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Voorzitter, vandaag had voor mij een extra informerende bijeenkomst mogen zijn. Zeker gezien het feit dan 
25/9 de discussie met mijn collega woordvoerders niet op gang heeft kunnen komen. Ik ben benieuwd of dit 
vandaag wel gaat lukken. 
 
Er werden drie onderwerpen genoemd waar de discussie over moet gaan vandaag in vier minuten per fractie:  

1. Wat is uw reflectie op de ambitie? 
2. Wat is uw reflectie op de SWOT? 
3. Wat is uw reflectie op de geschetste keuzes? 

 
Op de geschetste keuzes ga ik dieper in vandaag. Mijn eerste reactie in oneliners is: de geschetste keuzes 
moeten dieper uitgewerkt worden. Het DNA van Brabant ten opzichte van onze roots en innovatie moet 
duidelijker meegenomen worden door de vraag te beantwoorden: Hoe ziet de buitenwereld Brabant? Wat 
doen we aan PR? Heel belangrijk! Wie zijn onze stakeholders? Die moeten we koesteren. Denken we 
voldoende van binnen naar buiten? We moeten dwarsverbanden zien binnen de portefeuilles. Daaraan 
gekoppeld wil de VVD de focus op het structureel evenwichtig verdelen van de middelen over 
vrijetijdseconomie, cultuur en sport. Of evenwichtig ook evenredig betekent 1/3 1/3 1/3, is de vraag natuurlijk. 
Een vraag waar ik vandaag ook graag antwoord op wil, is hoeveel geld er nog te verdelen is na aftrek van PZN 
e.a. initiatieven die al uitgevoerd worden? We kennen tot nu toe exploitatiesubsidie, projectsubsidie en 
projectfinanciering. De VVD wil dat incidentele subsidie meer structurele projectsubsidies worden. Dit geldt 
voor de hele portefeuille. 
 
Vrijetijdseconomie heeft grote economische waarde voor Brabant met interessante crossovers. 
Vrijetijdseconomie verbindt cultuur, natuur, sport, erfgoed en economie. Vrijetijdseconomie moeten we zien 
als een maatschappelijke opdracht. Niet alleen overheidsgeld ook bedrijven moeten aangesproken worden 
mee te doen. Mee te financieren. Dat wordt door Visit Brabant al goed gedaan. Brabant moet haar positie 
binnen Nederland behouden. Dienstbaar aan andere portefeuilles geldt ook voor cultuur en sport.  
 
Voor cultuur en dan bedoel ik euro’s moet niet alleen de overheid verantwoordelijk zijn. Ook de link naar 
innovatie en economie moet meegenomen worden. Bedrijven kunnen bijdragen via een matchende 
financiering. Goed voorbeeld hiervan is ASML en van Gogh. De mind set moet veranderen. Hoe belangrijk vindt 
de provincie Kunst en Cultuur? Subsidie is geld geven tot nu toe. Waarom niet een deel lenen? Hoe bereikbaar 
willen wij Kunst en Cultuur maken? 
 
Sport moet voor wat betreft de VVD in het kader van welzijn steviger aangezet worden. Denk m.n. aan ‘nieuwe 
sporten’ zoals urban en virtueel sporten die in coronatijd enorm zijn gegroeid. De Provincie moet eenheid 
creëren in de regio’s, talenten en innovatie verbinden. Er is ook belangrijk economisch belang bij 
sportevenementen voor Brabant. Bijv. willen wij de Formule-E naar Eindhoven of Helmond halen. Onlangs 
heeft Valkenswaard de MXGP verloren doordat het bestemmingsplan verlopen is en hiermee ook de 
vergunningen. De gemeente Oss diende zich aan. Kunnen we of moeten we de MXGP voor Brabant behouden? 
Ik zeg ja! Denk ook aan het EK Veldrijden in Rosmalen als belangrijk topevenement voor Brabant en dance waar 
veel liefhebbers voor zijn. E-sports is ook in Nederland aan een opmars begonnen. Ook door corona wint E-
sports aan populariteit. Het is belangrijk om ook voor sport meer en structureel geld in te zetten. We zijn op de 
goede weg met het organiseren en naar Brabant halen van belangrijke sportevenementen samen met 
Brabantsport. De gedeputeerde heeft de VVD bij de begroting toegezegd te willen investeren in het 
ondersteunen van toptalent ook samen met NOCNSF die al 1 miljoen euro bijdragen. Dat is mooi. Ook zegde 
gedeputeerde toe topevenementen te willen ondersteunen. Het Brabantsportfonds wordt nu ontwikkeld met 
bedrijven, als multiplier voor extra middelen. Het Brabantsportfonds moet er komen.  
 
Ook uniek sporten wil de gedeputeerde uitbreiden met inclusief sporten en zeker wil hij doorgaan met uniek 
sporten. Hier kan de VVD zich natuurlijk in vinden. De VVD heeft vragen gesteld aan GS over de Atlas van 
gemeenten met als thema sport die dinsdag 18 november jl. is gepubliceerd. Ik ben geschrokken van de 
resultaten voor Brabant. Alleen Breda staat in de top 10 wanneer het om Brabanders gaat en sport beoefenen. 
De Brabander stimuleren tot meer bewegen is een must. Daarom is er ‘werk aan de winkel’ niet alleen voor 
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gemeenten ook voor de Provincie. 
Hier moeten middelen voor vrij gemaakt worden. 
 
In het nieuwe beleidskader moeten we grote stappen zetten om dit alles te verwezenlijken. 
Nogmaals binnen een evenwichtige verdeling binnen vrijetijdseconomie, cultuur en ook sport. 
 
Tot zover. 


