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 We maken het in Brabant.
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1) We bouwen het in Brabant.
     (Wonen, bedrijven en ruimte)

2) We bereiken het in Brabant.
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3) We maken het in Brabant.
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     (Natuur, water en milieu)

6) We benutten het in Brabant.
     (Energie)

7) We bewaken het in Brabant.
     (Veiligheid en bestuur)

8) We houden het betaalbaar in Brabant.
     (Financiën)



Brabant is een fijne plek om te wonen, te werken en te leven.

We zijn een provincie met een sterke en innovatieve

economie vol carrièrekansen, gezelligheid en veel creatief en

cultureel aanbod. Dat willen we graag zo houden. 

Wonen 

Dit klinkt prachtig, maar de ruimte in  Brabant staat onder druk.

De vraag naar zowel voldoende woonruimte als naar de juiste

woonruimte sluit niet meer aan bij het aanbod. 

VVD Brabant wil meer betaalbare woningen voor de gewone

Brabander die nu niet terecht kan in het huidige aanbod. Denk

aan studenten, starters of alleenstaanden. De provincie moet dit

aanbod aanjagen en faciliteren. Tevens moet de provincie de

brede ruimtelijke kwaliteit van het Brabantse landschap

bewaken. Dit betekent dat we samen met gemeenten zowel

kijken naar het gewenste aantal nieuwe woningen evenals de

juiste doelgroep. Bouwen we voor de juiste mensen, met de

juiste aandacht voor de omgeving en zorgen we daadwerkelijk

voor een toevoeging waar we trots op kunnen zijn. 

We zien dat de maatschappij zich steeds sneller ontwikkelt en

dat de manier waarop we huizen bouwen hier niet altijd meer bij

aan sluit. Er is al langer sprake van een noodzakelijke

'flexibilisering' in ons woonaanbod. Woningen die 

meebewegen met de behoefte van de bewoner. Er zijn tal van

prachtige duurzame modulaire bouwvormen ontwikkeld. Ook in

Brabant. 

Deze innovaties vormen een belangrijke sleutel om de doelgroep

die nu klem zit wel snel te kunnen voorzien van een passende

woning. Hier kan de provincie belangrijke rol spelen als aanjager.

Niet enkel via het stimuleren van deze nieuwe markt, maar ook

zeker door hier zelf het voortouw in te nemen. Denk aan het

formeren van een provinciale 'vliegende brigade' die gemeenten

kan ondersteunen met kennis over innovatieve nieuwe

bouwvormen, maar ook met de toch vaak te lang slepende

ruimtelijke procedures en vergunningverlening.  

We zoeken graag mee naar extra ruimte. Bij complexe

binnenstedelijke transformaties moeten we gemeenten blijven

bijstaan met kennis en kunde. Waar nodig en verantwoord is wat

de VVD betreft ook een aanjagende participatie in deze

ontwikkeling een optie.  

Waar gemeenten de nek uitsteken voor goede, maar soms

moeilijke plannen, verdienen ze een provincie die de kar mee wil

trekken en er niet achter hangt. We moeten ook verder durven

kijken dan enkel de binnenstedelijke ruimte. De woonbehoefte

(denk aan grondgebonden woningen) dwingt ons ook te kijken

naar uitleglocaties buiten het reeds bebouwde gebied. Dit vraagt

natuurlijk een zorgvuldige overweging, maar ook een zekere

lenigheid in alle belemmeringen rondom stikstof, Pfas, etc. Daar

waar gemeenten worstelen, helpen we graag mee door de

inbreng van kennis en ondersteuning. We doen het immers

samen.  

We bouwen het in Brabant.



Ruimte 

Brabant is oorspronkelijk een fascinerend beekdal-landschap

met tal van unieke gebieden. Wij zijn niet het 'vlakke land', 

maar kennen overal reliëf. Kenmerken die we al te lang lijken te

zijn vergeten bij de inrichting van ons landschap. Bij het 

bouwen van woningen in nieuwe gebieden, het toevoegen van

bedrijfslocaties of het ontwikkelen van sportieve of recreatieve

'parken' is het juist van belang om rekening te houden met de

kenmerken van het landschap. Als provincie moeten we hier

kritisch op zijn. Stedelijke uitbreiding? Niet in een 

stroomgebied, wel op de flanken. Sport of recreatie? Niet op

schaarse ruimte die vrij is van wateroverlast.  We zorgen dat 

iedere uitbreiding, inbreiding, bestemming of herbestemming in

balans is ons landschap.

Bedrijven 

Brabant is niet alleen in trek bij mensen die er willen wonen, maar

ook vinden steeds meer bedrijven de weg naar deze belangrijke

economische motor van Nederland. Ook hier 

begint het te kraken en piepen. De ruimte die we bieden, moeten

we vooral bieden aan de bedrijven waar de Brabander iets aan

heeft, die op een duurzame wijze omgaan met grondstoffen, een

bijdrage leveren aan de economie en verbonden zijn met het

onderwijs. Hierbij kijken we  bijvoorbeeld kritisch naar de vestiging

van grootschalige logistiek. Geen wildgroei meer, maar enkel daar

waar het past/ klopt.  

In de strijd om schaarse ruimte roept de VVD op tot

multifunctioneel ruimtegebruik. Voor alle bestemmingen, maar

zeker voor bedrijven. De VVD wil dat we iedere vierkante meter

bedrijfsterrein optimaal benutten. Een dak van een

bedrijvencomplex leent zich bijvoorbeeld vaak uitstekend om

energie op te wekken. We gaan op zoek naar en ondersteunen

innovatieve, creatieve ideeën om deze ruimte optimaal te

benutten. 

Juist als provincie kunnen wij (mede vanuit de BOM) de regio's

ondersteunen bij deze combinatie van inhoudelijke en ruimtelijke

programmering. 

Door de schaarse ruimte in Brabant komen woningen steeds

dichter bij bestaande bedrijventerreinen. Waaronder die met

(potentieel) gevaarlijke stoffen.  

Hier moeten we zorgvuldig mee omgaan. We moeten

voorkomen dat bedrijven(terreinen) in de verdrukking komen. 

Ook het transport van gevaarlijke stoffen vraagt aandacht.

Nieuwe vervoersmethoden, zoals buisleidingen, vormen een

veiliger alternatief binnen verstedelijkte gebieden. 



Het is druk in Brabant. dat zien we iedere dag op onze wegen:

ondanks dat steeds meer Brabanders thuiswerken, zijn de

files in Brabant terug. De komende jaren zal Brabant verder

groeien en op sommige plaatsen steeds meer lijken op een

metropoolregio. Om ook in de toekomst naar onze woon-,

werk- of recreatieplek te kunnen komen, moeten we nu

investeren in een toekomstbestendig verkeerssysteem.

Waarbij we niet alleen kijken naar de files van vandaag, maar

vooral ook vooruitkijken naar de toekomst. Waarbij we slim

gebruik maken van verschillende vormen van vervoer. En

waarbij we de slimme technologieën die we in Brabant

ontwikkelen ook toepassen. Dit doen we al jaren – kijk naar de

hypermoderne N69 die vorig jaar is geopend – en de

komende periode gaan we hiermee door.

Snel en veilig door Brabant 

Wat de VVD betreft moeten Brabanders snel en veilig door

Brabant kunnen. We doen daarom allereerst wat nodig is om alle

provinciale wegen in Brabant op een hoog kwaliteitsniveau te

houden, met een goed wegdek en veilige kruispunten, rotondes

en fietspaden. 

We hebben de afgelopen jaren fors in ons wegennet

geïnvesteerd, maar we zijn er nog niet. Waar het écht nodig is

leggen we nieuw wegdek aan. Bijzondere aandacht heeft

bijvoorbeeld de N279, een belangrijke verbinding in oost-

Brabant. Maar ook de N629 die Tilburg met de A27 bij

Oosterhout verbindt. 

 

We zoeken naar oplossingen om die weg zo snel 

mogelijk aan te pakken. Maar we zetten ook bij het Rijk in op on ze

belangrijke Brabantse snelwegen, zoals de A58, de A2, A27, A50

en de A67. En we initiëren en ondersteunen regionale en lokale

projecten, zoals snelfietspaden tussen Brabantse dorpen en

steden. 

Door langlopende procedures en hoge grondstofprijzen is het wel

steeds moeilijker om te investeren in goede wegen. We stellen

hiervoor dan ook meer middelen beschikbaar. Maar ook met meer

middelen moeten we scherpe keuzes maken. Met gebruik van

data kiezen we daarom voor die plaatsen in Brabant waar een

aanpak het hardste nodig is.  

Een slimme toekomst

Het verkeer verandert. Elektrische auto's zien we al volop op de

weg, in de toekomst zullen we ook zelfrijdende auto's zien. 

Daar moeten we ons wegennet klaar voor maken. Bijvoorbeeld

door het faciliteren van voldoende laadpalen en door in te zetten

op innovatie op onze wegen. Technologie die al klaar is voor

gebruik, zoals slimme verkeerslichten, passen we zoveel mogelijk

toe. Waar mogelijk zetten we onze wegen ook in als proeftuin

voor bedrijven om nieuwe technologieën te testen. Hierover

hebben we bijvoorbeeld op de A58 al afspraken gemaakt met het

Rijk. 

  

We bereiken het in Brabant.



Verkeersveiligheid 

Jaarlijks kent Brabant rond de 100 verkeersslachtoffers. Dat zijn er

100 te veel. 90% van de verkeersongevallen wordt veroorzaakt

door menselijk gedrag. De provincie zet in op gedrag,

infrastructuur en handhaving. Op handhaving is wat de VVD

betreft nog heel wat te halen. Daarom wil de VVD meer mobiele

flitspalen en trajectcontroles, zodat asociaal rijgedrag vaker en

harder wordt aangepakt. 

In sommige kernen leidt landbouwverkeer specifiek tot 

onveilige situaties voor inwoners én voor chauffeurs. Samen 

met gemeenten kijken we op die plekken of landbouwverkeer op

de provinciale weg kan. 

Openbaar vervoer 

Veel Brabanders kiezen voor het openbaar vervoer. Dat is 

mooi, want het is niet alleen een duurzaam alternatief, het zorgt er

ook voor dat de filedruk verlaagt. Maar het OV is wel aan

verandering toe. Het openbaar vervoer heeft tijdens de COVID-

periode flinke klappen gekregen en wat de VVD betreft helpen we

om hier weer bovenop te komen. Samen zetten we in op een

slimme toekomst waarin het openbaar vervoer aansluit bij de

vraag van de Brabander. Voorop staat dat het ook met het

openbaar vervoer mogelijk moet zijn om snel en veilig door

Brabant te komen. We zorgen voor goede en betrouwbare bus-

en treinverbindingen op lijnen waar dagelijks veel gereisd wordt.

Zoals tussen de Brabantse steden, waar we inzetten op

spoorboekloos reizen. Maar ook bijvoorbeeld tussen Breda en

Utrecht zorgen wij voor een betere OV-verbinding.

Op plaatsen waar de vraag naar bus- en treinverbindingen minder

groot is, kunnen deelauto’s, fietsen en andere vormen van vervoer

een alternatief zijn voor lege buurtbussen. We gaan door met

onze inzet op gedeelde mobiliteit en openen de komende periode

bijvoorbeeld op verschillende plaatsen ‘mobiliteitshubs’, waar

deze verschillende OV- en deelconcepten bij elkaar komen.

Samen met gemeenten bouwen we zo verder aan het

mobiliteitssysteem van de toekomst. 

Brabant als internationaal knooppunt 

Brabanders kijken graag over grenzen heen. En andersom 

komen mensen van over de hele wereld naar Brabant om te 

recreëren en zaken te doen. Dat, samen met onze geografische 

positie midden in de Benelux en in de Eurodelta, maakt 

Brabant een internationaal knooppunt. 

Eindhoven Airport is een belangrijke schakel in dit 

internationale knooppunt. De VVD is trots op onze Brabantse 

luchthaven, die zich verantwoord door ontwikkelt richting de 

toekomst. Hierover heeft Eindhoven Airport ook afspraken 

gemaakt met de omgeving. Wij steunen deze ontwikkeling. 

Maar Eindhoven Airport mag geen afvoerputje zijn voor de 

vluchten die Schiphol niet (meer) aankan. Wij zetten daarom in 

op een luchthaven met internationale bestemmingen die 

aansluiten bij de Brabantse economie. Ook ontwikkelingen die 

hierop aansluiten bij andere regionale luchthavens, zoals 

Kempen Airport, ondersteunen wij. 



Internationale treinverbindingen 

Toch is vliegen niet altijd nodig. Met de trein, als duurzaam

alternatief, kan vanuit Brabant binnen enkele uren gebied van 50

miljoen inwoners worden bereikt. Maar dan hebben we wel meer

en betere internationale verbindingen nodig vanuit onze

Brabantse steden. We trekken hiervoor samen op met onze

partners over de grens en zetten hier stevig op in richting Rijk en

Europa. 

Goederenvervoer 

Snel en veilig door Brabant geldt ook voor goederen. Als logistiek

knooppunt tussen Rotterdam, België en Duitsland komen er

dagelijks tonnen aan goederen door Brabant heen. De provincie

moet blijven investeren in verbindingen over weg, spoor en water

om deze goederen in goede banen te leiden. Bijvoorbeeld door

de verbreding van het Wilhelminakanaal in Tilburg. Tegelijkertijd

mag het goederenvervoer door Brabant niet teveel overlast

opleveren. Bijvoorbeeld voor al die Brabanders die langs de

steeds drukkere Brabantroute wonen en werken. Alternatieven

voor deze Brabantroute, zoals ondergrondse buisleidingen, zijn

dan ook welkom. Daarnaast zien wij een rol voor de provincie

om, samen met de betreffende gemeenten, de overlast langs

deze Brabantroute te beperken door bij het Rijk te blijven

aandringen op minder trillingen en veiligere overwegen. 



Brabant is de meest succesvolle en innovatieve economie

van Nederland. Maar Brabant staat, net als de rest van

Nederland, ook voor grote maatschappelijke en economische

opgaven. We gaan een aantal transities tegemoet die onze

economie beïnvloeden. De VVD wil Brabant openhouden. Dat

betekent dat we moeten kunnen blijven bouwen, bedrijven de

ruimte krijgen en nieuwe infrastructuur moet worden

aangelegd. Daarom is de provincie belangrijker dan ooit.

Grote opgaven vragen om een aanpak op grotere schaal.

Gemeenten kunnen het niet alleen. 

Stedelijk Netwerk Brabant 

De stedelijke gebieden in Brabant vormen samen met alle

dorpen een sterk stedelijk netwerk. Een prachtige balans tussen

het platteland, de weidse natuur en de sterke steden; ‘Ons

Brabant’. De VVD wil dat de belangrijkste economische motor

van Nederland de komende jaren duurzaam blijft groeien.

Duurzame groei is essentieel om de economische en

maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan te kunnen

realiseren. Door het succes van de Brabantse economie lopen

we immers ook tegen beperkingen aan. Economische groei

moet samengaan met een gezond leefklimaat.  

Het Brabantse Ecosysteem 

Brabant betekent samenwerken. Ondernemers weten dat als 

geen ander en moeten zich kunnen richten op hun bedrijf. De 

overheid heeft volgens de VVD vooral een faciliterende en soms

aanjagende rol. Dit laatste doet de provincie bij regio-

overstijgende projecten en samenwerkingen. Denk aan de

combinatie van high tech en landbouw/agrifood/biobased. 

Brabant kent verschillende inhoudelijke of gebiedsgerichte

samenwerkingen in de provincie , het Brabantse ecosysteem.

Campussen en innovatiedistricten spelen hier een grote rol in. De

VVD wil dat de provincie zich enkel inzet voor initiatieven in

sectoren met een hoge toegevoegde waarde voor de Brabantse

economie. Dus daar waar we echt onderscheidend zijn. 

Drie regionale ontwikkelingsmaatschappijen binnen Brabant

(REWIN, Brainport en Midpoint) werken hieraan en worden

verbonden door de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

(BOM). De VVD ziet een grotere rol weggelegd voor de BOM om

enerzijds versnippering tegen te gaan en kansen van cross-overs

tussen sectoren te benutten. Anderzijds moet Brabant een nog

grotere slagkracht richting Den Haag en Brussel krijgen.

Structureel meer geld van het Rijk en de Europese Unie zijn

essentieel voor een duurzame groei van Brabant. 

De focus van deze zogenaamde Regionale

Ontwikkelingsmaatschappijen (ROMs) moet zich volgens de VVD

richten op het versnellen van bestaande en nieuwe, strategische,

(publiek-)private initiatieven binnen de focus sectoren en

technologieën van Brabant. Daarnaast ziet de VVD een rol voor

de provincie in de financiering van risicovolle technologische

start- en scaleups. Deze bedrijven vormen een groot deel van

ons toekomstig verdienvermogen, maar 

kunnen vaak door een gebrek aan risicokapitaal niet doorbreken.

We maken het in Brabant.



De VVD kiest dan wel voor investeren in plaats van subsidiëren. 

Publiek geld samen met privaat geld steken in kansrijke 

impact ondernemingen die nieuwe oplossingen ontwikkelen in

gebieden als High Tech, Artificial Intelligence, Data Science,

Photonics, Klimaattechnologie, Agrifood/Biobased en

Eiwittransitie. Goede investeringen renderen en daarmee

doorlopend worden ingezet. 

De Techhub van Europa 

Brabant creëert de ideale voedingsbodem voor de vestiging 

van technologiebedrijven. Artifial Intelligence, deep learning, 

machine learning en biomedische wetenschappen zijn daarbij 

speerpunten. De provincie zet in op het ontwikkelen en 

verbreden van Brainport Regio Eindhoven als dé techhub in 

Europa. Dit niet alleen gaan roepen, maar ook waar gaan 

maken. Brabant wil onbetwiste koploper worden in Europa op 

het gebied van het ontwikkelen van nieuwe technologieën.

Brabant zet in op de vestiging van mondiale productiecapaciteit

van computerchips. Forse investeringen in lokale universiteiten,

talent van eigen kweek en open grenzen voor kenniswerkers

dragen bij aan het succes. De provincie is bereid om op basis

van transparante criteria te participeren in veelbelovende

risicodragende projecten die bijdragen aan het realiseren van

deze doelstellingen. 

Veehouderij & Landbouw  

Boeren zijn altijd belangrijk geweest in onze provincie en zullen

dat ook altijd blijven. Boeren zijn ondernemers. Ondernemen is

dynamisch en vereist visie en flexibiliteit. Duidelijk en consistent

lange termijn overheidsbeleid, waarin ondernemers de kans

krijgen zich tijdig aan te passen, is hierbij van belang. De

provinciale visie op het agrarische bedrijf in Brabant is essentieel.

Toe naar kwalitatief hoogwaardige, herkenbare, lekkere en

gezonde producten van Brabantse bodem tegen eerlijke prijzen

voor de Brabantse boeren. Ook moet de provincie zich hard

maken voor het versoepelen en versnellen van de regels rond

alternatieve aanwendingen van boerenbedrijven. Daar waar

boeren de keuze maken het roer om te gooien en zicht te

richten op andere sectoren zoals vrijetijdsbesteding en zorg,

moeten we als provincie meedenken waar maar kan. 

Talentontwikkeling/Onderwijs 

Brabant heeft twee universiteiten en vele hogescholen die het 

goed doen. Dit vormingskader is essentieel en een zaak van 

de rijksoverheid. Aandacht voor technisch onderwijs op MBO-

niveau blijft nodig. Dit zijn de mensen die het daadwerkelijk 

'maken' in Brabant. De mensen die handen uit de mouwen 

steken. En of het nu gaat om jongeren in opleiding of 

ouderen die omscholen, om bestaande of nieuwe 

Brabanders, we hebben veel handen nodig om de 

economische potentie van Brabant verder te ontwikkelen. En 

als dat lukt straalt dat af naar vele andere maatschappelijke 

vlakken zoals sport, cultuur, kunst, vrijetijdsbesteding, natuur, 

zorg en onderwijs. 



Daarom moet de provincie samen met het Brabantse

bedrijfsleven een grote en langdurige campagne opzetten om het

technisch MBO onderwijs bij leerlingen op basisscholen geliefd te

maken. In samenwerking met het Brabantse bedrijfsleven moet

het MBO onderwijsprogramma worden afgestemd op de

behoeften van de bedrijven in Brabant. 

Arbeidsmarkt  

Brabant een magneet voor nationaal en internationaal talent. 

Dat geldt voor alle sectoren met een heldere focus op nieuwe 

technologie. Onze provincie biedt een zeer aantrekkelijk woon- 

en studieklimaat voor binnen- en buitenlandse talenten om 

hier te komen leven en studeren. Het helpen creëren van 

woonruimte voor studenten is wat de VVD betreft dan ook een 

belangrijk speerpunt. En wat de VVD betreft komen studenten 

tijdens hun studie al in contact met een breed scala aan 

Brabantse bedrijven om te ervaren hoe zij zich daar kunnen 

ontplooien. Op die manier willen wij ervoor zorgen dat talent 

niet alleen naar Brabant komt, maar ook in Brabant blijft. 

Initiatieven om een eigen bedrijf te starten worden omarmd en 

waar nodig en mogelijk ondersteund. Het onderdeel 

'Entrepreneurship' in het HO-pact is belangrijk. Als provincie 

blijven we dit steunen en helpen we bij de koppeling tussen dit 

ondernemerschap en het bestaande bedrijfsleven. 

Brabant zal nog meer gaan investeren in het verbinden van 

onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en Brabants talent van 

nationale of internationale origine. De provincie ondersteunt 

het creëren van scholingsmogelijkheden voor werknemers om 

steeds weer te werken aan eigen ontwikkeling.

Om deze voortdurend aan te laten sluiten qua kennis en

vaardigheden bij de economie voor de economie van morgen.

Daarbij is zowel aandacht voor de innovatie ideeën van knappe

koppen, maar ook voor de gouden handjes die het in de praktijk

moeten gaan doen. 



Cultuur, sport, erfgoed en vrijetijdsbesteding zijn van groot

belang voor Brabant: bepalend voor het welzijn van alle

Brabanders, van grote invloed op de aantrekkelijkheid van

het vestigingsklimaat voor bedrijven, een grote kans om

nieuwe Brabanders snel en goed op te nemen in ons

midden. Want Brabant gaat over haar inwoners. Brabander

kan je worden. Dat was vroeger zo, is nu zo en moet in de

toekomst zo blijven. 

Sport 

We stimuleren de betrokkenheid van alle Brabanders bij cultuur,

sport, erfgoed en vrijetijdsbesteding, zeker ook omdat hun

talenten onontbeerlijk zijn voor onze toekomst. In Brabant is er

natuurlijk ontzettend veel topsport te vinden: denk aan hockey,

wielrennen, zwemsport. De talenten stromen via de lokale

verenigingen door naar die topsport. Die lokale verenigingen

worden ondersteund door de gemeenten, de provincie

investeert in een topsportklimaat - ook voor mindervaliden -

zodat die talenten kunnen doorstoten naar de top. Op deze

manier kunnen de sporters hun talenten verder ontwikkelen.

Incidenteel investeert de provincie in topsportfaciliteiten en

helpen we bij het mogelijk maken van top-evenementen. Zo

creëren we voorbeelden en helden in sport en cultuur en

bereiken en activeren via die voorbeelden en helden heel veel

Brabanders. Hiermee houden we een breed sportveld, als sterk

fundament van onze top. 

Vrijetijd 

Er zijn forse stappen gezet in het verstevigen van de 

Brabantse vrijetijdseconomie. Veel Brabanders verdienen 

daar dan ook hun boterham mee. Denk aan de horeca, de

evenementen, recreatieve fiets- en wandelroutes en

fantastische parken als de Efteling en de Beekse Bergen.

Daarnaast is de vrijetijdseconomie ook een belangrijke pijler voor

het goede leven in Brabant. Een stevige vrijetijdseconomie trekt

nieuwkomers naar onze provincie, maar zorgt er ook voor dat

onze huidige inwoners graag in de provincie blijven. Kortom, een

goede vrijetijdseconomie draagt bij aan de aantrekkelijkheid van

Brabant. 

Erfgoed 

Erfgoed laat zien waar we vandaan komen, innovatie waar we 

naar toe gaan. We koesteren ons erfgoed omdat dat 

bepalend is voor onze identiteit, en omarmen innovatie 

omdat de Brabanders van morgen onze toekomst zijn. 

Daarom bouwen we op het fundament van onze talenten, 

stimuleren de topinstituten en committeren ons voor de lange 

termijn. We zijn bijvoorbeeld goed in design, podiumkunsten 

en hippische sport en bouwen hierop voort. We vragen visie 

en innovatiekracht van deze spelers, zodat Brabant op deze 

gebieden aan de top blijft. 

Het behoud van het materiële erfgoed kan alleen door een 

actuele visie op het gebruik ervan: duurzaam, klimaatneutraal, 

relevant voor de Brabanders van morgen. We stimuleren 

innovatie om ons erfgoed te behouden.  

We hebben het in Brabant.



Brabant is rijk aan erfgoed, van archeologische vondsten,

eeuwenoude religieuze gebouwen, historische binnensteden,

kastelen, landgoederen en oorlogsmonumenten, tot industrieel

erfgoed. Ze vertellen allemaal een deel van onze geschiedenis en

onze unieke Brabantse identiteit. Aan de hand van deze verhalen

en historische culturele helden die ons erfgoed tot leven brengen

kunnen we onze geschiedenis vertellen en tevens overdragen

aan nieuwe generaties. Hierin kunnen ook de opgaven van deze

tijd, zoals de overgang naar duurzame energie en de

veranderingen van het Brabantse landschap en economische

activiteiten, een plaats krijgen. 

De provincie moet een rol blijven spelen bij cultureel erfgoed 

en monumentenzorg. Dit is niet alleen van belang voor het 

behouden van het aangenaam leefklimaat in Brabant, maar 

ook voor het stimuleren van toerisme en het scheppen van 

een goed vestigingsklimaat voor bedrijven en expats. Daarbij 

willen we wel voorkomen dat een monumentale status het 

erfgoed ‘op slot’ zet, waardoor geen enkele ontwikkeling 

meer mogelijk is en het behoud in feite in de weg wordt 

gestaan. De provincie speelt een aanjagende rol bij opnemen 

van erfgoed op de Werelderfgoedlijst van UNESCO, 

(Eu)regionale samenwerkingsverbanden en een internationale 

museumjaarkaart. 

Cultuur 

De VVD omarmt het rijke culturele aanbod dat Brabant heeft. 

Culturele instellingen moeten verder worden gestimuleerd 

om zelf omzet te genereren op basis van draagvlak, zodat de 

Brabanders zelf het culturele aanbod bepalen en niet de 

overheid. De samenwerking tussen het culturele leefklimaat en

de private sector en grote bedrijven is hierbij cruciaal, en wat

ons betreft leidend. In de uitvoering van ons beleid

ondersteunen we alleen initiatieven die ook uit de private

sector (particulieren / bedrijven) financieel ondersteuning

ontvangen. We investeren liever dan dat we subsidiëren, zodat

we een onze middelen terugkerend kunnen blijven inzetten en

dezelfde doelstellingen en belangen hebben als de partijen

waarin we investeren. Door bundelen van initiatieven rond een

thema streeft de provincie naar het realiseren van vele grotere

Rijks- en Europese bijdragen aan onze topinstituten. 



In Brabant is het goed wonen werken en genieten, én Brabant

staat bekend als een groene en innovatieve provincie. Veel

Brabanders hebben op loop- of fietsafstand een mooi stukje

natuur of platteland waar zij met veel liefde gaan wandelen,

fietsen of op een andere manier recreëren. Iets dat we

koesteren, maar waar we als provincie ook zuinig op moeten

zijn. 

 

Natuur 

Natuur is recreatie en genieten. Daarom wil de VVD ruim kansen

bieden aan ondernemers die mooie ideeën hebben met

betrekking tot recreatie en toerisme, vanzelfsprekend in balans

met de natuur. Zo verbinden we economie en natuur, zorgen we

ervoor dat onze inwoners kunnen genieten en draagt het bij aan

het vestigingsklimaat van Brabant.  

  

Natuurbeleid is een van de grootste kerntaken van de provincie.

Elk jaar gaat er een enorm bedrag naar natuur- en

landschapsbeheer in Brabant. Om dit geld op een goede en

effectieve manier uit te geven, is heldere prioritering in het beleid

noodzakelijk. Vanuit de landelijke overheid hebben de provincies

een enorme taakstelling waar het gaat om zowel herstel van

Natura2000 gebieden als om het aanleggen van het Natuur

Netwerk Brabant. De Brabantse VVD vindt dat er een keuze

gemaakt moet worden in de prioriteiten: gaan we eerst voor

meer kwalitatieve natuur, of gaan we eerst voor meer

natuurgebieden met de daarbij komende juridische beperkingen. 

De VVD pleit ervoor om ons allereerst te richten op de kwaliteit

van onze bestaande natuurgebieden en op natuurherstel in

Natura2000 gebieden, zodat economische ontwikkelingen en het

bouwen van woningen makkelijker mogelijk blijven en Brabant

niet op slot gaat. 

Mede daarom mogen er wat de Brabantse VVD betreft geen 

extra Natura2000 gebieden in Brabant bijkomen. De VVD dat 

er scherp gekeken wordt naar de staat van onze Brabantse 

natuur. Het is nu nog vaak onduidelijk welke plant- en 

diersoorten er voorkomen in onze natuur, terwijl er veel geld 

gaat naar het herstellen en behouden van deze flora en fauna. 

Daarom is het van belang om zo snel mogelijk in alle Natura2000

gebieden in Brabant een nulmeting te doen, zodat we precies

weten welke (beschermde en stikstofgevoelige) flora en fauna er

in de natuur voorkomen en waar we effectief onze inspanningen

gaan doen om deze te behouden.  

Natuur bestaat wat de VVD betreft niet alleen de grote 

natuurgebieden die we in Brabant kennen. Natuur wordt 

namelijk in de stedelijke omgeving ook steeds belangrijker, om 

de steden te verkoelen en beter aan wateropslag te kunnen 

doen. De VVD wil dan ook dat er makkelijker natuurmiddelen 

aangewend kunnen worden om groen in steden te creëren. 

  

Water 

De zomers worden steeds heter en de droge periodes steeds 

langer. Daarom is het van groot belang om ons water op een 

goede manier op te slaan. 

We koesteren het in Brabant.



doelstellingen uit het Schone Lucht Akkoord (SLA). We volgen de

landelijke wettelijke normen waar het gaat om (potentieel) zeer

zorgwekkende stoffen (ZZS) en stimuleren inwoners en

bedrijven om het beter te doen dan deze normen. Daarnaast

zorgen we dat de best beschikbare technieken worden

toegepast, innovatie wordt gestimuleerd en vergoten we het

inzicht en bewustwording bij inwoners, bedrijven en gemeenten. 

 

Door de schaarse ruimte in Brabant komen woningen steeds

dichter bij (potentieel) gevaarlijke stoffen. Niet alleen met het

transport over water of spoor, maar ook bij industrieterreinen.

Het is daarom belangrijk om overlast zo veel mogelijk te

beperken en te kijken naar alternatieven voor het vervoer van

gevaarlijke stoffen, door bijvoorbeeld buisleidingen. 

Gebiedsgericht 

Op verschillende plekken in Brabant komen veel grote 

opgaven bij elkaar. We zitten niet stil en pakken deze opgaven 

stevig aan. Dat doen we gebiedsgericht, in gesprek met alle 

belanghebbenden in het gebied en in samenwerking met 

lokale overheden. Samen met hen bekijken we in de breedte 

wat er nodig is in het gebied en hoe we dit kunnen bereiken. 

Dat is hard nodig, niet alleen om de kwaliteit van de 

omgeving te verbeteren, maar ook om Brabant open te 

houden. Zonder het aanpakken van deze gebieden liggen 

bijvoorbeeld het bouwen van woningen en het aanleggen van 

wegen stil. 

  

Dit doen we door te kijken naar slimme oplossingen voor opslag

van water op een grootschalige manier en door ervoor te zorgen

dat er meer groen en verkoeling komt in onze steden en dorpen.

Samen met gemeenten en waterschappen pakken we de taak

op om ervoor te zorgen dat we zowel droge voeten houden 

als ook voldoende water hebben. De provincie speelt een

belangrijke rol in grote waterprojecten in Brabant, zoals de ruimte

voor de rivier. 

In 2027 moeten alle wateren in de provincie voldoen aan de

kaderrichtlijn water. De komende jaren gaan we op een

realistische en haalbare manier kijken hoe we deze

doelstellingen kunnen gaan halen. De Brabantse VVD vindt 

het belangrijk de doelstellingen te bezien in het licht van

waterveiligheid en waterzekerheid. Er moet voldoende zoet

water voor onze inwoners en bedrijven beschikbaar blijven en dit

water moet schoon en veilig zijn. 

 

Veel gemeenten beslissen zelf over ruimtelijke plannen met

betrekking tot bijvoorbeeld onderwijs en sport. Dat soort

projecten leent zich soms goed voor slimme ingrepen die

kunnen bijdragen aan waterbuffering of koelte. 

Waterschappen en de provincie kunnen hier vanuit hun

perspectief en expertise meer aandacht of stimulans voor

genereren. 

Milieu 

Een schoon, gezond en veilig milieu is een van de 

randvoorwaarden voor onze inwoners om een goed en fijn 

leven te hebben in Brabant. Het is daarom belangrijk om te 

voldoen aan de wettelijke normen en de landelijke 



Een stevige aanpak vraag om duidelijke doelen vanuit Den Haag.

Op dit moment is hier nog veel onduidelijkheid over, zeker als het

gaat om stikstof. Wij blijven de Rijksoverheid dan ook oproepen

om duidelijke en haalbare doelen te stellen en voldoende

instrumentarium en vooral ook geld ter beschikking te stellen om

deze doelen ook te bereiken. Aan de hand daarvan kunnen wij

als provincie aan de slag met maatwerk in onze gebieden. 

Als VVD zetten wij in op een doelmatige en effectieve besteding

van provinciale middelen. Dat betekent dat we 

onze middelen inzetten om de doelen te behalen en Brabant

open te houden. Daarbij is er geen ruimte voor zaken die niet

direct bijdragen aan de doelen. 

Onderdeel van de gebiedsgerichte aanpak is ook het

terugbrengen van de stikstofneerslag op deze gebieden. Als

Brabant lopen we gelukkig voorop, doordat wij in 2017 beleid zijn

gaan voeren om de verduurzaming van de landbouw 

vorm te geven. In 2019 is Brabant, onder aanvoering van de VVD,

al begonnen zijn met haar eigen ontwikkelaanpak stikstof: een

brede aanpak waarin we samenwerken met de industrie,

mobiliteit en de agrarische sector om de neerslag van stikstof op

natuur te beperken. Deze aanpak zetten wij voort, waarbij alle

sectoren een evenredige bijdrage leveren aan de oplossing van

de stikstofproblematiek. 

Wanneer we specifiek kijken naar de stikstofproblematiek, 

zien we dat er veel hardwerkende ondernemende agrariërs zijn

met een bedrijf dat toekomst heeft. We zetten daarom stevig in

op het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologieën,

zodat we deze bedrijven stimuleren om hun bedrijf op een

duurzame manier voort te zetten. Dit doen we ook door ruimte te

geven voor pilots met proefstalsystemen of voer- en

managementmaatregelen wanneer deze zorgen voor een

verlaging van de stikstofuitstoot. Het is goed om te zien dat, in

aanloop naar de doelen die we al hebben gesteld voor de

agrarische sector om op 1 januari 2024* verduurzaamd te zijn,

 een heleboel Brabantse agrarische bedrijven hierin al stappen

hebben gezet. Weer een voorbeeld van hoe we in Brabant

voorop lopen. 

Wat de VVD betreft het uitkopen van agrarische 

ondernemingen een allerlaatste redmiddel. Waar boeren 

willen stoppen, verplaatsen of andere activiteiten willen

ontplooien, ondersteunen we dat. 

*Provinciale Staten heeft op 17 december na een motie van de

VVD besloten deze datum te verplaatsen naar 1 juli 2024.

  



Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) 

De omgevingsdiensten in Brabant verrichten goed en belangrijk

werk. We zien dat de druk op de leefomgeving toeneemt en het

is van belang daar de VTH taken goed op in te richten. Door

middel van innovaties, data en digitale middelen kan toezicht

efficiënter vormgegeven worden. Ook kan daardoor meer

risicogericht toezicht plaatsvinden, waardoor middelen en

mensen effectief ingezet worden en de kosten voor onze

inwoners en bedrijven zo laag mogelijk zijn. De VVD wil dat er

onderzocht wordt of er gewerkt kan worden met retributies bij

hercontroles van bedrijven, zodat bedrijven gestimuleerd worden

om hun zaken op orde te hebben en naleving van regels wordt

bevorderd. 



De provincie speelt een grote rol in de energietransitie. Tot

2050 is de grote uitdaging om ons energiesysteem volledig

te voorzien van duurzame energiebronnen. Brabant kan hier

een grote rol in spelen als innovatieve provincie. De VVD wil

inzetten op de meest duurzame vormen van

energieopwekking die tegelijkertijd ook een economische

kans bieden en de steeds oplopende prijzen kunnen laten

dalen. Zo zorgen we op een slimme manier voor een

duurzaam energiesysteem, welke niet te veel druk legt op

onze schaarse ruimte.  

Energie (transport)  

Een van de grootste opgaven waar we voor staan in Brabant is

de wijze waarop we onze energie opwekken en de manier

waarop we onze huizen verwarmen. De huidige periode laat zien

dat door instabiliteit in de wereld onze gasvoorziening onder

druk komt te staan. We zullen dus minder afhankelijk moeten

worden van het buitenland in onze energievoorziening.

Tegelijkertijd zien we dat onze elektriciteitsnetwerken de steeds

toenemende vraag naar elektriciteit niet meer aan kunnen en

zien we dat de druk op ons landschap en op onze inwoners

toeneemt. Iedereen ziet dat er meer transportcapaciteit voor

elektriciteit nodig is, maar de maatschappelijke weerstand tegen

de locaties van nieuwe hoogspanningslijnen is steeds groter

geworden. 

  

De VVD is van mening dat de opgave naar een nieuwe manier

van energievoorziening samen kan gaan met zowel een

economische kans door middel van innovaties en lagere 

lasten voor onze inwoners. Daarom willen we op een

verantwoorde en realistische manier ambitieus deze 

uitdaging oppakken. 

  
Kernenergie en waterstof 

De VVD kiest voor de opwek van energie voor innovaties op 

het gebied van kernenergie en waterstof. Deze twee 

technieken hebben zich in het verleden al bewezen, zijn 

veiliger en goedkoper dan de alternatieven en leggen weinig 

druk op onze omgeving. Daarom moet de provincie verder 

investeren in de komst van zogenaamde SMR reactoren 

(Small Nuclear Reactor) naar Brabant. Het gaat hierbij om 

kleinschalige vormen van kernenergie die op wijkniveau of op 

een individueel bedrijventerrein aangesloten kunnen worden. 

Daarbij moet het makkelijker gemaakt worden om een eigen 

decentrale energievoorziening op te zetten, waarbij 

overcapaciteit tussen bedrijven onderling geleverd kan 

worden zonder tussenkomst van het elektriciteitsnet. 

De innovaties met betrekking tot waterstof gaan snel. Er zijn 

plannen vanuit de landelijke overheid om een buisleiding aan 

te leggen van de Rotterdamse haven naar Chemelot in 

Limburg. De Brabantse VVD wil dat deze buisleidingen, die 

door Brabant gaan lopen, niet aangelegd worden zonder

vertakkingen naar onze industrieterreinen in Brabant, zoals

rondom Veghel.  

We benutten het in Brabant.



Zon en wind 

De VVD wil dat de Provinciale zonneladder streng 

gehandhaafd wordt, waardoor er alleen als laatste redmiddel 

nog zonnepanelen op vruchtbare (landbouw)grond komen. 

De VVD kiest er liever voor om zonnepanelen te leggen op 

daken en op gronden die niet voor andere doeleinden 

gebruikt kunnen worden. Waar het gaat om windmolens op 

land is de VVD helder: Wij willen Brabant niet volbouwen met 

honderden windmolens en zijn kritisch tegenover de komst 

van extra windmolens op land als er niet voldaan wordt aan 

lokaal eigenaarschap en er onvoldoende draagvlak is onder 

de inwoners in het gebied. In de volgende fase van de 

Regionale Energiestrategieën moet meer aandacht komen 

voor decentrale energiesystemen, waterstof en kernenergie. 

  

Besparing en opslag 

Naast de opwek van energie, spelen nog twee zaken een 

belangrijke rol waar het gaat om het energievraagstuk, 

namelijk energiebesparing en opslag van energie. We willen 

daarom innovaties met betrekking tot opslag van energie en 

warmte bijvoorbeeld door middel van batterijen verder 

ondersteunen. Deze technieken moeten snel op 

grootschalige manier voor bedrijven, maar ook kleinschaliger 

voor onze inwoners beschikbaar en betaalbaar worden. 

Tegelijkertijd is het belangrijk om ook energie te besparen, 

alles wat je niet verbruikt hoef je namelijk ook niet op te

wekken.

Als provincie willen we hierin het goede voorbeeld geven door

plannen te maken op het gebied van lichtvervuiling. 



Wie spreekt met bewoners, boa’s of politie, hoort de

verhalen over straatraces, inbraak, drugsproductie,

drugsdumpingen, illegale handel en afpersing. Voor de VVD

is veiligheid een groot goed en daarin ligt een belangrijke

taak voor alle bestuurslagen, dus ook voor de provincie.

Brabant houdt daarom een gedeputeerde met de

portefeuille veiligheid die krachtig aan de gang blijft met de

coördinatie van belangrijke thema’s,  zoals een veilig

buitengebied, een weerbare en integere overheid en

weerbare inwoners.  

Veilig buitengebied  

De veiligheid van de Brabanders is een groot goed voor de

VVD. Helaas zien we nog steeds veel problemen in het

buitengebied. Deze, vaak drugsgerelateerde, criminaliteit

ontwricht de samenleving en vormt een gevaar voor veel

Brabanders. Of het nu gaat om wildcrossen, stroperij of om

drugsdumpingen in het bos waardoor ons drinkwater wordt

vervuild. De VVD wil deze criminaliteit hard blijven aanpakken.  

Onze groene boa’s van Samen Sterk In Brabant hebben wat

de VVD betreft de taak om criminele activiteiten in het

buitengebied op te sporen en adequaat aan te pakken.

Hiervoor mogen zij niet afhankelijk zijn van de politie en

moeten zij de juiste bevoegdheden en uitrusting krijgen.

Daarnaast moet daar waar nodig gebruik kunnen worden

gemaakt van moderne technische hulpmiddelen zoals drones

en cameratoezicht.   

De Task Force Brabant Zeeland moet wat de VVD betreft 

stevig doorgaan. De provincie heeft hierin een voortrekkersrol

vervuld en moet dat vooral blijven doen. Met het extra geld

vanuit het Rijk moet voornamelijk worden ingezet om de

regionale aanpak te versterken door samenwerking te

intensiveren en informatie beter te delen.   

Zwerfafval en drugsdumpingen zijn levensgevaarlijk voor mens,

dier en natuur en het opruimen kost de Brabantse

belastingbetaler vele miljoenen euro’s per jaar. De VVD blijft bij

de Rijksoverheid aandringen om de kosten voor het opruimen

van afval en (drugs)dumpingen te betalen uit het

zogeheten ‘Afpak-fonds’, waar afgepakt geld van criminelen 

in terugvloeit, zodat Brabanders niet meer hoeven op te draaien

voor deze kosten.  

Integer bestuur 

Inwoners moeten kunnen rekenen op een veilige 

samenleving met een betrouwbare overheid en integere 

bestuurders. Dit is een taak van de Rijksoverheid en de 

gemeenten en de provincie stimuleert en ondersteunt 

gemeenten waar mogelijk in de aanpak van ondermijning.  De

vervaging tussen onder- en bovenwereld brengt ook risico’s in

het openbaar bestuur met zich mee. De VVD wil dat de provincie

blijft inzetten op de interne weerbaarheid en de weerbaarheid

van gemeenten. 

We bewaken het in Brabant.



De in 2022 ontwikkelde Brabantse norm is hierbij uitgangspunt en

de provincie zet zich vol in om aan deze norm te voldoen.

Criminelen mogen wat de VVD betreft nooit invloed hebben 

op of infiltreren in het lokale en provinciale bestuur.  

Samenwerking  

De VVD heeft vertrouwen in slagvaardige en betrokken 

gemeenten. Zij weten wat goed wat is voor de inwoners en wat 

te doen in de buurt of wijk. We werken intensief samen met 

andere overheden in Brabant, als het gaat om data delen en 

serviceverlening naar onze burgers (eOverheid). Hoewel de 

provincie zich niet moet bemoeien met onderwerpen waar 

gemeenten veel effectiever kunnen handelen, moet ze juist wel 

gericht haar rol pakken waar ze van toegevoegde waarde kan 

zijn: inzetten op samenwerking tussen regio’s, bestuurslagen 

en medeoverheden, kennis en ervaringen uitwisselen, actieve 

participatie met relevante organisaties en grote bedrijven. De 

provincie toont zich een sterke bondgenoot van gemeenten 

die knokken tegen bijvoorbeeld criminele vrijplaatsen als 

campings of jachthavens. De provincie kan bijdragen met 

kennis, kunde en mankracht - wat met name voor kleinere 

gemeenten een goede versterking kan zijn.  

  



Een compacte en daadkrachtige overheid, die slagvaardig

en effectief aan de slag gaat op de terreinen waar ze over

gaat. En een gezond financieel beleid. Dat is waar de VVD

voor staat.  

De provincie richt zich op haar kerntaken. Hier is de VVD 

Brabant scherp op. Onderwerpen zoals ‘Sociale 

Zaken’ en ‘Samenleving’ moeten worden overgelaten aan 

gemeenten. Zij weten veel beter wat speelt bij de inwoners 

in hun dorp of stad. Zo maakt de provincie geen onnodige 

kosten en worden taken niet dubbel uitgevoerd. Daarnaast 

wil de VVD wil de provinciale lasten voor onze inwoners zo 

laag mogelijk houden. De VVD  wil de opcenten – naast de 

huidige jaarlijkse indexatie van 1,5 % - op de 

motorrijtuigenbelasting niet verhogen. Tegelijkertijd moeten 

we ook alert blijven, als in de toekomst de heffingen op 

voertuigen gaan veranderen, dan moeten we als provincie in 

de weg daarheen actief meepraten. 

Als VVD staan wij positief tegenover 'ingezetenen belasting'.

Hiermee ontstaat er een werkelijk collectieve bijdrage aan

provinciaal beleid.   

De komende periode worden nieuwe beleidskeuzes 

gemaakt. Dat betekent ook dat wij als provincie doelmatig 

om moeten gaan met de beschikbare middelen. Bij het 

ontwikkelen van beleid maakt de provincie keuzes op basis 

van evidence based methodes en efficiëntie. Financieel 

betekent dit dat oud beleid plaats maakt voor nieuw beleid

voordat een beroep wordt gedaan op de algemene

middelen en dat de middelen doelmatig worden ingezet.   

We houden het betaalbaar in Brabant.



De liberale basis. ®De VVD denkt en werkt vanuit

het liberalisme. Dat betekent

dat wij een samenleving 

willen waarin mensen zoveel

mogelijk vrijheid hebben. De 

VVD heeft vijf liberale

kernwaarden: 

Vrijheid, 

Verantwoordelijkheid, 

Verdraagzaamheid, 

Sociale Rechtvaardigheid 

En 

De gelijkwaardigheid 

van alle mensen.

Vrijheid

Vrijheid van de mens is onmisbaar voor ontplooiing. We bedoelen

dan vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze

vrijheid komt ieder mens toe, zonder enige discriminatie. De

vrijheid moet zo groot mogelijk zijn. Er zijn wel grenzen aan

persoonlijke vrijheid. De vrijheid van de een mag de vrijheid van

de ander niet belemmeren. En we moeten oog hebben voor de

belangen van toekomstige generaties. 

Verantwoordelijkheid 

Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van

verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Een mens moet de

gevolgen van zijn daden zelf dragen. Kan een mens zichzelf niet

redden, dan moeten we helpen. Maar daardoor mag besef voor

verantwoordelijkheid niet verdwijnen. Individuele

verantwoordelijkheid vinden we ook een onderdeel van

menswaardigheid. 

Verdraagzaamheid

Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De

ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden grenzen van het

maatschappelijk toelaatbare overschreden? Dan moet de

overheid ingrijpen. Ook is verdraagzaamheid tussen verschillende

groepen noodzakelijk. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de

terreur van minderheden of meerderheden. 

We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Daardoor

leven we met een bepaalde gebondenheid. Deze is echter geen

beperking. Het is juist een voorwaarde om de vrijheid van

iedereen te verzekeren. De overheid bepaalt 

de mate en vorm van deze gebondenheid. Daarbij moet de

overheid zo groot mogelijke geestelijke, staatkundige en

maatschappelijke vrijheid waarborgen voor iedereen. 

Sociale rechtvaardigheid

Sociale rechtvaardigheid moet bevorderd worden. Daarmee

schept de overheid gelijke kansen voor iedereen. Eventueel

verleent de overheid bijstand. Niet iedereen heeft dezelfde

mogelijkheden. Maar gelijke ontwikkelings- en ontplooiingkansen

zijn een liberaal verlangen. Het waren de liberalen die begonnen

met de bouw van sociale wetgeving. 

Gelijkwaardigheid

Mensen zijn niet gelijk. Wel gelijkwaardig. Iedereen heeft recht op

ontplooiing. Iedereen heeft recht op vrijheid in geestelijk,

staatkundig en materieel opzicht. Deze rechten zijn ongeacht

geestelijke overtuiging, huidskleur, nationaliteit, seksuele

geaardheid, geslacht of maatschappelijke positie. 

Discriminatie is uit den boze.


