat, ook voor mindervaliden, zodat die talenten kunnen doorstoten naar de top. 

Naast het naar Brabant halen van grote sportevenementen die bijdragen aan het 

topsportklimaat in Brabant co-investeert de provincie ook incidenteel in topsportfaciliteiten 

en locaties die bijdragen aan de ontwikkeling. 

Vrijetijdseconomie

Er zijn forse stappen gezet in het verstevigen van de Brabantse vrijetijdseconomie. Veel 

Brabanders verdienen daar ook hun boterham mee. Denk aan de horeca, de evenementen en 

fantastische parken als de Efteling en de Beekse Bergen. In de komende jaren gaan we daar 

stevig mee door. We kijken hoe we bijvoorbeeld de kansen van Van Gogh nog meer kunnen 

uitnutten, we kijken welke recreatieve fietspaden verbeterd moeten worden, we kijken waar 

we kunnen helpen met het ruimtelijk mogelijk maken van nieuwe hotelvoorzieningen en 

bijvoorbeeld de realisatie van een toonaangevend congrescentrum voor Zuid-Nederland. 

Cultuur, Sport 

& Vrije Tijd
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De kracht van de lokale overheid

De Brabantse VVD heeft dan ook veel vertrouwen in slagvaardige en betrokken gemeenten. 

Zij weten vaak goed wat is voor de inwoners en wat te doen in de buurt of wijk. We werken 

daarnaast toe naar een intensieve samenwerking met andere overheden in Brabant, als het 

gaat om data delen en serviceverlening naar onze burgers (eOverheid).

De provincie moet wel waken of gemeenten niet te zwak zijn om de juiste zaken voor hun 

inwoners te garanderen. In dat geval staat het belang van de inwoner voorop en niet de 

gemeentelijke structuren. 

Het herindelen van gemeenten is een gevoelig onderwerp. Het herindelen van gemeenten 

mag nooit een doel op zich zijn, maar kan bijdragen aan een beter bestuur in een gebied. 

Belangrijk is, dat een herindeling van onderaf komt en dat aantoonbaar is dat de huidige 

indeling ervoor zorgt dat de gemeente financieel en qua organisatie over onvoldoende 

middelen beschikt om taken goed uit te kunnen voeren.

Het provinciehuis mag geen ivoren toren zijn maar moet intensief samenwerken met 

gemeenten en bedrijven in de provincie. Ambtenaren gaan dan ook flexibel werken op locaties 

bij gemeenten in de provincie.

De VVD is voor een kleine maar daadkrachtige overheid. Een overheid die niet in 

de wegloopt, en slagvaardig en effectief aan de slag gaat op de terreinen waar ze 

over gaat. De provincie is een bestuurslaag die haar kerntaken scherp voor ogen 

moet houden. Niet de hobby’s en stokpaardjes van bestuurders, politici en 

ambtenaren staan centraal maar juist de het belang van de inwoners. De Brabantse 

inwoners zijn gebaat bij een overheid die dicht bij hen staat en lokaal kan acteren.

Bestuur

en veiligheid
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Een veilig Brabant

Eén van die basistaken waarop inwoners moeten kunnen rekenen is een veilige samenleving 

met integere bestuurders. Dit is natuurlijk een taak van de Rijksoverheid en de gemeenten, 

maar ook de provincie heeft een rol als het gaat om het veiliger maken van Brabant. Om  

die rol nog daadkrachtiger te pakken, wil de VVD een gedeputeerde met de portefeuille 

Veiligheid die krachtig aan de gang gaat met de coördinatie van grote thema’s, zoals foute 

vastgoedtransacties, vrijplaatsen zoals Fort Oranje, toezicht & handhaving en de hervorming 

van de omgevingsdiensten. 

Iedereen wil veilig wonen en werken. Daarom zijn er soms vergunningen nodig om iets te 

ondernemen en zijn er voor iedereen regels die de veiligheid garanderen. Ondernemers 

verwachten professionele en efficiënte behandeling van hun vergunningaanvragen. Burgers 

rekenen op professionele en adequate handhaving. Maar niet alle gemeenten in Brabant 

handelen hetzelfde. De Brabantse omgevingsdiensten spelen hierin een belangrijke rol. De 

provincie is op dit moment de grootste financier van die Brabantse omgevingsdiensten. 

Daarom wil de VVD een aanpassing in het bestuur om de verdeling van lusten en lasten 

rechtvaardiger te verdelen tussen de deelnemers. Om dit te realiseren worden de  

noodzakelijke stappen gezet.

De veiligheid van de Brabanders is een groot goed voor de VVD. Er zijn helaas nog steeds 

veel problemen met ondermijnende criminaliteit in Brabant. Deze, vaak drugsgerelateerde, 

criminaliteit ontwricht de samenleving en vormt een gevaar voor veel Brabanders. Of het nu 

gaat om woningbranden door wietkwekerijen naast de zolders waar kinderen slapen, of om 

drugsdumpingen in het bos waardoor ons drinkwater wordt vervuild; we mogen niet wegkijken 

voor deze problemen. De VVD wil de ondermijnende criminaliteit hard blijven aanpakken. 

De Task Force Brabant Zeeland mag wat de VVD betreft niet stoppen. Brabant toont zich 

koploper in de harde aanpak van deze criminelen en dat moet zo blijven. Geld, wat wordt 

afgepakt van criminelen, gaat direct naar meer inzet van politie in Brabant of wordt besteed 

aan het opruimen van drugsafval. De provincie toont zich een sterke bondgenoot van 

gemeenten die knokken tegen criminele vrijplaatsen als campings of jachthavens. De 

provincie kan bijdragen met kennis, kunde en mankracht - wat met name voor kleinere 

gemeenten een goede versterking kan zijn. 

Criminelen mogen nooit infiltreren in het lokale bestuur zoals het College van Burgemeester 

& Wethouders of de Gemeenteraad. Omdat intimidatie soms het adequaat aanpakken van 

mogelijke infiltratie in de weg kan staan, wil de VVD dat de Commissaris van de Koning 

eigenstandig een onderzoek kan starten naar een lokale bestuurder, als deze signalen van 

ondermijning hierover ontvangt. Een onderzoek kan zich ook richten tegen crimineel geld 

wat in politieke partijen wordt gestoken. 

Doen wat je moet doen 

De VVD is voor een kleine overheid die scherp is op haar kerntaken. De provincie moet 

onderwerpen als ‘Sociale Zaken’ en ‘Samenleving’ overlaten aan gemeenten. Die weten veel 

beter wat er speelt bij de inwoners in hun dorp of stad. Zo maakt de provincie geen onnodige 

kosten en worden er geen taken dubbel uitgevoerd. 

Bestuur

en veiligheid
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Financiële spelregels

De VVD streeft er naar de provinciale lasten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden. De 

VVD is dan ook tegen het verhogen van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De tijd 

van grootschalige investeringen met middelen uit de Essentgelden is voorbij. De komende 

periode worden nieuwe beleidskeuzes gemaakt. Dat betekent ook dat we efficiënter om 

moeten gaan met de beschikbare middelen. Als het aan de VVD ligt, kiezen we tegelijkertijd 

voor het indiceren van de uitgaven - mits dit samengaat met een verantwoord begrotingsbeleid 

en beleidskeuzes. Financieel betekent dit, dat oud beleid plaats maakt voor nieuw beleid 

voordat er een beroep wordt gedaan op de algemene middelen. Dit wordt elk jaar bij de 

begroting opnieuw integraal afgewogen.

Bestuur in Brabant

In Brabant houden we de bestuurlijke drukte en vergaderingcultuur zo laag mogelijk. 

BrabantStad wordt een samenwerking tussen de vier grote steden in Brabant die ieder een 

regio vertegenwoordigen (Eindhoven, Tilburg, Breda en Den Bosch). De focus van de 

samenwerking ligt op de grootstedelijke samenwerking en ambities die ook voor de regio van 

belang zijn. Deze vier steden hebben een belangrijke ambassadeursrol: van en voor hun 

regio. De provincie spreekt hen aan op de rol van regionale ambassadeur en samenwerking 

met de regio. 

De Brabantse waterschappen voeren belangrijke taken uit op het gebied van waterveiligheid 

en (drink)watervoorziening voor onze inwoners, ondernemers, bedrijven en natuurgebieden. 

Ook hier zijn we scherp op bestuurlijke drukte en effectiviteit. Het is de vraag of deze 

belangrijke taken per se door drie organisaties inclusief drie eigen bestuurslagen uitgevoerd 

moeten worden, of dat het efficiënter en goedkoper is om één Brabants waterschap te hebben. 

De VVD wil dan ook zo snel mogelijk een onderzoek naar het fuseren van de drie Brabantse 

waterschappen. Dienstverlening aan de Brabanders en zo min mogelijk verspilling van 

belastinggeld zijn hierbij belangrijker dan bestaande of historische bestuurlijke structuren. 

De Brabantse VVD stelt hoge eisen aan onze bestuurders. Wij verlangen van onze Brabantse 

politieke vertegenwoordigers dat zij: integer, daadkrachtig, zakelijk, goed benaderbaar en 

dienstbaar zijn.

Brabant internationaal 

We kijken verder dan onze eigen (lands)grenzen. Op diverse gebieden zoals de economie en 

bereikbaarheid kan de samenwerking met Vlaanderen veel beter. Dit is nu nog te lastig door 

regelgeving van de overheid. Het moet makkelijker worden om over de grens te gaan werken, 

te reizen of handel te drijven. We willen Brabantse ondernemers graag ondersteunen bij het 

exporteren van hun producten naar het buitenland, ook wereldwijd. 

Op veel plekken in de wereld staat het merk ‘Brabant’ synoniem voor innovatie, vakmanschap, 

gezelligheid en een goede locatie om te wonen, werken en leven. We zoeken en verleiden 

internationale bedrijven graag om zich in Brabant te vestigen. Dit levert Brabant veel nieuwe 

werkgelegenheid op. We gaan daarom hard door om wereldwijd het merk Brabant aan te 

prijzen om zo meer bedrijven en ook meer toeristen naar Brabant te halen.

Om dit allemaal te realiseren moet de provincie keuzes maken en flink aan de slag. Dat is niet 

erg maar juist goed. Brabanders willen aan het werk, aan de slag. Daarom voelen we ons 

thuis in Brabant, ons Brabant.
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