SPREEKTEKST
Voorzitter,
De VVD laat zich graag kenmerken als een optimistische en positieve partij en, eerlijk toegegeven, ook voor
ons was dat de afgelopen periode niet altijd makkelijk. Gelukkig stemt het lezen van deze
Bestuursrapportage ons dat toch weer wat vrolijk. De kracht van Brabant komt hier goed in terug.
Veerkracht, creativiteit en innovatie en volle kracht met een positieve blik vooruit. Tijden veranderen,
zowel intern met teruglopende financiële slagkracht als extern door corona. Daarom is het extra mooi om
te lezen dat onze Provinciale organisatie en iedereen daar omheen dit op een goede manier aan het
vormgeven is.
Veel zaken lopen namelijk op volle kracht door. De doelstellingen uit de begroting worden vrijwel allemaal
gehaald, ondanks de moeilijke omstandigheden. We zien positieve berichten over de ontwikkeling van de
A50, het Logistiek Park Moerdijk waar de bedrijven in de rij staan om zich te vestigen en positieve berichten
over de Brainport regio die ondanks alles nog steeds ‘booming’ blijft. Ook zien we dat de energietransitie
steeds verder vorm krijgt en ook de ontwikkeling van kernenergie een steeds realistischere optie wordt
voor Brabant. We kijken daarom positief naar de toekomst!
De VVD is blij met het onderzoek van TNO naar kernenergie in Brabant. Zonder kernenergie is een
geslaagde energietransitie ijdele hoop. Er ligt echter, naast de woorden in het bestuursakkoord, nog een
door deze Staten aangenomen motie tegen kernenergie uit 2018. Daarom de vraag aan de gedeputeerde:
Is voor de gedeputeerde het bestuursakkoord leidend in dezen en niet de aangenomen motie uit 2018? En
kan hij daarbij aangeven dat hij de betreffende motie dus niet uit gaat voeren?
In het debat over de bestuursopdracht veilig en weerbaar Brabant heeft de VVD een motie ingediend
betreffende de omvang, uitrusting en bevoegdheden groene boa’s in het buitengebied. De uitvoering van
de motie wordt meegenomen in plan van aanpak SSIB 2021-2023 en dat plan wordt voorafgaand aan de
begrotingsbehandeling ter info aan PS aangeboden. Wanneer komt Het plan onze kant op?
Op natuur zien we dat de doelstellingen achter beginnen te lopen. Het is goed om te zien dat de
gedeputeerde aan de slag gaat met het herijken van de opgave. Daarbij is het voor de VVD belangrijk dat
we binnen de beschikbare middelen de juiste dingen doen, dat we die soorten beschermen die het meeste
overlevingskansen hebben en we daarmee onze middelen zo efficiënt mogelijk inzetten.
Economie: het provinciale beleid wordt vanzelfsprekend hard geraakt door corona. Economie is netwerken
en netwerken is in deze tijd een stuk lastiger. Ons MKB is voor haar succes ook voor een deel afhankelijk
van dit soort bijeenkomsten en handelsreizen. Wordt er door de provincie actief gekeken om het
netwerken of de handelsmissies op een creatieve manier, in een digitale vorm toch doorgang te laten
krijgen?
Sport, we lezen berichten over het niet doorgaan van het veldrijden in Hoogerheide of de MXGP die niet
meer in Valkenswaard gehouden gaat worden, maar waarschijnlijk wel in onze provincie blijft. Wij zien de
provincie graag als aanjager van de topsport in Brabant, ook in deze lastige tijden. Temporiseren was,
gezien de politieke situatie, logisch, maar wat de VVD betreft gaat dit snel weer met volle kracht vooruit en
heeft dit een prominente plek in het nieuwe beleidskader Vrije Tijd, Cultuur en Sport, zodat we prominente
evenementen zoals eerdergenoemde of de Vuelta naar Brabant kunnen blijven halen.
Tot zover in eerste termijn.

