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Voorzitter,
Wat een bijzondere periode. Ondanks de omstandigheden in deze onwerkelijke Coronatijd zijn we vandaag met
Provinciale Staten fysiek bijeen. Op afstand, terwijl we eigenlijk vandaag zo de toenadering tot elkaar moet
proberen zoeken. Want Brabant moet bestuurd worden. Afgelopen najaar stond in het teken van stikstof. En
het verstikte ons letterlijk. We waren toe aan zuurstof, dat was de conclusie van de heren Van der Velden en
Arbouw op 3 februari van dit jaar. Een pijnlijk rapport. Feitelijk hebben we allemaal een veeg uit de pan
gekregen. Wij fracties, en met name de VVD, werden opgeroepen om snel met een initiatief te komen en de
impasse te doorbreken. Er moest een meerderheidscoalitie komen. Daar zijn we zorgvuldig mee aan de slag
gegaan, dat heeft iedereen binnen en buiten deze zaal kunnen volgen.
15 maart 2020. De nieuwe coalitie was praktisch klaar met de hoofdlijnen van een nieuwe Bestuursakkoord. En
die avond gaf onze premier een persconferentie. Pas op de plaats. Gezondheid voorop. Er was een nieuwe
werkelijkheid ontstaan. Met vele helden, die symbolisch geëerd zijn via lichtprojectie op ons Provinciehuis.
Toen, nog maar twee maanden geleden, konden we niet bevroeden wat dit voor exorbitante gevolgen zou
hebben. En tot op heden zijn die gevolgen met name economisch nog niet bekend. Voor ons als
onderhandelingsteam betekende dit dat we terug om de digitale tafel moesten gaan zitten. De nieuwe
werkelijkheid dwong ons om een nieuwe visie en nieuwe teksten, aangepast aan de Covid-19 realiteit.
We hebben gevolg kunnen gegeven aan de oproep van de 2 rapporteurs. Vorige week heeft de nieuwe
meerderheidscoalitie zich gepresenteerd en we zijn trots op het resultaat! We gaan het nieuwe college aan het
werk zetten en kijken uit naar een duurzame en vruchtbare samenwerking hier in deze Statenzaal en
daarbuiten. De Perspectiefnota ligt vandaag ook ter bespreking. Gezien het beleid neutrale karakter van deze
nota focus ik me op het Bestuursakkoord 2020-2023.
Wat gaan we doen?
We bouwen voort op wat goed is en gaandeweg zetten we samen de koers uit.
Zo gaan we door met het bouwen van woningen. Bouwen naar behoefte, waarbij de provincie zich beperkt tot
de hoofdlijnen in ruimtelijk beleid. Want we respecteren immers de gemeente als eerste overheid. Er zal
aandacht zijn voor nieuwe woonvormen en levensloopbestendig bouwen.
Mobiliteit: voor de VVD is de vrijheid van elke Brabander om te kiezen tussen fiets, auto of OV van groot
belang. Daarom zijn we blij dat dit college de focus houdt op bereikbaarheid en de verkeersveiligheid, en
tegelijkertijd flink ingezet wordt op een versterking van het OV in Brabant.
We zullen blijven inzetten op innovatie- en een data-gedreven economie. Zeker nu in deze moeilijke tijd. De
coronacrisis zal grote sporen achterlaten. Hoe groot de schade is kunnen we pas achteraf bekijken. Er zijn
inmiddels steunmaatregelen voor bedrijven. De VVD is blij dat de gedeputeerde binnenkort met het Actieplan
Arbeidsmarkt komt, waar de gevolgen van Corona in zijn meegenomen. Doel is om in te zetten op duurzame
inzetbaarheid van de Brabantse arbeidsmarkt.
Maar we gaan ook dingen anders doen
Voor de VVD is de duurzame ontwikkeling van Brabant van groot belang. In het bestuursakkoord is een apart
hoofdstuk over de BOS, de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof. Tijdens de Statenvergadering van 14 februari
dit jaar heeft mijn collega mw. Dirken reeds aangegeven hoe de VVD hierin staat en daarom is de VVD
verheugd dat deze lijn nu wordt uitgezet. De VVD wil een duurzame innovatieve veehouderij, waarbij
dierenwelzijn en ondernemerschap centraal staan. En we vinden het belangrijk dat we Brabant open kunnen
houden. Wat ons betreft komen Gedeputeerde Staten na de zomer met een gedegen voorstel BOS, waarna we
met de Staten weer in debat zullen gaan. Wij willen in die BOS zien hoe het college de stikstof aanpak verder
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gebruikt om de verduurzaming van Brabant op een voor iedereen behapbare wijze mee te maken. Want wij
willen dat de Stikstof Ontwikkelproblematiek zal worden aangepakt via een evenwichtige balans, waaraan alle
sectoren gelijkelijk zullen bijdragen.
Op het gebied van energie. De doelstellingen staan overeind In ons verkiezingsprogramma staan innovatie en
nieuwe technologie als kernpunten benoemd. Wat de VVD betreft zetten we in op duurzame en innovatieve
energiebronnen, zoals kernenergie als het gaat om de haalbare en betaalbare toekomstige energiemix en het
daarvoor noodzakelijke draagvlak.
Daarnaast kunt u de VVD altijd aanspreken op goed financieel beleid. Het vorige college had al aangegeven dat
een structurele besparing van 30 miljoen euro nodig is. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat ook toekomstige
besturen na ons in Brabant kunnen investeren. We hadden ons kunnen beperken tot 2023, maar besturen
betekent ook vooruitkijken. Om die reden hebben we in het bestuursakkoord de hoofdrichting afgesproken.
Maar alle plannen moeten nog uitgewerkt worden. Daarom wil de VVD dat het college voorafgaand aan de
begroting 2021 via een Statenmededeling Provinciale Staten informeert over de wijze waarop het proces van
‘duurzaam verantwoord financieren’ wordt opgebouwd en hoe zij ons als Staten in positie gaan brengen om
daar vol in mee te doen.
Graag wil ik nog iets zeggen over de nieuwe portefeuille vrije tijd. Moge 1 ding duidelijk zijn: Cultuur is niet
verdwenen in dit akkoord. Omdat de bestaande beleidsplannen voor cultuur, erfgoed en sport aflopen hebben
we ervoor gekozen onder de naam ‘Vrijetijd’ een nieuw overkoepelend beleidsplan te maken. Deze benaming
is bezien vanuit het perspectief van de Brabander die geniet van en deelneemt aan de vele belevenissen op het
gebied van Cultuur, sport en erfgoed. Toerisme en recreatie worden daaraan toegevoegd. De VVD is ervan
overtuigd dat er een synergie kan zijn tussen deze onderdelen.
Last but not least: zonder veiligheid geen vrijheid. De VVD is daarom blij dat de provincie komende 3 jaar extra
investeert in zowel een veilig Brabant als in de weerbaarheid van Brabanders tegen ondermijnende
criminaliteit.
Voorzitter, graag wil ik namens de VVD-fractie mijn dank uitspreken naar de drie vertrekkende gedeputeerde.
Annemarie, Erik en Rik. Dank voor de constructieve samenwerking het afgelopen jaar. Het was voor mij een
voorrecht om deel te mogen uitmaken van een sterk coalitie team, waarin jullie deskundigheid in de dossiers
op een hoog niveau lag. Buiten ons toedoen geraakten wij in een minderheidscoalitie. Ondanks deze penibele
situatie hebben jullie het geduld en loyaliteit behouden om er te blijven zijn voor bestuurlijk Brabant. Als
liberaal, die vindt dat het nemen van verantwoordelijkheid een belangrijk goed is, prijs ik deze werkhouding
zeer.
2020 is nu al een jaar, dat we niet snel zullen vergeten. We gaan nu vooruitkijken. Laten we proberen een brug
te slaan en Brabant te gaan besturen. Wij in onze rol als Statenlid, kader stellend en controlerend. Laten we dit
doen, en ik citeer uit het Rapport “Op weg naar zuurstof” op pagina 7... “Op basis van vertrouwen”.

