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Onderwerp: Perspectiefnota  
Datum: 23 april 2021  
Spreker: Suzanne Otters  

Voorzitter, 
 
“Een nieuwe lente en een nieuw geluid.” 
 
Al sinds 1889 een terugkerende poëtische ‘oneliner‘. 
Een cyclus, zoals ook bij de provincie te doen gebruikelijk. We starten feitelijk met een 
kadernota om richting te geven aan de begroting voor volgend jaar. Persoonlijk vind ik 
Voorjaarsnota vrolijker klinken; de lente is de eerste fase van een cyclus. Maar goed, 
Perspectief als in vooruitzicht/toekomst is natuurlijk met het oog op de Begroting een logische 
benaming. Met de perspectiefnota zijn Provinciale Staten in de gelegenheid ruimte te creëren 
voor het komende jaar. Ruimte voor de toekomst. 
 
Tijdens het vooroverleg op 5 februari jongstleden heeft de VVD de problematiek van het 
meervoudig ruimtegebruik nadrukkelijk benoemd. Goed dat dit meegenomen is in 
voorliggende nota. Het wordt een serieus vraagstuk hoe we met onze ruimte omgaan. Voor 
wat voor projecten willen we ruimte vrijmaken, waar ligt onze prioriteit? Vooral met in het 
achterhoofd de wetenschap dat we de financiële ruimte missen. Dus zullen we keuzes moeten 
maken. 
 
Er is een hoop ruimte om het debat te voeren. Mooi dat GS het op een presenteerblaadje 
aanreikt. Ironisch genoeg, in een tijd van corona kilo’s wordt ons gevraagd met name te 
reageren op de vetgedrukte letters. Ik dank daarom GS hartelijk voor de richtingen die zij 
aangeven. Desalniettemin kiest VVD Brabant er vandaag voor de punten eruit te halen die wij 
de belangrijk vinden te benoemen. Dat is de ruimte die ik pak in mijn termijn vandaag. 
 
Als eerste wil ik reageren op de projectideeën, die GS voorstellen, ten behoeve van het 
herstelbeleid Corona. 5 verschillende voorstellen, die om extra aandacht en ondersteuning 
vragen. VVD Brabant kan de vijf projectideeën ondersteunen. Samen met het CDA dienen wij 
zowaar een motie in aangaande een kennisnetwerk ten behoeve van het versterken van 
mentale veerkracht en de nazorg aan mensen die langdurig klachten ondervinden door 
coronabesmetting. Het CDA zal hier nog nader toelichting opgeven. 
Ook haak ik graag in op de suggestie van aantrekkelijke natuurgebieden. 
 
Natuur 
Het afgelopen jaar heeft ons doen inzien dat we behoefte hadden aan de ruimte om ons heen. 
Vanwege de lockdowns werden we beperkt in ons normale doen en laten. We gingen ons 
bewuster rundum Hause bewegen. Want we zochten de ruimte waar het kon. We gingen de 
natuur in. Het staat mooi omschreven in voorliggende nota, net als andere opgesomde 
positieve effecten, die corona ons gebracht heeft. 
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Ook de provincie ziet kansen met natuur als ruimte. Vanuit de gedachte van 
toekomstbestendig landschap is Van Gogh nationaal park in ontwikkeling. Een mooie ambitie, 
omdat dit is wat de VVD al jaren geopperd heeft: de synergie van ecologie en economie. Het 
wachten is op de nationale status van het Van Gogh Park, waarbij we uit de regels kunnen 
aflezen dat het geen drama zal zijn als deze status niet wordt toegekend. Er is een weg 
ingeslagen, die gericht is op natuur en innovatie, waarin Brabantse partijen (overheden, 
bedrijven, organisaties en particulieren) de krachten gebundeld hebben. Onze vraag hierbij is 
wel: wat komt er nog bij kijken om die status toegekend te krijgen en wat is de absolute 
meerwaarde voor de provincie voor deze status? Feitelijk hebben we al vier mooie nationale 
natuurparken in Brabant. En zijn er ook beperkingen, die we onszelf opleggen met de status 
van Nationaal Park? 
 
Gezondheid 
Al met al, de Brabander is er veel op uit gegaan: wandelen, sporten, bewegen in de natuur. 
Vooruitlopend op het Beleidskader Gezondheid vraagt GS naar onze kijk op dit onderwerp. 
Bij gezondheid denken we aan onze lichamelijke gesteldheid, aan cijfers zoals BMI, maar ook 
het aantal corona-besmettingen of aantal patiënten op de ic. Ja, dat is gezondheid.  
Een goede conditie geeft een sterk lichaam. Dus logisch dat wat VVD betreft gezondheid ook 
gekoppeld wordt aan sport. Maar gezondheid is méér dan fysieke gezondheid. Geestelijke 
gezondheid is ook tevredenheid, hetgeen in 1 woord genoemd kan worden met geluk. 
De provincie Noord-Brabant kan dat geluk niet op een schaaltje aanreiken. Geluk is voor ieder 
persoon een andere beleving, heeft een andere graadmeter. 
De provincie kan wel voorwaarden scheppen, zodat de Brabander zelf zijn/haar eigen geluk 
kan nastreven. Een schone natuur (ook D66 zal dit straks aankaarten en wij zullen samen met 
D66 een motie hierover indienen), niet in de file hoeven staan, het kunnen ontplooien van 
talent, ook op arbeidsmarkt. Of een gaaf sportevenement. Je hoeft er niet per definitie aan 
mee te doen, maar je kan wel genieten (lees: gelukkig zijn) van de prestaties van jouw club, 
jouw team of jouw sportheld. 
 
Wonen 
Geluk zit hem ook in het wonen, een dak boven je hoofd. Of de locatie, wáár je woont. 
In de Perspectiefnota 2022 lezen we dat het doel van het Programma Wonen is: groei 
woningvoorraad en verbeteren leefbaarheid. Vraag aan gedeputeerde: hebben we hier een 
separate bestuursopdracht voor nodig om dit doel ook in de dorpen te kunnen bereiken? 
Het wordt voor studenten schijnbaar steeds moeilijker om woonruimte te vinden. Deze week 
lazen we in het nieuws dat LOS (Landelijk Overleg Studentenhuurders) vindt dat het 
woonbeleid voor studentenhuisvesting beter moet. Willen wij talent naar Brabant halen, dan 
moet die woonruimte er wel voor deze bollenbozen zijn. Hoe is de stand van zaken van de 
studentenhuisvesting in de Brabantse studentensteden?  
 
Omgevingsvisie 
Verder hebben we nog een vraag naar aanleiding van het geschrevenen over de 
Omgevingsvisie, 1 overheidsgedachte. Het doel is om nieuwe vormen van samenwerking te 
stimuleren. We willen graag van de gedeputeerde weten wat de mogelijkheden van de 
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provincie zijn om meervoudig ruimtegebruik bij gemeenten te stimuleren? Hoe gaan GS 
gemeenten bewegen dit te doen? 
 
Milieuleges 
Er komt een nieuwe omgevingswet per 1 januari 2022, met als leus ‘Ruimte voor ontwikkeling; 
waarborgen voor kwaliteit’. De nieuwe wet zal een grotere druk hebben op de provinciale 
VTH, vooral omdat de Omgevingswet het heffen van leges voor “milieu” weer introduceert. In 
de regels lezen we expliciet dat er wat betreft de leges kostenverhoging verwacht wordt. 
Laten we eens terug gaan naar de basis, naar de Omgevingsdiensten, die verantwoordelijk zijn 
voor de uitvoering van de VTH-taken, in opdracht van hun gemeenten en de provincie. 
Brabant kent drie omgevingsdiensten (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Midden- en West-
Brabant en Brabant Noord.). Blijkbaar is het afhankelijk van de regio waar je bedrijf gevestigd 
is, welk tarief je moet betalen voor je vergunning. In het kader van gelijkwaardigheid, die bij 
de VVD hoog in het vaandel staat, is dit niet wenselijk. 
Daarom roepen wij GS op om met de gemeenten in overleg te gaan en te komen tot een zo 
eenduidig mogelijk Brabants tarief voor wat betreft de milieuleges en deze problematiek 
landelijk aan te kaarten. 
 
Veiligheid 
Wat we ook lezen in de perspectiefnota is dat we een veilig Brabant ambiëren. Daarover kan 
de VVD kort en duidelijk zijn: Brabant is nog niet veilig en weerbaar. We zijn er nog lang niet! 
Ook door Corona is ruimte genomen door de onderkant van de samenleving. Niet zichtbaar 
en juist daardoor is er nog steeds de tegenstelling van de georganiseerde onderwereld versus 
de ongeorganiseerde bovenwereld. Of wel: “de achterkant van Nederland”. We mogen hier 
onze ogen niet voor sluiten en dus een belangrijk beleidsveld als deze vooral niet laten 
aflopen! Het is een feit dat de financiële positie van ondernemers onder druk staat. Financiële 
kwetsbare ondernemers. Hier moet wat mee gedaan worden bij bijvoorbeeld het Platform 
Veilig Ondernemen. 
Bij de begroting in november jongstleden hadden wij al aandacht gevraagd voor het vergroten 
van de weerbaarheid en de meldingsbereidheid. Motie M177 ‘Jaarlijkse online campagne 
'weerbaar tegen criminaliteit' is toen met zeer ruime meerderheid aangenomen: Een online 
campagne ten behoeve van vatbare doelgroepen. Er zijn al lokale VVD fracties, die op initiatief 
van mijn collega Zwart, aandacht voor deze problematiek hebben gevraagd, zodat het wordt 
opgepakt door gemeenten. 
Juist omdat de situatie van sommige ondernemers nijpend is, dienen we ter aanvulling, een 
motie specifiek voor deze kwetsbare doelgroep in, in de hoop dat óók GS hiermee voortvarend 
aan de slag kunnen en zullen gaan, bijvoorbeeld door dit tezamen met het Platform Veilig 
Ondernemen op te pakken.  
 
Water 
In het programma Water lezen we: Er zijn onvoldoende middelen om Regionaal Water en 
Bodem programma uit te kunnen voeren. U begrijpt dat dat onze aandacht kreeg. De Provincie 
int grondwaterbelastingen. Feit is dat grondwaterheffing al sinds 2013 niet is geïndexeerd. 
Ander feit is dat het met het grondwater niet goed gaat. Verdroging is een grote problematiek 
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vooral in combinatie met het grondwatergebruik (bedrijven, boeren, ook particulieren). Er 
wordt in Brabant te veel water onttrokken. 
De VVD is tegen belastingverhoging, sec als dat nodig is omdat het programma financieel bij 
te springen. Dat had dan vooraf voorzien moeten zijn.  
VVD wil inzichtelijk hebben wat de verbeteringen zullen zijn áls de belastingen verhoogd 
worden.  
We zijn groot voorstander dat er iets gedaan moet worden aan de toekomstbestendigheid 
van het grondwaterpeil. Is GS bereid initiatieven zoals de Biomakerij bij Abdij Koningshoeven 
in Berkel-Enschot (ecologische waterzuiveringsinstallatie) aan te moedigen bij andere 
bedrijven? Dit soort initiatieven moeten het startpunt zijn, niet de aanpassing, zijnde een 
verhoging, van grondwaterheffingen. 
 
Na de serieuze opmerkingen, kan er ook ruimte zijn voor iets gezelligs. 
Op 12 november aanstaande bestaat ons provinciehuis 50 jaar. 10 Jaar geleden was een groot 
festijn in het provinciehuis voor georganiseerd; alle Brabanders die op 12 november 40 jaar 
waren geworden, waren hiervoor uitgenodigd.  
Ook al leven in een tijd dat het niet mogelijk is om grote evenementen te organiseren, juist 
dan is het een uitdaging om iets met de verjaardag van het Provinciehuis, het Huis van 
Brabant, te doen. Wat we zien is dat mensen het afgelopen jaar genoten hebben van triviale 
dingen, televisieprogramma’s zoals Heel Holland bakt of Lego masters. We zijn gaan bakken, 
knutselen, gamen en gaan bouwen. Hoe leuk is het om dat wij-gevoel met de Brabanders aan 
te moedigen?! Elkaar te verbinden op creatieve wijze. Misschien in de vorm van een soort 
wedstrijd. Daarom hebben wij een gewoon leuke motie, want de slingers in het leven moet je 
toch echt zelf ophangen.  
 
Voorzitter, 
Ik eindig niet met de 4381ste slotregel van het gedicht Mei van Herman Gorter maar wel met 
een spreuk, die feitelijk als een rode draad door mijn betoog liep, want de VVD gunt de 
Brabander de ruimte, zolang het de vrijheid van een ander niet in de weg staat, en we zullen 
innovatief met onze ruimte om moeten gaan. Want: 
“Niets is zo blijvend, als verandering.” 
 
Laten we onszelf dáár de ruimte voor geven. 
 


