
 

SPREEKTEKST 
 

 

Dank u wel Voorzitter, 

Ik hoopte al het genoegen en de eer te mogen hebben om onder de voorzitterschap van onze 

vertrekkende Commissaris, mijn maidenspeech te mogen houden!  

Dat leek gelukt, maar de commissaris is alsnog afwezig. Ondanks dat is het voor mij, onder uw 

voorzittershap ook een unicum. 

Voorzitter, 

In middels is het 1 jaar en 1 week geleden dat ik actief deelneem in de PS. Ik voel mij dan ook 

bevoorrecht dat ik in deze korte periode, meerdere politiek uitzonderlijke situaties heb mogen 

meemaken. Uitdagend en leerzaam tegelijk. 

Waar ik echter minder positief over kan zijn, is het urenlange vergaderen. 

Dit is een vaardigheid die ik het liefst ‘NIET’ verder wil ontwikkelen. 

Daarom ook juist nu, mijn oproep aan ons allen, hoe verleidelijk ook, om ons te focussen op de 

inhoud.  

Het gaat nu niet om Duurzaamheid, behoud van gasleidingen, of social return!   

Dat zijn zaken die we dienen te bespreken aan de ‘RES’sen-tafel’! 

Het gaat nu om het vergroten van ons financieel rendement!     Ofwel GELD VERDIENEN.  

Voorzitter, 

Ook de VVD vindt dat het, platgezegd, om ‘heul veul geld’ gaat!  

Het is dan ook goed te mogen concluderen dat alle betrokkenen partijen uitvoerig gekeken hebben 

naar de best passende leningsvorm. Uiteraard met minimale risico’s en maximaal rendement. 

In de afgelopen 12 maanden dat ik mee mag debatteren en beslissen heb ik bijna iedere fractie, met 

hun eigen bewoordingen, horen zeggen ‘burger mag niet de rekening betalen’.  

Wanneer we niet instemmen met dit voorstel, zullen wij juist onze burgers straks een hogere rekening 

laten betalen.  

Onze provinciale begroting vertoont al een terugloop.  

Zonder een gedegen verdienmodel zijn straks extra bezuinigen dan ook niet uitgesloten. Wat de VVD 

zeker wil voorkomen. Er is dus sprake van een gezamenlijk belang. 

Collega’s, houd dit vast en stem in met dit voorstel. 

Daarmee stemmen we o.a: 

- vóór Een hoger rendement dan bij de heer Hoekstra, 

- vóór De continuïteit van ons dividenduitkering 

- vóór Een hoog kredietwaardigheid van Enexis 

- tegen extra bezuinigingen  

en ook vóór duurzaamheid! 

Voorzitter, tot zover mijn bijdrage. 


