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Dank u wel voorzitter, 
Ook dank aan de SP voor de uitleg voor dit debat. Ik respecteer het dat u dit debat aanvraagt want ik 
begrijp de vragen, die u heeft. Het geeft mij, als fractievoorzitter van VVD Brabant, ook de gelegenheid 
u helderheid in deze te geven. 
 
Allereerst, 
VVD Brabant is niet verantwoordelijk voor de ontstane situatie. Wij betreuren ook het feit dat de 
coalitie, zoals wij die zijn aangegaan in mei 2020, geen stand heeft kunnen houden in de vorm van vier 
partijen. Ik betreur dit met name omdat ik helaas maar al te goed begrijp dat er Brabanders zijn, bij 
wie het vertrouwen in de provinciale politiek een deuk heeft opgelopen. 
 
Het is pas een jaar geleden dat we met de heren Arbouw en Van der Velden in een traject zaten om 
een gedegen oplossing te zoeken voor de bestuurlijk impasse, die in december 2019 is ontstaan buiten 
toedoen van de VVD. Elke fractievoorzitter van Provinciale Staten heeft vorig jaar een tweetal 
gesprekken met deze rapporteurs gehad. De conclusies van hun rapportage waren niet mals. 
Geconcludeerd was dat “een grote meerderheid van de fracties voorstander is van een 
meerderheidscoalitie met een zo breed mogelijk draagvlak”. 
 
Er was dus, laten we man en paard noemen, een grote wens om met de drie grootste partijen samen 
verder te gaan, want PS wilde een meerderheidscoalitie. Mag ik u in herinnering brengen, dat de VVD 
begin januari 2020 bereid was  om als minderheid door te willen gaan. Echter, de VVD nam haar 
verantwoordelijkheid en wij kozen met de beste intenties voor Brabant. Het werd een college met 
VVD, FvD, CDA en Lokaal Brabant.  
 
Er was ons veel aan gelegen dat we het adagium “Brabant is Brabant en Den Haag is Den Haag” 
gezamenlijk onderschrijven. Helaas bleek de afgelopen maanden dat dit voor 1 coalitiepartij moeilijk 
na te komen bleek. Door persoonlijk keuzes, waarbij in mijn optiek niet genoeg nagedacht is over 
eventuele gevolgen voor Brabant, maakte FvD vorige week bekend dat er een splitsing binnen hun 
partij zou zijn: FVD ging verder met 6 zetels en de nieuwe partij Groep Rutjens met 3 zetels. Helaas 
mochten we begin deze week constateren dat van die 6 zetels er thans nog maar 5 bezet zullen 
worden. 
 
De opsplitsing was de aanleiding van de brief, die ik afgelopen zaterdag naar alle PS-leden verstuurd 
heb. Een nieuwe partij betekent een nieuw zakelijk samenwerkingsverband, waarbij het 
bestuursakkoord leidraad is. Er is dus geen standaard coalitie en er sprake is van een meer open 
samenwerking met PS. 
 
Het klinkt nieuw maar geheel vernieuwend is het niet. In ons Bestuursakkoord Samen, Slagvaardig en 
Slim staat dat woord “samen” expliciet als verwijzing naar bestuurlijke vernieuwing. In mei 2020 gaven 
wij al aan een open akkoord te hebben waar alle partijen ruimte hebben hun visies en standpunten in 
te brengen. We wilden en willen nu des te meer een open, nieuwe manier van samenwerken in de 
Brabantse politiek. 
 
Daarbij was een andere conclusie van het rapport “Op zoek naar zuurstof” om een verbeterde cultuur 
van samenwerking in Provinciale Staten te realiseren. 
 
Daarom zou ik de aanvragers van dit debat met klem willen attenderen op de uitgelezen kans, die er 
nu ligt. We bieden een open samenwerking. Ik spreek niet meer van een coalitie, zoals ik zojuist heb 
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aangegeven. Dit kan betekenen dat Statenvoorstellen het in de toekomst niet halen, maar als het glas 
halfvol is, is het ook zomaar mogelijk dat Statenvoorstellen meer dan 28 stemmen behalen. En is een 
unaniem aangenomen besluit echt een Utopia of wellicht het proberen waard?  
 
Wat betreft uitspraken van de landelijke voorman van FvD. In mijn brief van afgelopen zaterdag staat 
letterlijk vermeld dat wij geen rekenschap afleggen over ideeën, uitspraken en acties van andere 
partijen. VVD Brabant werkt op basis van het bestuursakkoord samen met FVD Brabant en de personen 
die lid zijn van deze Brabantse Statenfractie. Ik werp de uitspraken en gedachtengoed van de heer 
Baudet verrre, maar dan ook verre van mij! 
 
De Brabantse politiek verdient rust en bestuurbaarheid. Laten we 2021 het jaar ingaan: niet naast 
elkaar maar zo veel mogelijk mét elkaar. Want uiteindelijk zijn we allemaal Brabander en hebben we 
allemaal het beste voor met onze mooie provincie. 
 
Voorzitter, ik eindig met een persoonlijke noot. Ik ben al sinds mijn 18e lid van de VVD, een partij die 
verantwoordelijkheid neemt en zich staande houdt tijdens een crisis. Dat is de partij waar ik bij hoor. 
Ook in Brabant. 

 


