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Voorwoord 
 
Dit rapport bevat de standpunten die de fractie van D66 in de vergadering van de Provinciale 
Staten heeft ingenomen. Het gaat daarbij om de periode maart 2011 tot en met november 
2013. Uit de vergaderingen is de gesproken tekst, zijn de moties en de amendementen 
verwerkt in dit rapport. Het gaat dan alleen om de informatie die standpunten bevat. 
Procedurele mededelingen en vragen zijn weggelaten uit dit overzicht.  
 
De hoofdstukken Bestuur, Ruimte en Maatschappij bevatten de volgende deelonderwerpen: 
 
Bestuur: 
 
 Bestuursakkoord 
 Bestuur en middelen 
 Voorjaarsnota 
 Najaarsnota en begroting 
 Financiën 
 
Ruimte: 
 
 Ruimte en milieu 
 Economie en mobiliteit 
 Grote stedenbeleid 
 Moerdijkse hoek 
 
Maatschappij: 
 
 Zorg en welzijn 
 Cultuur en media 
 Jeugd- en ouderenbeleid 
 ICT 
 
Wanneer u de notulen van de vergaderingen van de Provinciale Staten wilt bekijken of 
commissiestukken wilt inzien surft u naar: http://www.brabant.nl/politiek-en-
bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies.aspx  
D66 Noord-Brabant is te bezoeken op: www.d66brabant.nl  
 
 

Rosmalen, 2014 
Stefan Griens 
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Bestuursakkoord en bepaling aantal zetels in Gedeputeerde Staten, 
22 april 2011 

 
De voorzitter: Door de leden Leenders, mw. Overboom, Bouwman, Van der Wel en Krol 
wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 april 2011, 
Gelezen hebbende het bestuursakkoord "10 voor Brabant 2011-2015" 
overwegende dat: 
- we voor een grote uitdaging staan om maatregelen te nemen om ook in de toekomst in een 
groeiende energiebehoefte te kunnen voorzien en bij te dragen aan de internationale 
klimaatdoelstelling; 
- anders omgaan met energie (zuinig gebruik en energiebesparing) en alternatieve manieren 
van energieopwekking middelen zijn om daaraan bij te dragen; 
- we in Brabant beschikken over de kennis en kunde om aan die doelstelling bij te dragen, 
ondermeer door de vestiging van (kennisintensieve) bedrijven op het gebied van alternatieve 
energieopwekking (waaronder zonne-energie); 
- het ontwikkelen van nieuwe technologieën en het praktisch toepasbaar maken van die 
technologie en de grootschalige productie zeer aan Brabant zijn toevertrouwd; 
- Brabant zo kan bijdragen, niet alleen aan de klimaatdoelstellingen, maar ook aan de 
betrokkenheid van de burger en versterking van de economische structuur in de provincie; 
- de agenda van Brabant als één van de provinciale opgaven 'het anticiperen op de 
uitdagingen van de klimaatverandering en het daarmee verbonden energievraagstuk' bevat; 
spreken uit dat: 
- het noodzakelijk is dat we actief werken aan het oplossen van het toekomstige energie- en 
klimaatprobleem; 
- het belangrijk is daar de Brabantse burger en het bedrijfsleven bij te betrekken om te 
komen tot zuinig gebruik en energiebesparing; 
- de industrie die betrekking heeft op alternatieve energieopwekking in Brabant behoort tot 
de sectoren met groei- en innovatieperspectief; 
- de provincie de potentie heeft ook met deze industrie voorop te lopen; 
verzoeken het College van GS om: 
- een beleidsvisie te ontwikkelen waarin de provinciale rol ten aanzien van de besparing, het 
gebruik en de ontwikkeling van duurzame energie in Brabant beschreven wordt; 
- en hierover te rapporteren aan de commissie Economische Zaken en Bestuur, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
..................... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik moet even eraan wennen dat ik zo vlug 
aan de beurt ben. Ik was altijd ongeveer als laatste en nu mogen wij direct na de PvdA het 
woord voeren. Dat is een andere positie. Ik wil het in mijn bijdrage hebben over de drie P's: 
de positie van D66, het proces en het product dat wij nu bespreken. 
Wij hebben een grote winst gemaakt in tegenstelling tot de zwaar verliezende partijen die nu 
deel uitmaken van de coalitie. Toen onze Jonge Democraten daarover spraken, zeiden zij: 
"Wat een stelletje losers bij elkaar." Ik geef hiermee maar even aan hoe er in sommige 
kringen over gedacht wordt. 
Ik heb het even over de formatieronde en ons uitgangspunt. Wij hebben altijd aangegeven 
dat wij ertoe willen doen, getalsmatig en/of inhoudelijk. Het is duidelijk dat getalsmatig alleen 
mogelijk was bij een coalitie zoals door het CDA is voorgesteld, namelijk een coalitie van 
VVD, CDA, D66 en GroenLinks. Dat scenario had de voorkeur van drie van de negen 
partijen in Provinciale Staten. D66 was daar een voorstander van omdat dit scenario het 
meest tegemoet kwam aan de gewenste ontwikkelingen en richtingen die in de Agenda van 
Brabant zijn aangegeven. Wij zijn daarvan in tegenstelling tot een van de coalitiepartijen wél 
altijd voorstander geweest. 
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D66 heeft zich altijd constructief opgesteld in de oppositie en wij waren oprecht van plan om 
dat nu ook te doen, maar de wijze van optreden tot nu toe heeft ons daartoe niet zoveel 
aanleiding gegeven. Het is de toon die de muziek maakt en die toon klonk niet aangenaam, 
kan ik u zeggen. Men is erin geslaagd onze standaard positieve houding bij goede ideeën 
van een college dat niet het onze is,ernstig te bemoeilijken. Ik ben blij met de laatste 
woorden in de bijdrage van de fractievoorzitter van de VVD, waarin zij – en zo ken ik haar 
ook – aangeeft open te staan voor goede ideeën van andere partijen en voor een goed 
dualistisch debat. Ik verwacht het niet helemaal, maar ik hoop wel dat wij zo kunnen 
doorgaan. 
Voor de verkiezingen was al duidelijk dat er een buitengewoon goede verstandhouding 
bestond tussen de VVD en de SP. Een goed politiek verstaander weet dan hoe laat het is en 
in die zin was D66 dan ook niet verrast over de uitkomst, wél over de argumentatie. 
Giebeltjes en geintjes tussen fractievoorzitters zijn geen criteria om te komen tot een college. 
Hoe wordt het proces dan ingericht? Criteria zoals de VVD aangaf, waren: het aantal partijen 
en het aantal gedeputeerden. Van daaruit is geredeneerd en dat had dus niets te maken met 
kwaliteit of inhoud van beleid dat je wilt formuleren. Verder zijn door de informateur de 
adviezen van de diverse partijen niet als leidraad genomen, want minstens zes van de negen 
partijen hebben een vier partijencoalitie voorgesteld. De VVD wilde echter per se een drie 
partijencoalitie en daar is naartoe gehandeld. Om dan te verkondigen dat het een 
meerderheidsgedachte was, is krom redeneren. Zo was het niet. D66 is dan ook geen 
voorstander van de gevolgde procedure waarbij één op één gesprekken zijn gevoerd met 
een informateur zonder dat er een verslaglegging komt met de juiste bewoordingen. 
Wij zien twee producten: het coalitieakkoord en het college. Als technisch product bezien – ik 
ben altijd nogal technisch in de aanvliegroute van mijn bijdragen – is het coalitieakkoord 
geen akkoord maar een soort werkbriefje met punten. Als ik het goed begrijp hebben wij hier 
te maken met een historisch moment: CDA en SP beide op de knieën. De ene partij omdat 
zij nog en de andere partij omdat zij eindelijk mee mag doen. Wordt daarover in het akkoord 
gesproken? Nee, geen woord over wat het zou kunnen en moeten betekenen dat wij nu een 
ander tijdperk ingaan in Brabant, dat het nu eindelijk zou moeten gaan gebeuren, of wat het 
moet betekenen voor Brabant dat het CDA eindelijk zijn machtspositie kwijt is – daarover 
hebben wij de VVD toch horen jubelen – of dat de SP-doctrine haar intrede doet. Echter 
geen woord daarover! Het akkoord is een soort conceptstartnotitie van de Agenda van 
Brabant. Er wordt echter geen beeld gegeven van wat het college de komende vier jaar wil 
bereiken,: geen doorwrocht idee over hoe dat uit te voeren, geen door Telos aangeraden 
programmastructuur, niets. De grote problemen en uitdagingen van de komende vier jaar 
worden niet genoemd, niets over energietransitie, niets over de landbouw. Het is een soort 
uittreksel van het verkiezingsprogramma van de VVD. Zoals de fractievoorzitter van de VVD 
al aangaf: de VVD heeft niets hoeven in te leveren. Dat is knap onderhandelen. 
Er is niets specifieks terug te vinden van andere partijen. Sterker nog: de SP heeft al haar 
principes en opvattingen ingeleverd en heeft er niet eens een bord linzen voor 
teruggekregen. Voor de niet christelijk religieuzen onder ons: Genesis 25. Esau heeft 
enorme honger als hij van de jacht terugkomt en krijgt van zijn broer Jacob een bord linzen in 
ruil voor zijn eerstgeboorterecht. 
Hoe een partij als de SP met zo'n principeuitverkoop wegkomt, is mij een raadsel: geen 
investering in jeugdzorg, niets extra's voor de EHS, wél aanleg van de ruit om Eindhoven, 
internationalisering en BrabantStad Culturele Hoofdstad. Ik heb altijd bewondering gehad 
voor de SP omdat ik het een consciëntieuze partij vond die stond voor haar gedachtegoed. Ik 
kan mij gewoon niet voorstellen dat de fractieleden waarvan ik een aantal als principiële 
SP'ers ken, werkelijk en oprecht Statenvoorstellen kunnen gaan verdedigen die lijnrecht 
ingaan tegen alles waar zij ooit voor waren. Maar goed, ik neem aan dat de SP nog wel staat 
achter de wens voor een parlementaire enquête naar de reconstructie. Dat is ook na 3 maart 
nog geroepen, dus ik ga ervan uit dat die belofte niet wordt verbroken. Wij zullen de SP 
eraan helpen herinneren, mocht zij dat in de drukte van het regeren vergeten. 
D66 vindt het akkoord zowel technisch als inhoudelijk zwaar onder de maat. Wij zijn tegen 
het jeugdzorgstandpunt en ook tegen het plan om zowel voor Robellijn als voor buisleidingen 



 9 

te lobbyen. Hoe visieloos! Het is óf het een óf het ander. Den Haag ziet je aankomen: doet u 
mij maar heel veel van alles en nog meer van hetzelfde! Spoorlijnen zijn van een paar 
eeuwen geleden. Maak een keuze voor innovatie en landschap en zet in op de buisleidingen, 
zoals D66 dat al jaren geleden deed op inhoudelijke gronden. 
Wat de samenstelling van het college betreft vinden wij een felicitatie aan de VVD op haar 
plaats: alle, maar dan ook werkelijk álle machtsposities zijn door de VVD ingenomen. Het 
CDA is in de uitvoering geplaatst en mag de door de VVD gewenste wegen aanleggen en op 
de winkelkassa passen. De echte besluiten over de financiën, de deelnemingen, zijn 
zorgvuldig buiten de portefeuille gehouden. De andere portefeuille is van de afdeling 
schoolreisjes, heb ik gezien. Inhoudelijk helemaal misplaatst in die portefeuille is 
volksgezondheid. Want wat moet deze gedeputeerde doen als er weer een epidemie 
uitbreekt op het platteland? Met versnelde rollators en slimme zorg de Q-koorts bestrijden? 
Het gaat om preventie, om inrichting van bedrijventerreinen al dan niet agrarisch, om 
inrichting van bedrijventerreinen al dan niet agrarisch, om milieu en handhaving. Dat is de 
link naar volksgezondheid op provinciaal terrein. 
Voor het beeld dat dit college bij mij oproept, verwijs ik naar de afscheidswoorden van Wim 
Thuis, de fractievoorzitter van het CDA in de vorige periode. Hij schetste een aantal scènes 
die hem voor ogen kwamen als hij dacht aan Provinciale Staten in zijn tijd. Als ik naar 
deafgelopen weken kijk, zie ik het optreden van Esau en Icarus en geen van beide figuren 
stemt mij hoopvol. Om dat te onderstrepen heeft D66 op een paar punten alvast wat moties 
voorbereid. Ik wil graag onderstrepen dat die moties betrekking hebben op punten waarvan 
wij denken dat ook de coalitiepartijen daar niet tegen zullen zijn, dat het een extra 
aanscherping is van de gedachten die zij ook willen uitdragen; althans dat hoop ik. 
Wij hebben een motie over de EHS. Die wordt ingediend door D66, 50PLUS, GroenLinks, 
PvdA en PvdD. De essentie van die motie is dat wij graag willen dat het college van GS 
inzicht geeft in de EHS-gebieden die qua realisatie niet kunnen worden afgerond door de in 
de motie genoemde situatie en dat het voorstellen ontwikkelt. Wij hebben die benoemd in de 
motie. Verder hebben wij een motie voor de reservering gelden schadeclaims omdat 
daaraan in het bestuursakkoord geen aandacht wordt besteed. Ik weet dat het CDA in de 
verkiezingsperiode heeft aangeraden om geld te reserveren voor de schadeclaims 
megastallen. In de motie wordt een suggestie gegeven waar dat zou kunnen gebeuren. Deze 
motie wordt ingediend door D66, 50PLUS en GroenLinks. 
 
De voorzitter: Komt u tot een afronding, mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij hebben nog drie moties, voorzitter. Een motie over 
reservering gelden transitie landbouw. Dat heeft te maken met de commissie-Van Doorn en 
de kosten die daar ongetwijfeld uit zullen voortvloeien. Wij hebben een motie overdracht 
jeugdzorg. Wij willen het niet onmogelijk maken dat er wellicht kosten aankomen. Wij vragen 
geen gelden maar zien het als een aandachtspunt. De laatste motie is gericht aan de Staten 
zelf en heeft betrekking op het kiezen van de vice-voorzitter. U begrijpt dat wij als D66 graag 
een democratische structuur willen voor het kiezen van onze vice-voorzitter. In de motie 
wordt besloten het reglement van orde van PS zodanig aan te passen dat voortaan op basis 
van een functieprofiel een verkiezing met open kandidaatstelling wordt georganiseerd 
waarvoor alle leden van PS zich kunnen kandideren en waarna via een verkiezing – een 
geheime hoofdelijke stemming in PS – in de eerste Statenvergadering van een nieuwe 
bestuursperiode de vice-voorzitter van PS wordt gekozen. Ik heb het over de volgende 
Statenperiode, laat daarover geen misverstand bestaan. Wij dienen deze motie in omdat wij 
niet zijn voor aanwijzing van de vicevoorzitters in een besloten presidiumvergadering 
waarvan de beslotenheid ook sterk betwijfeld kan worden. 
 
De voorzitter: U spreektijd is nu echt om. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Spierings, Krol, mw. Knoet-Michels, Van der Wel en P. 
Smeulders wordt de volgende motie ingediend: 
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"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 april 2011, 
overwegend dat: 
- de realisatie van de Ecologische Hoofd Structuur (EHS) uitgangspunt is van het 
bestuursakkoord "Tien voor Brabant"; 
- de uiteindelijke realisatie van de EHS soms afhankelijk is van de verwerving van enkele 
percelen die nog in landbouwkundig gebruik zijn; 
- de waterhuishouding niet optimaal kan worden ingericht voor natuurdoelen zolang de 
agrarische functie binnen de EHS aanwezig is; 
verzoeken het college van GS: 
- inzicht te geven in de EHS-gebieden die qua realisatie niet kunnen worden afgerond door 
bovenstaande situatie; 
- voorstellen te ontwikkelen om deze gebieden versneld aan te kopen dan wel op een andere 
manier te verwerven; 
- instrumentarium te ontwikkelen om dit mogelijk te maken 
en 
- extra geld te reserveren om deze instrumenten te financieren binnen het vrij besteedbare 
budget, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijg nr. M6. 
Door de leden mw. Klitsie, Krol en mw. Brunklaus worden de volgende moties voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 april 2011, 
overwegend dat: 
- PS criteria hebben opgesteld op basis waarvan voorstellen voor verplaatsing van bedrijven 
naar LOG's c.q. vergroting van bedrijven op hun huidige locatie zullen worden beoordeeld; 
- diverse bedrijven en/of gemeenten, ondersteund door, door PS gedefinieerde, schriftelijke 
stukken zullen kunnen aantonen dat reële verwachtingen zijn gewekt; 
- van de bedrijven/gemeenten schadeclaims zijn te verwachten; 
- dat D66 in maart 2011 al schriftelijke vragen ex art. 3.2 heeft gesteld om inzicht te krijgen in 
de te verwachten schadeclaims op basis van dit beleid; 
verzoeken het college van GS: 
- inzicht te geven in de schadeclaims die de provincie kan verwachten met betrekking tot de 
intensieve veehouderij; 
- in de eerstvolgende komende begroting voldoende geld daarvoor te reserveren binnen het 
'vrij besteedbare budget', 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 april 2011, 
overwegende dat: 
- de commissie-Van Doorn dit jaar met een advies zal komen over een herstructurering van 
landbouw in Brabant; 
- deze adviezen een transitie van de intensieve veehouderij zullen betekenen; 
- de rijksoverheid een ongunstige financiële positie heeft en zware bezuinigingen doorvoert; 
- het gezien deze positie en bezuinigingen niet verwacht kan worden dat de rijksoverheid 
volledig de financiële verantwoordelijkheid voor deze te verwachten transitiekosten op zich 
neemt; 
constaterende dat: 
- in het coalitieakkoord onder punt 6 gesproken wordt over een nadere positiebepaling van 
GS t.a.v. het door de commissie-Van Doorn uit te brengen advies; 
verzoeken het College van GS: 
- zo snel mogelijk een inschatting te maken van de met de transitie gepaard gaande kosten; 
- te bezien welk deel daarvan mogelijkerwijs door de provincie zal moeten worden gedragen; 
- in de komende begrotingsbehandeling met voorstellen te komen waarin een substantiële 
reserve wordt opgenomen voor kosten transitie landbouw 2010, 
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en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze moties maken onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgen nr. M7 en nr. 
M8. 
Door de leden Hageman, Snijders, mw. Brunklaus en Krol wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 april 2011, 
overwegend dat: 
- de provinciale jeugdzorg in de aankomende bestuursperiode 2011-2015 wordt 
overgedragen aan de gemeenten; 
- de exacte wijze en het tempo van overdracht nog niet geheel bekend is; 
- de rijksoverheid voornemens is de overdracht van de jeugdzorg gepaard te laten gaan met 
(forse) korting op het budget; 
- het provinciebestuur in eerdere gevallen waar sprake is van overdracht van taken zonder 
voldoende financiering expliciet haar bezwaren hiertegen kenbaar heeft gemaakt; 
constaterend dat: 
- in het coalitieakkoord onder punt 9 gesproken wordt over de beperking om binnen de 
doeluitkering jeugdzorg te blijven gedurende de gehele bestuursperiode; 
- dit een forse koerswijziging betekent vergeleken met de vorige bestuursperiode waar 
immers wel sprake was van investering door middel van autonome provinciale middelen; 
- deze koerswijziging zodoende een eerste bezuiniging op de Brabantse jeugdzorg inhoudt; 
verzoeken het college van GS: 
- voor de bestuursperiode 2011-2015 niet uit te sluiten dat inzet van autonome provinciale 
middelen noodzakelijk kan zijn om de kwaliteit van de Brabantse jeugdzorg gedurende de 
transitieperiode te garanderen, 
en gaan over tot de orde van de vergadering." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M9. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Krol, Van der Wel en P. Smeulders wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 april 2011, 
constaterend dat: 
- in Brabant geen vaste regels bestaan omtrent verkiezing van de vice-voorzitter van PS; 
- het tot nu toe de gewoonte was de fractievoorzitter van de grootste partij in een besloten 
presidiumvergadering aan te wijzen; 
- dit systeem geen recht doet aan het recht van PS om haar eigen vice-voorzitter op 
democratische wijze te kiezen; 
- verschillende partijen hebben aangegeven deze procedure niet meer te willen 
ondersteunen; 
besluiten: 
- het reglement van orde van PS zodanig aan te passen dat voortaan op basis van een 
functieprofiel een verkiezing met open kandidaatstelling wordt georganiseerd 
- waarvoor alle leden van PS zich darvoor kunnen kandideren; 
- waarna via een verkiezing (geheime hoofdelijke stemming in PS) in de eerste 
Statenvergadering van een nieuwe bestuursperiode de vice-voorzitter van PS wordt 
gekozen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Commissiestelsel Bestuursperiode 2011-2015, 22 april 2011 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat maakt het niet onmogelijk maar ook niet echt 
gemakkelijk. Ik wijs u erop dat in de evaluatie van het bestuursakkoord door Telos een 
pleidooi werd gehouden juist om de programma-aanpak te hanteren. Omdat wij de vorige 
periode zes gedeputeerden hadden, moesten er zonodig zes programma's komen. Dat was 
natuurlijk niet handig voor het programmatisch werken. Iedere gedeputeerde wilde een eigen 
programma leiden en dat heeft gewerkt tegen een programmatische aanpak. 
Zover ik het kan begrijpen, is in het nieuwe bestuursakkoord de programmatische aanpak 
losgelaten. Wij vinden dat jammer omdat het systeem wel zou kunnen werken in de 
conceptprogramma-aanpak. Ik had ook verwacht dat wij dat zouden terugvinden in de 
commissieindeling. Die indeling is echter gebaseerd op de agenda van de gedeputeerde en 
dat is volgens mij het laatste waardoor wij ons moeten laten leiden bij een commissie-
indeling. Wij moeten onze vrije tijd opofferen voor de commissies. 
Ook ik vind het heel jammer dat de commissie Beleidsevaluatie op deze wijze is afgeschaft. 
Dat doet geen recht aan de manier waarop PS zichzelf de maat zouden moeten nemen. Wij 
hebben echt iets nodig om onszelf de maat te nemen. Wij functioneren lang niet altijd goed. 
Dat hoeft niet per se in een commissie Beleidsevaluatie, maar er is gepleit voor een functie. 
Daartoe hadden wij kunnen besluiten in een bespreking van het beleidsevaluatierapport. De 
coalitiepartijen hebben echter besloten om dat niet te doen. 
De commissie-indeling wordt na een jaar geëvalueerd. Ik pleit ervoor ook de voorzitters van 
de commissies te evalueren. Ik herinner mij uit vorige periodes dat er achteraf een hoop 
wordt gemompeld en dat er klachten worden geuit. Die komen echter nooit op de juiste plek 
terecht. Ik pleit ervoor om een evaluatieformulier op te stellen en dat na een aantal maanden 
in de commissie rond te laten gaan waardoor iedereen kan zeggen wat hij ervan vindt. Aan 
de hand daarvan kan worden bekeken wat wij met de voorzitters doen. Als ik als voorzitter 
van de commissie ROW waardeloos functioneer, moet dat ergens gezegd kunnen worden. 
Men moet kunnen zeggen: houd er maar mee op, want je doet het niet goed. 
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Kredietvoorstel verbouwing provinciehuis, 11 november 2011 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 onderschrijft in heel grote lijnen het 
betoog van het CDA. Dat scheelt een hoop tijd en dan kan ik meteen beginnen met mijn 
eigen punten en kom ik toch nog uit met mijn spreektijd. Wij herinneren ons de geschiedenis 
van dit dossier nog heel goed en ook de wijze waarop wij in de vorige Statenperiode zijn 
ingelicht. Dat was inderdaad uitgebreid. We konden grote plaatwerken bekijken en er werd 
ook gewezen op de integraliteit van de aanpak. Ik onderschrijf de VVD in haar kritiek op dit 
college dat nu duidelijk minder is gecommuniceerd met ons en dat er onduidelijkheid is 
opgetreden. Dat vind ik heel jammer. We hebben in de vorige periode ook aangegeven en 
ook nog in januari dat wij in principe voorstander zijn van de aanpak van het provinciehuis 
maar u doet uw best om ons mee te krijgen. 
Ik vind het prettig dat de PvdA op het nieuwe werken is ingegaan. We hebben onlangs 
vragen gesteld over de voortgang van ambtenaar 2.0. Dat heeft daar natuurlijk mee te 
maken. Ik ben blij dat u onze zorgen op dat punt onderschrijft, want wij hebben al regelmatig 
vragen gesteld bij de voortgang van het nieuwe werken hier, omdat het om die 
mentaliteitsomslag gaat. Wij hebben ons zorgen gemaakt of het voldoende landt bij de 
ambtenaren hier. 
Onze zorgen hebben met name betrekking op de laagbouw. U bent er onduidelijk over 
geweest wat dit nu oplevert voor de burgers, voor de klanten, de externen. Er is al een paar 
keer op teruggekomen. U moet daar echt antwoord op geven en ik wacht uw antwoord ook 
af, want onze instemming of afkeuring hangt af van wat u kunt leveren aan de burgers en 
hun vertegenwoordigende organisaties en bedrijven in Brabant.  
Wij zien de verbouw van het provinciehuis ook als een vorm van anticyclisch investeren. Ik 
heb het nog niet van anderen gehoord maar wij roepen continu anderen op anticyclisch te 
investeren in moeilijke momenten en als we dan de kans krijgen het zelf te doen, moeten wij 
daar niet zo maar aan voorbijgaan. Het is een input voor bedrijven hier in de omgeving gelet 
op de aanbestedingsregels. Wat dat betreft zijn wij niet tegen deze verbouwing. 
Mijn laatste punt gaat over de verbouw in 1998 en de politieke problemen. Uw voorganger is 
er behoorlijk door in moeilijkheden geraakt met onderzoeksgroepen en zo. Wij achten het 
college volledig verantwoordelijk voor de manier waarop een eventuele verbouwing wordt 
uitgevoerd, inclusief de gevolgen van overschrijding. Wij zullen daar zeer strikt op zijn. Wij 
houden de geschiedenis in de gaten. 
 
De voorzitter: U hebt nog een halve minuut, mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij hebben twee moties. De eerste motie betreft 
duurzaam inkoopbeleid. Wij willen graag dat het duurzame inkoopbeleid dat in de vorige 
periode is gestart, ook nu doorgaat. Wij dienen daartoe een motie in mede namens het CDA, 
de PvdA en GroenLinks. Vanochtend hebben wij nog gauw een motie gemaakt over zonne-
energie. Deze verbouwing kan natuurlijk ook aangegrepen worden om zonne-
energiepanelen in de vorm van folie of iets dergelijks aan te leggen. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, P. Smeulders, mw. Wijnands en mw. 
Kerkhof-Mos wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
overwegende dat: 
- de provincie in de vorige bestuursperiode gestart is met duurzaam inkoopbeleid; 
- met name op het gebied van ict sprake is van een grote ecologische voetafdruk; 
- er in het kader van 
a. Het Nieuwe Werken 
b. de verbouwing van het provinciehuis en 
c. reguliere vervanging 
vanuit regulier budget geïnvesteerd zal worden in ictvoorzieningen; 
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- er op dit moment mogelijkheden zijn i.s.m. rijksoverheid en universiteiten daartoe een 
project op te zetten in het kader van Green Deals; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- het ict-inkoopbeleid zodanig in te richten dat aan voorwaarden van duurzame inkoop wordt 
voldaan, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M1. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en mw. Spierings wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
overwegende dat: 
- het provinciehuis de komende jaren wordt verbouwd; 
- energietransitie een van de thema's van de investeringsagenda is; 
- binnen dit thema solar en elektrisch rijden een prominente plaats inneemt; 
besluiten het college van Gedeputeerde Staten op de dragen: 
a. de mogelijkheden te onderzoeken om zonne-energie op te wekken op, aan en rondom het 
provinciehuis; 
b. dekking te zoeken in het inrichten van experimenteergebieden en toekomstige 
besparingen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb begrepen dat Maaskant ongeveer 
heilig is verklaard. Ik wil hier toch even wijzen op de rampen met de draaideuren hier. Ik weet 
dus niet of alles wel in overeenstemming met zijn adviseurs moet gebeuren. Het moet wel 
functioneel blijven. Wilt u er wel op letten dat alles werkbaar blijft. Onze vraag over de 23e 
verdieping is nog niet beantwoord. U heeft een aantal keren aangegeven dat tot en met de 
23e verdieping flexplekken komen. Ik wil dat even koppelen aan de verbouwing van de 23e 
verdieping in de vorige periode. Het zou toen een representatieve ruimte worden. Ik wil dus 
graag de verzekering dat u het als representatieve ruimte behoudt. Wij zien het nog steeds 
als anticyclisch investeren. Ik heb u daarover niet gehoord maar ik neem aan dat u er toch 
ook een opvatting over heeft. Wij vonden dat wij de motie over zonnepanelen redelijk 
neutraal hadden geformuleerd. Het gaat ons erom dat u de slag maakt naar innovatief 
combineren van zaken en dat u ook beziet dat wij binnen een bepaalde termijn 
energieneutraal moeten zijn of in ieder geval in dit huis zo min mogelijk energie moeten gaan 
gebruiken. Als u zegt dat u het gaat bekijken en alle mogelijkheden meeneemt en er samen 
met de innovatieve ondernemers en onderwijsinstellingen mogelijkheden voor zoekt, dan zijn 
wij bereid de motie in te trekken want het gaat ons om de geest. 
Wij zijn tegen de amendementen van de PVV. Wij hebben gehoord de beraadslagingen 
besloten voor dit voorstel te stemmen. 
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Dekkingsvoorstel voorfinanciering bodem sanering Chemie-Pack 
Moerdijk, 11 november 2011 

 
De voorzitter: Door de leden Leenders, Krol, P. Smeulders, Kerkhoff, Van de Wel, mw. 
Spierings en Kap wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
gelezen hebbende het voorstel Afwikkeling brand Chemie-Pack te Moerdijk; 
overwegende dat: 
- de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk heeft aangetoond dat de risico's van chemische 
bedrijven op het 
industrieterrein Moerdijk onvoldoende worden beheerst; 
- duidelijk is dat er ruimtelijk planologisch vragen gesteld kunnen worden bij spreiding en 
clustering van risicovolle bedrijven op het industrieterrein Moerdijk; 
spreken uit dat: 
- de provincie, op basis van haar bestuursrechtelijke taken en functies en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, actie dient te nemen waar het gaat om beheersen van risico's en 
preventie van calamiteiten en rampen op haar grondgebied; 
- het maximale moet worden gedaan om risico's van het industrieterrein Moerdijk te 
beheersen; 
- het maximale moet worden gedaan om de gezondheid en veiligheid van de burger te 
waarborgen; 
- het om die reden in de eerste plaats van belang is de risico's te kennen en daar een gericht 
ruimtelijk plan voor te maken; 
verzoeken het College van GS: 
- in beeld te brengen wat de risico's zijn van het industrieterrein: 
- waar risicovolle bedrijven zijn gevestigd; 
- wat de risico's zijn; 
- hoe risicovolle bedrijven zijn gespreid en/of geclusterd; 
 - hoe de situatie is m.b.t. de wegeninfrastructuur en de knelpunten daarbij; 
- op basis daarvan een ruimtelijk veiligheidsplan te maken met het antwoord op de vraag hoe 
we nu en in de toekomst risico's zo goed mogelijk kunnen beheersen; 
- deze analyse en dit plan ter bespreking aan te bieden aan de commissie Ecologie en 
Handhaving en/of Ruimtelijke Ordening en Wonen uiterlijk in maart 2012, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M5. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het verhaal van 
de heer Leenders ondersteun. Dan hoef ik op dat punt in ieder geval niet in herhaling te 
vervallen. 
Het voorliggende voorstel is een hele vooruitgang ten opzichte van het voorstel dat wij in de 
vorige Staten hadden liggen. Maar wij hebben toch wat twijfels. Ooit was de ramp bij 
Chemie-Pack Moerdijk een nationale ramp. Dat suggereert dat de rijksoverheid zou willen 
opdraaien voor de kosten. Ik constateer dat Brabant er wederom niet goed uitkomt bij de 
onderhandelingen met het Rijk. Dit stelt ons niet gerust. Er komen immers nog meer 
onderhandelingen aan met het Rijk. Onderhandelen wij als Brabant wel sterk genoeg? 
Laten wij onze oren niet te veel hangen naar de fracties van CDA en VVD in Den Haag. Ik 
heb nog een vraag over de meerkosten van de bodemsanering na 2015. Als die uitkomen 
boven de €35 mln. zouden die betaald worden door het Rijk uit bodemsaneringsbudgetten. 
Gaat dat dan niet ten koste van andere saneringen die wij in Brabant willen doen na 2015? 
Mevrouw Kerkhof heeft al gesproken over het kostenverhaal. Ik hoor graag hoe de 
gedeputeerde hierin staat. Gaat hij door met het verhalen van de kosten op de vervuiler, ook 
al is de kans klein dat dit zal slagen? 
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Ook is voor ons onduidelijk hoe het college omgaat met de bijdrage van de gemeente aan de 
sanering. Er staat: “Zoals door ons college al op 23 september is toegezegd, zal, als er 
aanleiding toe is dat ook Moerdijk alsnog moet bijdragen aan de resterende kosten, het 
verhaal daartoe in werking worden gezet.” Wanneer is daar aanleiding toe? Ik hoor dit graag 
van de gedeputeerde. 
Wij zijn erg blij met het verzoek van het college aan het Rijk om het principe “de vervuiler 
betaalt” weer in de wet op te nemen. De fractie van D66 Brabant heeft daarvoor op het 
congres van D66 een motie ingediend. Die is aangenomen dus onze fractie in de Tweede 
Kamer zal zich daarvoor inzetten. 
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Begroting 2012/Najaarsbrief 2011, 11 november 2011 
 
De voorzitter: Door de leden Van Vugt, Leenders, Van der Wel, Bouwman, mw. Spierings, 
Van Lopik en Altundal wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in openbare vergadering bijeen op 11 november 
2011, 
constaterende dat: 
- de verduurzaming van Brabant op alle terreinen een belangrijk uitgangspunt is in het 
bestuursakkoord Tien voor Brabant; 
- energietransitie een speerpunt is binnen de Agenda van Brabant; 
- er in Brabant steeds meer initiatieven (in collectief/ coöperatief verband) ontstaan waarbij 
lokaal opwekken en gebruiken van duurzame energie aan de orde is; 
- deze initiatieven belemmerd worden door nationale (fiscale) regels; 
- de huidige salderingsregeling hier een voorbeeld van is (wanneer men meer duurzame 
energie produceert dan verbruikt, is over het meer geproduceerde belasting verschuldigd, 
bovendien is participatie in duurzame energieopwekking buiten het eigen perceel belast); 
- het Rijk in de Green Deals slechts een verruiming van de salderingsregeling beloofd voor 
Verenigingen van Eigenaren; 
- duurzaam gewonnen energie niet met voorrang teruggeleverd kan worden op het net; 
overwegende dat: 
- de overheid kansrijke (lokale) duurzame energieprojecten vanuit de samenleving zou 
moeten stimuleren in plaats van frustreren; 
- indien de (fiscale) regels worden verruimd, het voor particulieren en bedrijven 
aantrekkelijker wordt om zelf (meer) te investeren in duurzame energiewinning; 
- deze investeringen bijdragen aan versnelde ontwikkeling van DE producten en dat de 
terugverdientijd van deze investeringen bekort wordt; 
- het subsidie-instrument daarmee overbodig wordt; 
- het Rijk in de positie verkeert deze regelgeving aan te passen; 
spreken uit dat: 
- het college bij de rijksoverheid met kracht bepleit om de regelgeving voor lokale duurzame 
energiewinning aan te passen (waaronder verruiming van de huidige salderingsregeling en 
zelflevering op afstand); 
- het college dit thema ook in IP0-verband agendeert, 
en dragen het college op, 
deze motie ter kennis te brengen van het kabinet en de Tweede Kamer, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
.................. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, P. Smeulders, Van der Wel en mw. 
Spierings wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
kennis genomen hebbende van de begroting 2012, hoofdstuk Ecologie; 
overwegende dat: 
- natuur een belangrijke schakel is in de duurzaamheiddriehoek (Telos); 
- natuur & landschap van belang zijn zowel vanuit economische perspectief 
(werkgelegenheid, aantrekkingskracht kenniswerkers) als vanuit het perspectief van 
gezondheid en welzijn; 
- biodiversiteit in de natuur belangrijk is voor de gezondheid van mens en dier; 
- diverse relevante partijen de provincie wijzen op het cruciale belang van het realiseren van 
de ecologische hoofdstructuur, de noodzaak de natuurkwaliteit te verbeteren en de 
achteruitgang in biodiversiteit te stoppen (o.a. "Het Brabantse buitengebied in metropolitane 
omgeving" door acht partijen waaronder ZLTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en 
Noord-Brabantse Waterschapsbond); 
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- de financiële bijdrage van het Rijk de komende jaren dramatisch dreigt terug te lopen; 
spreken uit dat: 
- op de ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur en het behoud van biodiversiteit ook 
in tijden van bezuiniging zo maximaal mogelijk ingezet dient te worden; 
- om die reden het niet gewenst is dat de provincie bovenop de bezuinigingen vanuit het Rijk 
ook zelf minder inzet uit haar algemene middelen en reserves in 2014 en 2015; 
verzoeken het college van GS om: 
- in de voorjaarsnota met een voorstel te komen om in de jaren 2014 en 2015 de inzet van 
algemene middelen en reserves voor natuur & landschap te waarborgen op niveau 2013, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................ 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! De voorliggende begroting is erg globaal. 
We vinden dat tempo van beleidsplannen nogal teleurstellend. Als je nagaat dat het 
bestuursakkoord gebaseerd is op de Agenda van Brabant en dat die al in de vorige periode 
is vastgesteld, hadden wij nu eigenlijk wel wat meer plannen verwacht. Dat is echter niet zo. 
Zoals u van ons gewend ga ik nu eerst op de technische aspecten van de begroting in en 
daarna ga ik in op de inhoudelijke kant. Het blijven echter globale lijnen. Wij onderschrijven 
de technische kritiek die de VVD had op de begroting. Ik mis de rekeningencommissie 
waarin wij dat soort zaken altijd wat duidelijker naar voren konden brengen. 
De begroting kent een andere en soms wat verwarrende indeling. Het is lastig de continuïteit 
van sommige posten in de gaten te houden. Zowel voor de begroting als voor de 
bestuursrapportage geldt dat punten niet altijd meer te herleiden zijn. Wat vroeger 
programma was, is nu productgroep bijvoorbeeld. Als wij dat voegen bij de manier waarop u 
n.a.v. de bestuursrapportage indicatoren bijstelt in de loop van het boekjaar, raak je het zicht 
kwijt op wat oorspronkelijk begroot was. De cijfers vliegen omhoog en omlaag zonder dat wij 
zien wat nu oorspronkelijk de bedoeling was. Uiteraard mag de bijstelling naar aanleiding 
van de bestuursrapportage wel vermeld worden, maar het zou fijn zijn als dat naast de 
oorspronkelijke begroting zou liggen, omdat wij dan kunnen zien wat de oorspronkelijke 
plannen waren. 
Het begrip integraliteit is ingewikkeld ingevuld: in de commissie stopt u mobiliteit en financiën 
bij elkaar, maar die zijn in de begroting gescheiden. En waar landbouw in de commissie 
ROW behandeld wordt, valt dit in de begroting onder ecologie wat een eigen commissie 
kent. Dat heeft onze fractie geprikkeld tot fantasieën over dolle pyjamaparty’s van 
gedeputeerden onderling. Tegen de voorjaarsnota komen wij met een voorstel om dat soort 
dolle party’s te vermijden en de punten duidelijk herkenbaar te maken in de begroting. De 
begroting is goed leesbaar, maar dat betekent niet dat alles helder is. Ik noem ook nu maar 
weer eens ons eeuwig terugkerend punt: de kwaliteit van de indicatoren. Er zit verbetering in 
maar u bent er bepaald nog niet. 
In de commissie gaven wij aan dat wij het niet eens waren met het samenvoegen van 
beleids- en bedrijfsrisico’s. Uw antwoord was niet inhoudelijk maar pragmatisch van aard. Wij 
vinden het echter een principiële kwestie. De vorige periode is om duidelijke redenen 
gekozen voor het bewoorden van de risico’s. Als politiek horen wij de risico’s te weten van 
wat we besluiten. Ik hoor graag van de andere partijen of en zo ja waarom zij dat niet 
belangrijk vinden. Wij zullen in ieder geval waar het er toe doet om duiding blijven vragen. 
Dat betekent dat wij in onze schriftelijke vragen het college toch weer zullen vragen om ons 
aan te geven wat het beleidsrisico is. 
Het ontschotten van middelen kan wat D66 betreft alleen plaatsvinden binnen een 
productgroep. En die productgroepen mogen niet zo groot zijn als een compleet programma! 
Tijdens het inwerkprogramma van onze Staten is geprobeerd PS wijs te maken dat het in 
andere provincies heel normaal is om slechts op programmaniveau te sturen. Dat is het niet 
en dat willen wij ook niet. 
Het college komt er in zijn MvA opnieuw op terug door aan te geven dat de rijksoverheid u de 
ruimte geeft om PS op programmaniveau te laten autoriseren. Omdat we veel nieuwe 
Statenleden hebben geef ik het maar weer eens aan: dat niveau kunt u als GS niet aan. 
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Zolang uw eigen evaluatieonderzoeken 217a nog onvoldoende van kwaliteit zijn, kunt u niet 
verwachten dat PS u die vrijheid geeft. Een begrotingsbehandeling is bij uitstek de 
gelegenheid om aan te geven hoe wij de boel in Brabant graag geregeld hadden gezien, 
maar daarvoor is nu te weinig tijd. 
Natuur en economie zijn ongeveer de pijlers waar het om gaat bij de provincie. Natuur mag 
wat ons betreft best deels als vestigingsfactor gezien worden, maar nooit alleen. De EHS 
zien wij als middel tot migratie van plant en dier in het kader van bevordering van 
biodiversiteit, o.a. in relatie tot klimaatadaptatie. Het gebruik van termen als landschap, 
groen en natuur om economische programma’s te verhullen keuren wij af. Het moet duidelijk 
zijn welk belang waar de boventoon voert. Er is niet mis mee als in sommige gebieden voor 
economie gekozen wordt, maar geef dat dan ook gewoon aan en verstop het niet achter 
wollige groene pr-taal. 
Wij waren grote voorstander van een college dat economisch sterk zou inzetten, maar wij 
zijn teleurgesteld door het weinig ambitieuze programma dat nu in de begroting zit. Ik 
verwacht dat het college dit binnenkort verandert, maar nu zien wij nog niet zo veel. Met 
name op het gebied van internationalisering hadden wij een veel meer inhoudelijke 
proactieve benadering verwacht; spannende en op de toekomst gerichte ideeën. Uiteindelijk 
moeten wij het als klein, internationaal georiënteerd handelslandje van Europa en de rest 
hebben. We kunnen helemaal niets zonder de buitenwereld en ik zie nog niet eens drie 
pagina’s. Hetzelfde geldt het deel voor cultuur en samenleving. Dat gaat alleen maar over 
Idops. Zoals ik al zei, wij verwachten van het college spetterende, ambitieuze en 
optimistische plannen voor de toekomst. We zitten nu bijna op de bodem wat de economie 
betreft, dat kan alleen maar omhoog. 
Het is ons nog niet duidelijk of u de 67% van de BDU-middelen BDU = Brede Doeluitkering) 
voor openbaar vervoer in stand houdt in de komende jaren. Ik koppel dit even aan de PvdA 
die ook over het openbaar vervoer heeft gesproken. Ik neem aan dat de SP daar als een 
waakhond voor gaat voor het geval het spaarfonds uitgeput raakt door al die grote projecten 
die betaald moeten worden. Wordt het spaarfonds overigens ook als cofinanciering gebruikt 
voor investeringen vanuit het €50 miljardenpotje van Europa? Daarin zitten immers miljarden 
te wachten om besteed te worden aan infrastructuur. Wij hebben dat waarschijnlijk ook nodig 
als cofinanciering? Wat doet u daarmee? U hebt al begrepen dat D66 met PvdA en 
GroenLinks van mening is dat de A27 zo aangelegd moet worden dat er later een spoorlijn 
naast kan komen te liggen. De aangehouden motie zal opnieuw worden ingediend. 
Daarnaast willen we graag een motie indienen om de gezondheid van Brabanders te 
bevorderen. De GGD heeft ons bij monde van haar directeur op 23 september jl. laten weten 
dat Brabant er op dat punt echt toe zou doen als we meer snelfietspaden zouden aanleggen; 
meer woon-werkverkeer op de fiets, minder auto-ongelukken en minder door obesitas 
getriggerde ziekten. Omdat het om echte asfaltsnelfietspaden gaat, zien wij het infrafonds als 
goede financieringsbron. Dat noemen wij immers ook het asfaltfonds. Ik herinner me nog hoe 
ik samen met de fractievoorzitter van de SP mordicus tegen het voorstel van het CDA was 
om het mobiliteitsfonds om te vormen tot infrafonds, omdat het dan voornamelijk om asfalt 
zou gaan. Dit is de kans voor de SP om asfalt op een goede manier in te zetten! Ik ga er 
blindelings van uit dat de SP dit steunt. 
Bij energie concentreert het college zich op een paar punten terwijl we alle zeilen bij moeten 
zetten op alle fronten. Het college laat makkelijk haalbare mogelijkheden liggen. D66 pleit al 
jaren voor toepassing van waterkrachtcentrales bij het verval van beken en sluizen in 
kanalen. U laat kansen liggen. Rijkswaterstaat maakt daar bij Tilburg nu wel gebruik van en 
verwacht in 5,5 jaar de investering terug te verdienen. Wij zullen in de komende tijd moties 
aanleveren om de vele mogelijkheden die we in Brabant hebben beter te benutten. 
Wij willen geen Landschappen van Allure, dat hebben we al duidelijk kenbaar gemaakt. De 
naam is verkeerd. Die suggereert een walhalla van groen, maar het gaat gewoon om een 
economisch programma. Volgens ons weet u zelf niet zo goed wat u ermee wilt, maar in 
ieder geval weten de organisaties in de landschappen het al helemaal niet. U heeft de 
opdracht teruggenomen als ik het goed begrijp en een externe regisseur aangesteld. Wij 
vinden dat de miljoenen die u voor deze landschappen heeft gereserveerd, beter deels 
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kunnen worden ingezet voor het afmaken van de provinciale EHS en voor investeringen in 
de transitie van landbouw. Daartoe dienen wij een motie in. 
Dat ons brengt naar Vitaal Platteland, Ommeland, Tuin van Brabant of Stadteland zoals het 
allemaal genoemd wordt. Wat ons betreft allemaal verkeerd; D66 geeft de voorkeur aan de 
term Landstad, zoals die door de reconstructiecommissie Baronie is genoemd. Het plaatst 
land boven stad. waarmee de positie van het platteland gelijkwaardig wordt aan die van 
steden. Het bekt goed, het is een mooie tegenhanger van Randstad, geeft geen 
interpretatieproblemen, het is niet makkelijk fout te schrijven, kortom: als een prbureau het 
had moeten verzinnen, was het hieropuitgekomen. 
D66 gaat er gemakshalve maar van uit dat het echte gezondheidsbeleid van de provincie in 
het verlengde van de uitvoering van de Commissie Van Doorn wordt gedaan, vandaar dat ik 
het er niet eerder over had. Het college overigens ook niet; het woord valt bijna nergens 
terug te vinden. Tot slot, belangrijk voor de leefbaarheid van Brabant en als motor van de 
economie is het lostrekken van de woningmarkt. Door afnemend consumentenvertrouwen en 
door de strakke opstelling van banken zit de woningmarkt op slot. Wij hebben daarvoor in het 
verleden succesvol beleid ontwikkeld. Wij dienen een motie in om de Brabantse Verkoop 
Garantie – dat was een succesvolle regeling – weer te activeren. Wij weten dat er in januari 
een evaluatie komt, maar omdat wij nu de begroting behandelen dienen wij die motie 
vandaag in. De aangehouden motie samenhangend beleid ondergrond wordt ook opnieuw 
ingediend. Wij hebben al vaker gepleit voor beleid voor de ondergrond. Deze motie is 
toentertijd samen met de PvdA, GroenLinks en de PvdD opgesteld. In de motie wordt het 
college gevraagd om te inventariseren wat er bij de provincie aan beleid is over duurzaam 
gebruik van de ondergrond, om de provinciale belangen te inventariseren waaronder de 
kwaliteit van water, het vestigings- en leefklimaat te borgen en de activiteiten van derden te 
kunnen beoordelen. Dat alles in relatie tot de rijksoverheid die binnenkort met een eigen visie 
komt. Wij kunnen beter onze eigen belangen en prioriteiten alvast geïnventariseerd hebben. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Spierings, mw. Knoet-Michels, P. Smeulders en Van der 
Wel wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
overwegende dat: 
- de ondergrond veel potenties heeft zoals grondstoffenbron, energiebron, transport (kabels 
en (buis)leidingen), buffer van energie en opslagplaats van stoffen en gassen; 
- Provinciale Staten Noord-Brabant willen dat het gebruik van de ondergrond duurzaam is; 
- de Agenda van Brabant een sterke focus legt op het vestigings- en leefklimaat van Brabant; 
- de ondergrond, onder andere vanwege de levering van hoge kwaliteit grondwater, een 
belangrijke vestigingsfactor is voor diverse industrieën; 
- de ondergrond de basis vormt voor het leefklimaat en de kwaliteit van water, 
constaterende dat: 
- de provincie Noord-Brabant geen volledig overzicht heeft van hetgeen momenteel in de 
ondergrond aanwezig is; 
- de provincie Noord-Brabant niet altijd een samenhangend beleid of afwegingskader voor 
activiteiten in de ondergrond in relatie tot de bovengrond kent; 
- er soms ad hoc gereageerd is op initiatieven van derden voor activiteiten in de ondergrond; 
- de Brabantse waterpartners zich op de Werkconferentie Waardevol Water gehouden op 16 
september jl. in grote meerderheid hebben uitgesproken voor meer provinciale regie op 
activiteiten in de ondergrond; 
- de Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant in haar 'Advies inzake de Ontwerp 
Derde wijziging PMV inzake de bescherming industriële winningen voor menselijke 
consumptie' aan GS adviseert om voor te sorteren op de in voorbereiding zijnde 
Rijksstructuurvisie voor de ondergrond door het opstellen van een Brabants visiedocument 
voor de ondergrond; 
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verzoeken Gedeputeerde Staten, een inventarisatie te maken van het beleid voor de 
ondergrond en de verdeling van verantwoordelijkheden teneinde te kunnen vaststellen of het 
huidige beleid voor de ondergrond voldoende is om: 
- het duurzame gebruik van de ondergrond te waarborgen; 
- de provinciale belangen, waaronder de kwaliteit van water en het vestigings- en leefklimaat, 
te borgen; 
- activiteiten van derden te kunnen beoordelen, 
en gaat over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M22. 
Door de leden mw. Klitsie en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 201 1, 
overwegende dat: 
- de woningmarkt in Nederland op slot zit; 
- de banken terughoudend zijn in het verstrekken van hypothecaire leningen; 
- stimulansen nodig zijn om de woningmarkt in beweging te krijgen; 
- de provincie Noord-Brabant in de vorige periode proactief en succesvol in deze situatie 
heeft gehandeld; 
besluiten: 
- de Brabantse Verkoop Garantie opnieuw te activeren voor een periode van twee jaar, voor 
huizen met een maximale taxatiewaarde van €265.000 (grens Nationale Hypotheek Garantie 
per 1-1-2012); 
- het college van Gedeputeerde Staten op de dragen hiertoe een voorziening te treffen om 
het restrisico af te dekken, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M23. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en Van der Wel wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
overwegende dat: 
- gebrek aan beweging een van de grote bedreigingen is voor de volksgezondheid; 
- de GGD op 23 september jl. heeft aangegeven dat aanleg van snelfietspaden een 
belangrijke maatregel is die de provincie kan nemen om gezondheid van Brabanders te 
bevorderen; 
- een snelfietspadennetwerk het gebruik van de fiets in woon-werkverkeer bevordert; 
- een regionaal snelfietspadennetwerk een aanvulling betekent op "Fiets in de versnelling" 
dat zich meer op gemeentelijke netwerken van fietspaden richt; 
- in de vorige bestuursperiode het mobiliteitsfonds omgedoopt is tot infrastructuurfonds; 
- de aanleg van snelfietspaden tot infrastructurele maatregelen gerekend kan worden; 
besluiten het college van Gedeputeerde Staten op de dragen: 
a. te inventariseren waar regionale snelfietspaden een rol kunnen spelen inwoon- 
werkverkeer; 
b. een voorstel te ontwikkelen waarin het fietspad met de meeste kans op effect van 
vermindering van autogebruik in woon-werkverkeer wordt gerealiseerd; 
c. het infrastructuurfonds daartoe als financieringsbron te gebruiken, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M24. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Spierings, mw. Lestrade-Brouwer en mw. Knoet-Michels 
wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
overwegende dat: 
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- de realisatie van de oorspronkelijke EHS onder druk staat door de rijksbezuinigingen; 
- het vervolg van de discussie over Vitaal Platteland niet financieel vertaald is en dus geen 
plaats heeft gekregen in deze begroting 2012 en de meerjarenbegroting; 
- de uitvoeringsagenda van Tien voor Brabant en de Agenda van Brabant onderleggers zijn 
voor de concept begroting 2012; 
- de realisatie van de Landschappen van Allure, onderdeel van de Agenda van Brabant, nog 
in een opstartfase verkeert; 
- de eerste voorstellen t.a.v. de Landschappen van Allure door het kwaliteitsteam als 
onvoldoende zijn beoordeeld; 
besluiten: 
- een substantieel deel van de Essent gelden, een bedrag in de orde van €20 à €30 miljoen, 
te reserveren voor de "groene" agenda die voortkomt uit de vervolgdiscussie over Vitaal 
Platteland (Landstad); 
- de ruimte hiervoor te zoeken in de €56,2 mln. die nu gereserveerd zijn voor de 
Landschappen van Allure." 
.............. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M28. 
Door de leden Bouwman, mw. Lestrade-Brouwer, Leenders, Van der Wel en Krol wordt de 
volgende motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, gelezen 
hebbend de conceptbegroting 2012 en de Najaarsbrief 2011, alsook de Startnotitie 
Economisch Programma Brabant, die recent besproken is in de commissie EZB, 
overwegende dat: 
- ‘Energie’ één van de landelijke topsectoren van innovatie is; 
- Brabant meerdere sectoren kent met potentieel voor duurzame energieopwekking (warmte, 
wind, zon, biomassa, vergisting, etc), alsook toepassing van deze technieken in bedrijven, op 
bedrijfsterreinen en in woningen; 
- in de investeringsagenda m.b.t. Energietransitie alleen wordt gefocused op solar, biobased 
economy en electrisch rijden/slimmer rijden (i.t.t. beperkte aandacht voor andere 
programma's van de begroting m.b.t. andere vormen van energieopwekking, decentrale 
netwerken, energiebeperking, etc.), 
spreken uit dat: 
het belang van een Energietransitie in de brede zin van het woord onmogelijk onderschat 
kan worden, de hoogste urgentie verdient en van groot belang is voor toekomstige 
energievoorziening (geopolitiek onafhankelijk), regionale bedrijvigheid en werkgelegenheid, 
verzoeken GS 
de Energieagenda Brabant 2010-2020 (van najaar 2010) integraal op te nemen in het 
Economisch Programma Brabant onder de kop 'innovatie met topsectoren voor 
maatschappelijke opgaven' (en niet slechts als 'meekoppelend belang'), 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M29. 
Door de leden Bouwman, Van der Wel en Krol wordt de volgende motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
gelezen hebbend de begroting 2012 en de Najaarsbrief 2011, 
constaterend dat: 
- door de rijksbezuinigingen en beperkingen van de BDU niet alleen het huidige 
basisvoorzieningenniveau OV onder druk staat, maar vooral het toekomstige OV beleid (zie 
de meerjarenraming 05.02 OV: voor OVexploitatie € 17 miljoen minder m.i.v. 2013 en voor 
OV-strategische projecten en -beleid gemiddeld € 30 miljoen minder m.i.v. 2014), 
overwegende dat: 
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- openbaar vervoer (OV) nog immer een belangrijke pijler is van het mobiliteitsbeleid van de 
provincie, zowel voor het platteland als de verbinding tussen steden; 
- extra geld uit het bestuursakkoord voor komomleidingen én OV ter grootte van €10 mln. 
geheel gebruikt wordt voor komomleidingen; 
- daarentegen het stimuleren van gebruikmaking van OV urgent blijft en onderdeel van de 
actualisering van de OV-visie (nieuwe aanbesteding) dient te zijn, 
spreken uit dat:  
aan het basisvoorzieningenniveau OV niet getornd mag worden, alsook OV kwalitatief 
verbeterd moet worden (innovaties, slimme dienstroosters, voertuigtechnologie, etc.) om 
klanten te behouden en aan te trekken en dientengevolge extra middelen beschikbaar te 
stellen voor de realisatie van de geactualiseerde OV-visie, 
verzoeken GS: 
dienovereenkomstig te handelen, het beleid uit te werken en extra middelen te reserveren in 
de meerjarenbegroting met ingang van 2013 (meerjaren OV-beleid en strategische 
projecten, alsook OV-exploitatie) ten bedrage van minimaal € 20 miljoen, ten laste van de 
algemene middelen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M30. 
Door de leden Bouwman, S. Smeulders en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
constaterende dat: 
- een spoorlijn tussen Utrecht en Breda de ontbrekende schakel is in het Nederlandse 
spoorboekje; 
- in het Bestuursakkoord 'Tien voor Brabant' is opgenomen dat 'Het provinciebestuur bij het 
Rijk extra aandacht zal vragen voor de spoorwegverbinding Breda-Utrecht. Ruimtelijk blijven 
wij rekening houden met de aanleg van deze spoorlijn, 
overwegende dat: 
- in de Brabantse politiek breed draagvlak is voor de realisatie van de spoorlijn; 
- alleen een ruimtelijke reservering waarschijnlijk niet genoeg is voor realisatie van de 
spoorlijn; 
- door de Rijksoverheid wordt verwacht dat ook de provincie Noord-Brabant een financiële 
bijdrage levert voor het aanleggen van de spoorlijn, 
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: 
- een inschatting te maken van de kosten voor de aanleg van de spoorlijn; 
- te bezien welk deel daarvan mogelijkerwijs door de provincie zal moeten worden gedragen; 
- in de komende begrotingsbehandeling met voorstellen te komen waarin waardoor de 
provincie Noord-Brabant op termijn een financiële bijdrage kan leveren aan het aanleggen 
van de spoorlijn tussen Utrecht 
......................... 
 
De voorzitter: Door de leden Ten Harmsen van der Beek, Heijmans, mw. Lestrade-Brouwer, 
mw. Tetteroo, Dol en Krol wordt het volgende amendement ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
beraadslagend over Statenvoorstel 47/1 1inzake begroting 2012 en Najaarsbrief 2011; 
overwegende dat: 
- PS steeds in staat moeten worden gesteld hun budgetrecht te kunnen uitoefenen; 
- PS meer dan ooit behoefte hebben om zo nodig snel en flexibel te kunnen reageren op de 
dynamische financiële omgeving; 
besluiten: 
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- ontwerpbesluit 47/11B 1 beslispunt 1a en 6 zodanig te wijzigen door eraan toe te voegen 
dat onderuitputtingen tussen en binnen een produktgroep, alvorens voor herbesteding in 
aanmerking te komen, aan de algemene middelen worden toegevoegd; 
- deze middelen her te besteden middels een afzonderlijk, goed ondernouwd GS-voorstel dat 
aan PS wordt voorgelegd; 
- conform de voorgestelde spelregels overhevelingen bijlage V een grens van €50.000 te 
hanteren waarboven deze afzonderlijke voorstellen worden voorgelegd 
............................. 
 
De voorzitter: Deze gewijzigde motie krijgt nr. M12a. 
Door de leden Ten Harmsen van der Beek, Vissers, Lestrade-Brouwer, Dol, mw. Tetteroo en 
Krol wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 november 2011, 
beraadslagend over Statenvoorstel 47/11 inzake begroting 2012 en Najaarsbrief 2011, 
overwegende dat: 
• PS hun budgetrecht uitoefenen op het productgroepniveau en dat GS binnen de 
productgroep mogen schuiven tussen producten, en dat de directeur mag schuiven binnen 
een product; 
• PS hun budgetrecht op productgroepniveau pas kunnen uitoefenen, mits zij het inzicht 
hebben in wat zich op het niveau van het product afspeelt; 
• PS zowel begrotingstechnisch (kaderstellend] als verslagtechnisch (controlerend] inzicht 
moeten hebben in het niveau dat zich onder de productgroep afspeelt om hun budgetrecht 
echt goed uit te kunnen oefenen, 
constaterende dat: 
• het inzicht op productniveau bij de begroting 2012 niet meer aan PS is gegeven; 
• GS dit nu expliciet maken en PS daarmee fundamenteel inboeten op hun budgetrecht; 
• dit ongewenst is; 
• derhalve een fundamentele discussie over Budgetrecht PS, en autorisatie op product-, 
productgroep- dan wel programmaniveau noodzakelijk is, mede gezien de in de begroting 
2012 opgenomen impliciete financiële besluiten en overhevelingen zonder expliciete 
besluitvorming van PS; 
• deze noodzakelijke discussie hij de behandeling van de begroting 2012 echter te ver voert, 
besluiten: 
GS op te dragen: 
- PS voorstellen te doen met verschillende scenario’s hoe met Budgetrecht en 
Autorisatieniveau om te gaan; 
- PS deze voorstellen z.s.m., doch ruim voor de definitieve totstandkoming van de 
Voorjaarsnota te bezorgen, 
en gaan over tot de orde van de vergadering." 
......................... 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Het is toch niet meer dan normaal dat we 
duurzaamheid belangrijk vinden en dat als we een goede afweging willen maken op de 
Telos-driehoek er een ex ante evaluatie plaatsvindt van de begroting? Dit is niet zomaar 
ieder document; het gaat om onze begroting. Als er een onafhankelijk instituut is dat dit kan 
doen, dan is dat veel beter dan hier met elkaar er een discussie over aangaan die vooral 
politiek wordt ingegeven en niet objectief is. Een objectieve ex ante evaluatie zou wat mij 
betreft zeer welkom zijn. 
 
De heer Van den Hout (GS;SP): Ik denk dat die niet objectief is te geven. Als we dat 
zouden willen doen op het gebied van duurzaamheid, dan denk ik dat er nog wel meer 
doelstellingen in de provincie zijn. Alle beleid moet ook bijdragen aan de emancipatie van 
Brabanders, aan cultuur, aan gezondheid, het moet innovatief zijn. Als we op al die punten 
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waarover we in de Agenda van Brabant afspraken hebben gemaakt, de hele begroting 
moeten doorlezen en een objectieve toets moeten leveren, dan zie ik dat niet gebeuren. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Het mooie van de duurzaamheidsdriehoek is juist dat 
al die aspecten daarin terugkomen. Daar komt zoiets als emancipatie in terug. Dat zit in het 
people-aspect. Daar komt alles in terug en dat is in feite heel evenwichtig. Daarom zouden 
we dat wel graag zien. 
............... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Als wij voor deze motie zijn, ga ik ervan uit dat er eerst 
een grondig onderzoek komt. Tot die tijd zijn wij negatief over het ondergronds opslaan van 
kernafval, niet alleen in Brabant maar overal. Wij vrezen wel dat de Brabantse bodem 
daarvoor het meest geschikt is. 
Wij zien graag dat uit het onderzoek blijkt dat dit niet het enige argument is. Er spelen ook 
zaken mee als grondwater, bevolkingsdichtheid enz. Mocht de motie overal aangenomen 
worden, dan zullen wij ons daartegen niet verzetten. Met betrekking tot amendement A9 over 
fractieondersteuning merk ik op dat de fractieondersteuning een eenpersoonsfractie ons 
voldoende lijkt en ik spreek uit ervaring. 
De rest doen wij met stemverklaringen. 
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Vaststelling Reglement van Orde Provinciale Staten 2012 en het 
Reglement Statencommissies 2012 en intrekking aantal regelingen, 

20 januari 2012 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ook wij willen de griffie hartelijk danken voor 
de inzet bij de verandering van het Reglement van Orde. Het is ons ook opgevallen dat 
sommige partijen zich hiervoor buitengewoon hebben ingespannen. Vanaf deze plek wil ook 
onze dank uitspreken aan de collega's. 
Wij hebben steeds ingezet op onderzoek naar de mogelijkheid van gewogen stemming. Wij 
hebben met onze discussie daarover onze jonge bezoekers van de tribune af weten te jagen, 
dus zo spannend hebben wij het niet gemaakt. De aanpassing is eigenlijk in een 
stroomversnelling gekomen doordat wij de OSN kregen, waardoor de moeizaam 
uitgerekende vertegenwoordiging niet meer klopte. Het heeft een en ander in een versnelling 
gebracht, waarvoor onze dank. 
De gewogen stemming geeft een opening naar veel andere mogelijkheden. De 
commissiestructuur is overal anders. Ook hierover staan dingen in het reglement die wij 
graag anders hadden gezien. Wij zouden bijvoorbeeld ook iets anders gewild hebben met 
betrekking tot burgerleden, maar niet wat de PVV aangeeft. Wij zouden meer burgerleden 
gehad willen hebben. Wij vinden het ook jammer dat er minder spreektijd komt voor burgers. 
Wij zien heel veel mogelijkheden in een gewogen stemming. Na de evaluatie in februari kan 
er namelijk een heel andere structuur ontstaan waarin veel meer hearings mogelijk zijn en 
mogelijkheden om naast elkaar bijeenkomsten te organiseren. Wij hopen dat deze 
reglementen en de discussie daarover openingen bieden om echt op een andere manier 
naar de commissiestructuur en naar de beraadslagingen te kijken. Dan zal wellicht weer een 
evaluatie van het reglement nodig zijn. 
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Gedragscode integriteit Noord-Brabant 2012 en Reglement 
Commissie Integriteit Noord-Brabant, 11 mei 2012 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Er wordt in dit huis al jaren gewerkt aan 
integriteit. Dat gebeurde de afgelopen Statenperiode op een manier waarin ik mij beslist niet 
kon vinden. Het voordeel van een grotere fractie is dat je taken waar je niets voor voelt, kunt 
delegeren. Ik weet niet in hoeverre dat integer genoemd kan worden, maar ik heb deze 
discussie doorgeschoven naar mijn fractiegenoten. Van hen heb ik begrepen dat het deze 
keer wel een goed traject geweest is. Ik complimenteer de voorzitter en de leden van de 
werkgroep hiermee. Wij gaan dan ook akkoord met het voorstel. 
In de commissie heb ik aangegeven dat ik in de Staten nog enkele opmerkingen wilde 
maken in relatie tot deze integriteitscode. Bij de vorige trajecten had ik moeite met de nogal 
absolutistische opvatting over het begrip integer. Je bent integer of je bent het niet. Er was 
geen ruimte voor discussie over het concept integriteit als van plaats, tijd en persoon, dus 
van de situatie afhankelijk fenomeen. Dat is in deze werkgroep enorm verbeterd. Uiteindelijk 
is een volledig integere overheid conform het klassiek Weberiaanse model een inflexibele, 
inefficiënte en daarmee inhumane overheid. Regels en procedures worden dan een doel op 
zichzelf. De moderne burger wil een flexibele overheid die op kansen, mogelijkheden en 
nieuwe ontwikkelingen kan inspelen. Dat vraag een ander soort ambtenaar en ook een ander 
soort bestuurder. De lessen van Ron Niessen, bijzonder hoogleraar Ien Dalesstoel, zijn voor 
mij nog steeds leidend: bij integriteit gaat het uiteindelijk om de houding. Dit staat ook goed 
verwoord in de Memorie van Antwoord van de voorzitter van de werkgroep. Regels zoals 
vastgelegd in de gedragscode zijn een belangrijk hulpmiddel bij de bepaling van ons gedrag, 
maar ons gedrag en ons handelen zijn beter naarmate wij minder regels nodig hebben. In de 
deugdethische benadering gaat het niet om een grens te bepalen waarbinnen het handelen 
moet blijven, maar om een maat te vinden voor het verlangen dat onder het handelen ligt. In 
die zin is het aannemen van een geschenk van €50,10 niet van doorslaggevend belang. Het 
gaat erom wat mensen doen aan hun verlangen geschenken aan te nemen oftewel aan hun 
hebberigheid. 
Wat ik lastig vind in de uitwerking van de gedragscode zit meer in de koppeling van 
kernwaarden en regels. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, uw spreektijd is eigenlijk om. Ik geef u de mogelijkheid om 
nog één zin uit te spreken. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wat ik lastig vind in de uitwerking van de gedragscode 
zit hem meer in de koppeling van kernwaarden en regels. Waar komen de kernwaarden 
dienstbaarheid en onafhankelijkheid gekoppeld aan regel 3.5, overeen met de vrijheid van 
meningsuiting van een twitterende gedeputeerde? Ik ga akkoord met de suggestie van de 
werkgroep om die casus in een volgende sessie te bespreken. Ik zeg tegen de voorzitter dat 
het plezierig zou zijn als Ron Niessen of Paul van Tongeren een lezing of een workshop voor 
onze Staten zou houden. 
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Strategisch informatiebeleid; onderzoeksrapport ZRK, 11 mei 2012 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Tot mijn spijt was ik niet bij de 
commissievergadering. Ik had dat wel interessant gevonden, vooral omdat onderzoek 217a 
ook aan de orde was. In de agendering staat overigens dat het college de aanbevelingen 
van Gedeputeerde Staten overneemt. Dat is een aardige samenvatting van het geheel, maar 
ik had graag dat het college de aanbevelingen van de ZRK overnam en wel in totaliteit. Wij 
zijn over het algemeen nogal enthousiast over de adviezen van de ZRK. Dat is u 
waarschijnlijk niet helemaal onbekend. Wij vonden het ontbreken van visie en strategie 
schokkend. Dit komt echter in meer organisaties voor waar de leidinggevende lagen nog niet 
echt op de hoogte zijn van wat er gebeurd met ICT en welke mogelijkheden er zijn. Het 
bundeltje met interviews dat wij hebben gekregen, was zeer verhelderend over de wijze van 
denken in diverse organisaties en hoe ICT voor ons politici van belang kan zijn. 
Wij zouden graag zien dat het college de adviezen van de ZRK compleet opvolgt, inclusief 
het advies voor de CIO. Wij denken dat het college zeer zwaarwegende adviezen moet 
hebben om dat advies niet op te volgen. Juist het plaatsen van een CIO op hetzelfde niveau 
als de andere toppers is belangrijk om het belang van dit onderwerp duidelijk naar voren te 
brengen. Wij gaan ervan uit dat geld beleid volgt. Dat geef ik mevrouw Van der Kammen 
mee. Wij kijken eerst welk beleid wij willen, stellen daarin prioriteiten en daarna pellen wij af. 
Geld volgt beleid en niet andersom. 
 
Mevrouw Van der Kammen (PVV): Als er sprake is van krappe financiële middelen lijkt het 
mij toch wel op zijn plaats om zeker bij niet primaire bedrijfswerkzaamheden keuzes te 
maken. Hoeveel budget wil ik besteden aan mijn ICT-beleid? En wat kan ik voor budget 
realiseren? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Daarover verschillen mevrouw Van der Kammen en ik 
van mening. Naar mijn idee is het wel een primaire taak. Het is een van belangrijkste taken 
van de organisatie van de provincie om het ICT-beleid op orde te hebben. Zonder informatie 
kun je helemaal niets. Het is echt dé ondergrond onder al het werk dat hier moet worden 
gedaan. 
 
Mevrouw Van der Kammen (PVV): Begrijp ik het goed dat D66 min of meer een blanco 
cheque aan het college geeft? Dat het college maar moet kijken hoeveel geld er nodig is? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd: geld volgt 
beleid. Je moet eerst verzinnen wat je met het beleid wilt. Je zet een aantal mogelijkheden 
neer en vindt daar de middelen bij. Dan is het een kwestie van prioriteiten stellen. Het is 
geen blanco cheque, maar in dezen volgt geld beleid en niet andersom. 
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Voorjaarsnota 2012 ‘Koersvast in onzekere tijden’, 22 juni 2012 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M11. 
Door de leden S. Smeulders, Bouwman, Van der Wel, mw. Oomen-Peeters, Krol en mw. 
Aarts-Engbers wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- Brabant sinds december 2007 met succes is aangesloten op het nachtnet; 
- de huidige concessie voor het Brabantse nachtnet eind 2012 afloopt; 
- GS recent aan het Rijk hebben voorgesteld om het Brabantse nachtnet met ingang van 1 
januari 2015 te integreren in het landelijke hoofdrailnet; (zie commissiestuk MF-0077); 
- er een periode van twee jaar (2013 & 2014) dient te worden overbrugd alvorens het 
Brabantse nachtnet mogelijk kan worden ondergebracht in het landelijke hoofdrailnet; 
overwegende dat: 
- het nachtnet van groot belang is voor de aansluiting van Brabant op de Randstad en 
derhalve voor het leef- en vestigingsklimaat van onze provincie; 
- GS (lees commissiestuk MF-0077) net als wij van mening zijn dat voldoende is aangetoond 
dat er in Noord-Brabant een markt is voor nachtelijk treinvervoer; 
- dit ook is af te zien aan de jaarlijks afnemende bijdragen van de provincie (voor provincie in 
2011 nog €400.000 en in 2012 slechts nog €200.000) en gemeenten, die tot op heden nodig 
zijn om het nachtnet te exploiteren; 
- het later in 2012 (na gesprekken met de NS) pas duidelijk zal worden wat de kosten zijn om 
het nachtnet in 2013 en 2014 in de huidige vorm te handhaven; 
- de Staten de poging van GS ondersteunen om het Brabantse nachtnet met ingang van 1 
januari 2015 onder te brengen in het landelijke hoofdrailnet; 
- de provincie de periode tot 2015 dient te overbruggen omdat het nachtnet anders 
waarschijnlijk zal verdwijnen; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- het nachtnet in 2013 en 2014 minimaal in de huidige vorm en maximaal tegen de huidige 
kosten te continueren; 
- dit te doen in samenwerking met de gemeenten die zijn aangesloten op het nachtnet; 
- tijdens de behandeling van de begroting voor 2013 financiële dekking te zoeken om het 
nachtnet in 2013 en 2014 in stand te houden; 
- de poging om het Brabantse nachtnet per 1 januari 2015 onder te brengen in het landelijke 
hoofdrailnet te continueren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
............................... 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M14. 
Door de leden Wagemakers, Krol en mw. Klitsie wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- veel gemeentes in Brabant (nu) onverkoopbare gronden in bezit hebben; 
- veel gemeentes daarmee bovendien geconfronteerd worden met rentelasten die bij niet-
gebruik door blijven lopen; 
- er vanuit de samenleving veel initiatieven bestaan die gebruik kunnen/willen maken van 
deze gronden die nu "in de wachtstand" staan; 
- er op deze gronden geen vraag ligt voor alternatieve bouwontwikkelingen; 
overwegende dat: 
- het niet gebruiken van bestemde gronden geen voorbeeld is van zuinig ruimtegebruik; 
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- er zeker mogelijkheden zijn deze gronden (tijdelijk) te gebruiken voor o.a. stadslandbouw, 
alternatieve energie, kleine natuurontwikkeling, tijdelijke groenvoorziening, etc.; 
- veel alternatieve (tijdelijke) mogelijkheden via de Verordening Ruimte en gemeentelijke 
bestemmingsplannen niet mogelijk zijn; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om deze gronden via een andere bestemming 
tijdelijk te gaan benutten; 
- deze mogelijkheden als toevoeging in de verordening ruimte op te nemen; 
- deze mogelijkheden te rapporteren aan de commissies EZB en ROH, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Er zijn op dit moment overal angstige 
geluiden over hoe slecht het gaat, maar laten wij ons niet helemaal de put in praten. Ook wij 
zien de moeilijkheden waarmee grote groepen in onze maatschappij geconfronteerd worden, 
maar vergeleken met andere landen en provincies hebben wij het in Nederland en in Brabant 
zo slecht nog niet. Een crisis is bovendien een kans voor verandering en innovatie. Alleen 
met de rug tegen de muur zijn sommige systemen aan te pakken. Bij dat moment zijn wij nu 
gearriveerd, dus op naar nieuwe tijden! 
Een voorbeeld van dat nieuwe élan is het businessplan dat binnen het ROC (Regionaal 
opleidingscentrum) Eindhoven is ontwikkeld voor een nieuw centrum voor 
productietechnologie; innovatief, gericht op hightech, op samenwerking tussen mbo, hbo en 
universiteiten. Wij dienen een motie in om de gevraagde garantiestelling te ondersteunen. 
Wij zijn ervoor dat het college slimme oplossingen bedenkt om complexe financiële 
structuren zodanig te organiseren dat wij daarvan als Brabant het minste last hebben. Wij 
zijn voorstander vanfondsvorming en van het inzetten van revolverend geld, maar het houdt 
natuurlijk wel ergens op. Een revolving fund is geen perpetuum mobile! 
De verdeling van de financiën over onze werkzaamheden is een ander verhaal. Daar hebben 
wij andere gedachten over. Zoals bekend zijn wij tegenstander van het programma 
Landschappen van allure; weinig allure wat ons betreft, slecht bedacht, geen ideeën en er is 
ook nog niets uitgegeven. Wat ons betreft geeft dit extra ruimte in het budget om wel 
verstandig te investeren in Brabant, bij voorkeur in vergroening en verduurzaming van de 
landbouw. Voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is geen geld voor cofinanciering 
geregeld. Het lijkt ons veel zinvoller als daarvoor geld wordt gelabeld. De precieze invulling 
komt dan later wel. Wij dienen daartoe samen met de fractie van het CDA, de PvdA en 
GroenLinks een motie in. 
Wij zien dus graag investeringen in natuur en landschap. Voor ons hoort daarbij ook een 
fatsoenlijk beheer. Dat betekent enerzijds beperken van schade door bijvoorbeeld wilde 
zwijnen en anderzijds natuurvriendelijk beheer. Daarom dienen wij een motie in om de 
haalbaarheid teonderzoeken van een relatief diervriendelijke methode om de populatie wilde 
zwijnen te beheersen. 
Verder maken wij ons zorgen over de nationale parken. Noord-Brabant kent vier nationale 
parken die geheel of gedeeltelijk binnen de grenzen van de provincie liggen: Grote Peel, 
Loonse- en Drunense Duinen, de Biesbosch en Grenspark De Zoom- Kalmhoutse Heide. 
Het Rijk heeft met het Decentralisatieakkoord Natuur besloten hiervoor geen geld meer uit te 
trekken. PS spreken pas op 21 september over het natuur- en landschapsbeleid en dus over 
de steun die de provincie eventueel wil geven. Betekent dit dat er in 2013 een financieel 
vacuüm ontstaat voor de nationale parken en dat zij belangrijke taken zoals handhaving en 
toezicht, het openstellen van bezoekerscentra en educatie in 2013 niet kunnen invullen? Wij 
horen graag het antwoord van GS. 
De plannen voor de Oostelijke Langstraat vinden wij wél interessant. Vooral de vrijwillig 
opgebrachte ozb-verhoging in de regio is bijzonder en toont de inzet en betrokkenheid van 
de ondernemers. Het lijkt ons zeker zaak dat zowel Rijkswaterstaat als de gemeente Den 
Bosch naar rato meebetaalt. Het lijkt ons ook slim dat er €4 mln. wordt gereserveerd voor 
nimby-beleid. Wij zijn daar voorstander van. 
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Wij dienen samen met de fracties van de PvdA en GroenLinks ook een motie in over 
professionalisering handhaving van de RUD's, omdat wij dit een belangrijk issue vinden. Bij 
de startfase van de RUD's is extra geld nodig voor frictiekosten. Denkt het college dit terug te 
verdienen door deinverdieneffecten van 2015? Hoe weet het college zeker dat deze 
invendieneffecten daadwerkelijk zullen optreden? 
Wij zijn verheugd over de toezegging van de gedeputeerde om het bedrijfsleven te vragen 
mee te betalen aan de meetstations voor luchtkwaliteit. Wij vinden dat de vervuiler moet 
betalen, ook voor 
het meten van zijn vervuiling. 
De ontwikkeling van duurzame energie gaat ons niet snel genoeg. Volgens ons is hier nog 
veel meer mogelijk, juist door het ondersteunen van innovatie en van kleinschalige 
initiatieven. Wij hebben twee moties op dat gebied. De eerste gaat over het verkennen van 
de mogelijkheden om waterkracht te stimuleren. De tweede heeft  betrekking op schaliegas. 
Wij denken namelijk datschaliegas niet duurzaam is. Wij vragen het college in deze motie om 
een Life Cycle Analysis inclusiefeen CO2-voetafdruk te laten uitwerken. 
Het doet ons plezier dat het college de buisleidingen van hun ondergrondse bestaan bevrijdt. 
Wij hebben daarop al heel lang gehamerd. Wij hebben begrepen dat ook het militaire 
buisleidingennetwerk open zou zijn voor gebruik. Wij vragen het college te lobbyen om dat 
meer naar voren te halen. 
De VEZA-lijn (een rechtstreekse spoorverbinding tussen Vlissingen en Antwerpen) is in 
november besproken in het BO-MIRT (Bestuurlijk Overleg- Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport). Wij dienen daarvoor een motie in omdat wij graag zien 
dat GS een groep overheden samenbrengen om een bod te doen aan het Rijk. 
Wij missen een overkoepelende visie op de toekomstige culturele infrastructuur. Dat is ook al 
aangegeven door de fractie van de PvdA. Wij zien ook een probleem omdat wij menen dat er 
een gebrek aan criteria is op basis waarvan het Brabantse Orkest wordt ondersteund. Wij 
zijn een groot voorstander van Het Brabants Orkest, wij houden van de muziek, maar wij 
missen ten enenmale de criteria waarom dit orkest wél subsidie verdient en andere 
instellingen niets krijgen. Wij horen graag waarom dit zo is en dienen een amendement in om 
dit wat meer in een algemeen beleid te trekken. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Spierings, Leenders en mw. Brunklaus wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- de heren Eijlander en Mans een aantal aanbevelingen hebben gedaan om het proces van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving te kunnen verbeteren; 
- GS deze aanbevelingen overnemen; 
overwegende dat: 
- professionele vergunningverlening, toezicht en handhaving in het belang zijn van zowel de 
burgers als bedrijven; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- in de begroting voor 2013 en verder geld vrij te maken voor professionalisering van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M17. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en S. Smeulders wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
overwegende dat: 
- het huidige vervoer van goederen over spoor tussen de Antwerpse, Rotterdamse en 
Vlissingse haven dwars door de West-Brabantse gemeenten gaat; 
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- dit vervoer in deze gemeenten resulteert in ongewenste neveneffecten in het bebouwde 
gebied als barrièrewerking, trillingen, veiligheidsrisico's en -zones; 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant streven naar het verduurzamen van het 
goederenvervoer in de provincie; 
- Gedeputeerde Staten in het coalitieakkoord t.b.v. de ontlasting van de West-Brabantse 
gemeenten hebben afgesproken een nieuwe goederenspoorlijn tussen Rotterdam en 
Antwerpen te willen nastreven;  
- de financiële middelen daartoe momenteel op rijksniveau lijken te ontbreken; 
- reeds een forse reductie van rond de 30% van het goederenvervoer over spoor door onze 
West-Brabantse gemeenten kan worden gerealiseerd door een rechtstreekse 
spoorverbinding tussen Vlissingen en Antwerpen (de zogeheten VEZA-boog); 
- de VEZA-boog ook bijdraagt aan de verduurzaming van het goederenvervoer, omdat het 
nodeloos heen en weer rijden door West-Brabant naar Dordrecht en vice versa voorkomt; 
- vanwege de tijdswinst van het vervoer ook de provincie Zeeland en België belang hebben 
bij de realisatie van deze zogeheten VEZA-boog; 
constaterende dat: 
- de minister van Infrastructuur en Milieu in juni 2011 heeft aangegeven dat indien met België 
en de provincie overeenstemming kan worden bereikt de VEZA-boog een project zou 
kunnen worden binnen het Infrastructuurfonds voor de periode tot 2028 (Kamerstuk 32500A 
blz. 4); 
- momenteel daarom intensief overleg plaatsvindt met België en de provincie Zeeland over 
de wenselijkheid van de realisatie van de VEZA-boog; 
- de kosten van de VEZA-boog worden ingeschat op rond de €100 mln.; 
- recent in Roosendaal weer de risico's zijn gebleken van het vervoer over het spoor van 
gevaarlijke stoffen door bebouwd gebied; 
besluiten: 
1. de besluitvorming over de VEZA-boog te willen bespoedigen en daartoe als één van de 
belanghebbende partners een financiële bijdrage toe te zeggen aan de realisatie van de 
VEZA-boog, onder voorbehoud van financiële bijdragen door andere partners en 
belanghebbenden; 
2. Gedeputeerde Staten op te dragen bij de begroting 2013 onder genoemd voorbehoud een 
bedrag te reserveren tot een maximum van €10 mln.; 
3. Gedeputeerde Staten op te dragen zich tot het uiterste in te blijven spannen op zo kort 
mogelijke termijn overeenstemming met België, de provincie Zeeland en eventuele andere 
betrokkenen te bereiken over de aanleg van de VEZA-boog, incl. financiële toezeggingen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M18. 
Door de leden Hageman, Van Liempd, Krol, mw. Brunklaus en Brenninkmeijer wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 juni 2012 behandelend 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- de Adviescommissie Kunsten een sombere analyse heeft geschreven over de toekomst 
van de culturele infrastructuur in Noord-Brabant als gevolg van samenvallende 
bezuinigingen; 
- GS als gevolg hiervan tijdelijk budget beschikbaar hebben gesteld voor het oplossen van 
algemene knelpunten in de culturele infrastructuur; 
overwegende dat: 
- de samenvallende bezuinigingen de noodzaak voor heldere keuzes alleen nog maar groter 
maken; 
- deze keuzes op basis van de inhoud moeten worden gemaakt; 
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- op dit moment er geen overkoepelende beschrijving is van de gewenste culturele 
infrastructuur waarin ook de positie van individuen, individuele instellingen en evenementen 
is aangeduid; 
- (delen van) de culturele sector rondom de vergadering van 1 juni van de commissie CS 
aangaf dat er binnen de politiek te weinig kennis zou bestaan van de actuele ontwikkelingen 
op het gebied van de professionalisering van de sector; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- snel, maar uiterlijk 1 januari 2013, te komen tot een overkoepelende visie op de gehele 
toekomstige culturele infrastructuur in Noord-Brabant waarin ook de positie van individuen, 
individuele instellingen en evenementen is aangeduid. Deze visie zal de basis moeten 
vormen voor besluiten over aanwending van de door GS in de Voorjaarsnota 2012 
beschikbaar gestelde impulsgelden; 
besluiten dat: 
- de visievorming gestart wordt met een rondetafelgesprek tussen (vertegenwoordigers van) 
de culturele sector en leden van de commissie CS, waarbij in ieder geval gesproken zal 
worden over de bestaande ontwikkelingen op het gebied van cultureel ondernemerschap en 
de kansen en bedreigingen die de sector ziet, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M19. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Van Extel-van Katwijk, mw. Knoet-Michels en P. Smeulders 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
constaterend dat 
- het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 dit jaar tot besluitvorming komt in de 
EU-Raad en het EU Parlement; 
- voor vergroening van de landbouw in pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
€75 tot maximaal €150 mln. komt voor Nederland per jaar; 
- een evenredig deel voor Noord-Brabant van dit bedrag geschat kan worden op 10% ofwel 
€15 mln. per jaar; 
- cofinanciering noodzakelijk is om aanspraak te kunnen maken op gelden uit pijler 2; 
- in de meerjarenbegroting en in de Voorjaarsnota hiervoor geen middelen gereserveerd zijn; 
overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant leidend wil zijn als regioautoriteit in de aanwending van de 
pijler 2-gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor haar grondgebied; 
- de manifestpartners willen blijven investeren in natuur, water, landschap en landbouw en 
hiervoor vandaag een bod van €160 mln. hebben gedaan; 
dragen het college van GS op: 
- in de Voorjaarsnota een structureel bedrag van €15 mln. op te nemen voor de 
cofinanciering van pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; 
- criteria te ontwikkelen voor de besteding van pijler 2-gelden, waarbij vergroening en 
verduurzaming van de landbouw, versterking van het landschap- natuur- en waterdoelen 
leidend zijn, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M20.  
Door de leden mw. Spierings, Krol, mw. Brunklaus en Van der Wel wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
besprekende de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
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- minister Verhagen deze week de Tweede Kamer heeft geïnformeerd over het onderzoek 
naar de risico's en gevolgen van het opsporen en winnen van schalie- en steenkoolgas in 
Nederland, inclusief de definitieve onderzoeksvragen; 
- vragen rondom een Life Cycle Analyse (LCA), energieefficiëntie en CO2-voetafdruk van 
schaliegaswinning geen onderdeel uit maken van bovengenoemd onderzoek; 
- deze week in de media stond dat Nederland nog slechts 3,8% van zijn energie uit 
duurzame bronnen haalt, terwijl de doelstelling 14% in 2020 is; 
- schaliegas een fossiele brandstof is en dus geen duurzame bron; 
- in de uitvoeringsagenda Tien voor Brabant 2011-2015 duurzame energie als speerpunt is 
opgenomen met als doel "Het verminderen van uitstoot CO2 en andere voor de 
volksgezondheid schadelijke effecten, voor mens en milieu, door energiebesparing en 
verduurzaming van de productie/opwekking van energie, bijvoorbeeld via wind,zon en 
biomassa"; 
overwegende dat: 
- om een goede discussie over de wenselijkheid van schaliegaswinning te kunnen voeren, 
een inschatting van de CO2-uitstoot gedurende de levenscyclus onmisbaar is; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- een Life Cycle Analysis (LCA) van schaliegas, inclusief een CO2-voetafdruk te laten 
opstellen, zodat deze op gelijke voet kan worden vergeleken met andere fossiele 
brandstoffen zoals gangbaar aardgas en duurzame energiebronnen; 
- de Staten te informeren over de resultaten van deze analyse zodat een discussie over nut 
en noodzaak van schaliegaswinning gelet op de uitgangspunten van de uitvoeringsagenda 
Tien voor Brabant dit najaar kan plaatsvinden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M21. 
Door de leden mw. Spierings, Bouwman, Kuijken, Krol, Kap en mw. Knoet-Michels wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- in de uitvoeringsagenda Tien voor Brabant 2011-2015 duurzame energie als speerpunt is 
opgenomen met als doel "Het verminderen van uitstoot CO2 en andere voor de 
volksgezondheid schadelijke effecten, voor mens en milieu, door energiebesparing en 
verduurzaming van de productie/opwekking van energie, bijvoorbeeld via wind, zon en 
biomassa"; 
- waterkracht een vorm van duurzame energieopwekking is die in het verleden veel werkt 
gebruikt voor onder andere het malen van graan en het persen van olie; 
- technische ontwikkelingen het mogelijk maken om in stromend water met een gering verval 
energie op te wekken, zonder hierbij schade toe te brengen aan de natuur; 
overwegende dat: 
- waterkracht nu nog wel eens wordt vergeten als bron van duurzame energie; 
- waterkracht in Brabant nu al voor enkele tientallen huishoudens stroom opwekt en dit al in 
2015 kan uitgroeien naar 400 huishoudens; 
- waterkracht door zijn geschiedenis van historische watermolens naar nieuwe innovatieve 
technieken een toegevoegde waarde heeft in de vorm zijn educatieve functie en het behoud 
van cultuurhistorisch erfgoed door herontwikkeling hiervan; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- bij de uitwerking van het voorstel tot fondsvorming voor Energie, de mogelijkheden te 
verkennen om waterkracht te stimuleren en verschillende opties hiervoor voor te leggen aan 
de commissie, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M22. 
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Door de leden mw. Spierings, Krol, mw. Brunklaus, Kap en Van der Wel wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- in de Statenvergadering van 11 mei 2012 een motie is aangenomen die het college van 
Gedeputeerde Staten oproept om te komen met een notitie over de juridische mogelijkheden 
tot het nemen van additionele maatregelen ter handhaving van de nuloptie voor wilde 
zwijnen, inclusief het gebruik van restlichtkijkers en de één-op-éénmethode; 
overwegende dat: 
- beperken van schade door wilde zwijnen wenselijk is voor onder andere de landbouw; 
- jacht op beperkt maatschappelijk draagvlak kan rekenen; 
- er diervriendelijke methodes bestaan om de populatie wilde zwijnen te beheersen; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op om: 
- de haalbaarheid van diervriendelijke methodes om de populatie wilde zwijnen te 
beheersen, te onderzoeken, zoals anticonceptie en fysieke scheiding tussen de populatie 
zwijnen en de landbouwgebieden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M23. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Leenders en Bouwman wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
constaterend dat: 
A. de provincie Noord-Brabant inzet op: 
- innovatie, high tech, 
- als enabler maintenance ondersteunt, 
- en bevordering aansluiting ROC-HBO-universiteiten nastreeft; 
B. - ROC Eindhoven (penvoerder), Hightechbedrijven uit Brainport Industries, Spomm en de 
Eindhovense Fabrikantenkring samen een business plan hebben ontwikkeld voor een 
Centrum voor Productietechnologie, 
- aan dat plan ook meegewerkt is door Fontys Hogescholen ROC Ter Aa en de Leidse 
Instrumenten; 
overwegend dat: 
- dit plan aansluit bij het door de provincie Noord-Brabant gevoerde beleid; 
besluiten: 
- een garantiestelling van €1,2 mln. aan CIV Producttechnologie af te geven ten behoeve van 
dit plan waarbij afspraken gemaakt worden met betrekking tot afbouwing, ten laste te 
brengen van het Innovatiefonds." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A2. 
Door de leden Hageman en mw. Brunklaus wordt het volgende amendement voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 jun 2012, behandelend 
de Voorjaarsnota, 
constaterende dat: 
- de gevolgen van het advies van de Raad voor Cultuur voor de culturele sector in Noord-
Brabant zwaar zijn; 
- de samenvallende bezuinigingen op de diverse bestuurlijke niveaus weliswaar de gehele 
culturele sector in Noord-Brabant hard treffen, maar dat enkele afzonderlijke instellingen en 
evenementen een extra zware financiële uitdaging hebben gekregen; 
- GS voor het oplossen van algemene knelpunten in de culturele infrastructuur tijdelijk budget 
hebben gevonden; 
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- GS binnen de groep bedreigde instellingen alleen voor Het Brabants Orkest een 
tegemoetkoming hebben; 
overwegende dat: 
- verwacht wordt dat vanuit het Fonds Podiumkunsten nieuwe klappen voor de sector zullen 
vallen; 
- er door de omvang en snelheid van de samenvallende bezuinigingen geen reëel 
transitieplan op te stellen is door de culturele instellingen; 
- GS noch in de vergadering van de commissie Cultuur en Samenleving noch in de Memorie 
van Antwoord aan de hand van vastgestelde criteria hebben kunnen aangeven waarom Het 
Brabants Orkest wel en andere zwaar getroffen instellingen geen aanspraak kunnen maken 
op een tegemoetkoming; 
besluiten: 
- de tekst in tabel 3.3 Afweging ruimtevragende dossiers onder punt 3 te veranderen van 
"Brabants Orkest (2013-2016)" in "Bedreigde instellingen in de culturele infrastructuur (2013-
2016)"; 
- de bijbehorende toelichting 3 te veranderen in: "Er wordt indicatief eenmalig €8 mln. 
beschikbaar gesteld om knelpunten voor individuele instellingen op te lossen. Het geld wordt 
aan instellingen toegekend op basis van een door de commissie Cultuur en Samenleving 
goedgekeurd transitieplan". 
......................... 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Het krijgt nr. A4. 
Door de leden P. Smeulders, mw. Lestrade-Brouwer, Dol, Van der Wel, Kap en Krol wordt de 
volgende motie ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota 2012 "Koersvast in onzekere tijden", 
constaterende dat de eerste tranche van de investeringsagenda van de Essent-gelden in 
totaal €278,9 miljoen omvat. Dit is als volgt verdeeld: 
- energietransitie: als kans voor innovatie en duurzaamheid: €71,2 mln.; 
- landschappen van allure: €56,2 mln.; 
- Brabantstad Culturele Hoofdstad: €50 mln.; 
- Sportplan Brabant: versterking sportinfrastructuur: €40 mln.; 
- Grootschalige cultuurhistorische complexen: €61,5 mln., 
overwegende dat: 
- nog niet voor alle middelen uit de eerste tranche investeringsagenda verplichtingen zijn 
aangegaan; 
- de hardnekkige economische crisis tot nieuwe prioriteiten leidt; 
- de prioriteiten uit de tweede tranche van de investeringsagenda nog door de Staten worden 
bepaald en beter moeten aansluiten bij de grote maatschappelijke uitdagingen dan die uit de 
eerste tranche; 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- de nog niet bestede middelen in de eerste tranche van de investeringsagenda toe te 
voegen aan de tweede tranche, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M24. 
Door de leden mw. Brunklaus, mw.Knoet-Michels, mw. Spierings, Krol, Van der Wel en Kap 
wordt de volgende motie ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
besprekende de Voorjaarsnota 2012 "Koersvast in onzekere tijden", 
constaterende dat: 
- in het bestuursakkoord "Tien van Brabant" is opgenomen dat 'De realisatie van de EHS het 
uitgangspunt blijft;' 
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- het Natuurakkoord tussen Rijk en IPO twee belangrijke componenten kent: het 
decentraliseren van taken/ verantwoordelijkheden op het gebied van natuur, landschap en 
landelijk gebied richting provincies en een forse bezuinigingstaakstelling van het Rijk (van 
72%) op dit takenveld; 
- in het lenteakkoord €200 mln. extra voor natuur beschikbaar is; 
- Brabantse manifestpartners de provincie Noord-Brabant op 22 juni 2012 hebben 
aangeboden te helpen bij de volledige realisatie van de EHS en daaraan tot 2027 circa €160 
mln. willen bijdragen, 
overwegende dat: 
- het IPO momenteel onderhandelt over de verdeling van de beschikbare rijksmiddelen en 
ruilgronden over de provincies; 
- gedeputeerde Johan van den Hout op 22 juni op zijn weblog aangeeft bijzonder trots en erg 
blij te zijn met het aanbod van natuurorganisaties, terreinbeheerders, waterschappen en 
agrariërs die ongeveer een derde van de totale kosten voor de realisatie van de EHS op zich 
willen nemen; 
- het gezien de nieuwe verantwoordelijkheid van de provincie ten opzichte van natuur en 
landschap en de Brabantse ambitie om de volledige Ecologische Hoofdstructuur te 
realiseren, goed is om in de tweede tranche van de investeringsagenda voldoende middelen 
vrij te maken voor natuur en landschap, 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- in de onderhandelingen binnen het IPO over het natuurakkoord en het lenteakkoord een zo 
groot mogelijk deel van de beschikbare middelen en ruilgronden naar Brabant te halen; 
- het fonds voor natuur en landschap dat in Voorjaarsnota wordt genoemd zo uit te werken, 
dat – in samenhang met het aanbod van de manifestpartners – de volledige Brabantse 
Ecologische Hoofdstructuur inclusief de Ecologische Verbindingszones ermee kan worden 
gerealiseerd, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
..................... 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M26. 
Door de leden Bouwman, S. Smeulders, mw. Oomen-Peeters, Krol en Van der Wel wordt de 
volgende motie ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen d.d. 22 juni 2012, gelezen 
hebbend de begroting 2012, de Voorjaarsnota en de concept-OV-visie, 
constaterend dat: 
- door de rijksbezuinigingen en beperkingen van de BDU niet alleen het huidige 
basisvoorzieningenniveau OV onder druk staat, maar vooral het toekomstige OV beleid (zie 
de meerjarenraming 05.02 OV: voor OVexploitatie €17 mln. minder m.i.v. 2013 en voor 
OVstrategische projecten en -beleid gemiddeld €30 mln. minder m.i.v. 2014); 
- dat met de Voorjaarsnota het tijdstip is aangebroken om ideeën aan te leveren voor 
fondsvorming en investeringen, 
overwegende dat: 
- openbaar vervoer (OV) nog immer een belangrijke pijler is van het mobiliteitsbeleid van de 
provincie, zowel voor het platteland als de verbinding tussen steden; 
- extra geld uit het bestuursakkoord voor komomleidingen én OV ter grootte van €10 mln. 
geheel gebruikt wordt voor komomleidingen; 
- daarentegen het stimuleren van gebruikmaking van OV urgent blijft en onderdeel van de 
actualisering van de OV-visie (nieuwe aanbesteding) dient te zijn, spreken uit dat het OV 
kwalitatief verbeterd moet worden (innovaties slimme dienstroosters, voertuigtechnologie, 
maatwerk vervoer, HOV, etc.) om klanten te behouden en aan te trekken en dientengevolge 
extra middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de vast te stellen OV-visie, 
verzoeken GS dienovereenkomstig te handelen, het beleid uit te werken en extra middelen 
te reserveren in de meerjarenbegroting met ingang van 2014 tot 2016 (meerjarig OV-beleid 
en strategische projecten) ten laste van een op te richten OV-fonds van enige omvang, 
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en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M27.  
Door de leden P. Smeulders, mw. Klitsie, Wagemakers, Van der Wel, Kap en Krol wordt de 
volgende motie ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 juni 2012, besprekende 
de Voorjaarsnota 2012 "Koersvast in onzekere tijden", 
constaterende dat: 
- Provinciale Staten 9 december 2011 het koersdocument "De transitie van stad en 
platteland, een nieuwe koers" hebben vastgesteld; 
- dit koersdocument in aanloop naar de herziening van de Verordening Ruimte (voorjaar 
2012) wordt uitgewerkt; 
- in deze uitwerking twee rapporten een belangrijke rol spelen: 
- het Arcadis-rapport "Onderzoek regionaal sturen van de omvang van de veestapel" (april 
2012); 
- het IRAS-rapport over de relatie tussen de intensieve veehouderij en de gezondheid van 
omwonenden (najaar 2012), 
overwegende dat: 
- het goed is dat de discussie over de transitie van stad en platteland op basis van juiste 
gegevens wordt gevoerd; 
- draagvlak onder Brabanders een belangrijke voorwaarde is voor het slagen van dit beleid; 
- het Brabant Panel een representatief beeld kan geven van de mening en houding van 
Brabanders in de stad en het platteland, 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op, 
- via het Brabant Panel te achterhalen hoe Brabanders denken over de gewenste transitie 
van stad en platteland, zodat Provinciale Staten deze informatie kunnen betrekken bij de 
vervolgdiscussie over "stad en platteland", 
en aan over tot de orde van de dag." 
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Referendumverordening Noord-Brabant Initiatiefvoorstel van de 
Partij voor de Vrijheid inzake een Referendumverordening voor de 

provincie Noord-Brabant, 21 september 2012 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Referenda. D66 is in het algemeen voor referenda, 
maar dit voorstel stuit bij ons op drie grote bezwaren. Ten eerste het raadplegend 
referendum. Een referendum is bedoeld om de burger, om het volk invloed te geven. Het 
initiatief moet voor ons dus bij het volk liggen en niet bij Provinciale Staten. Wij zijn dus wel 
voor een raadgevend referendum 
en niet voor een raadplegend referendum.  
Zoals al is betoogd door o.a. mevrouw Kerkhof van het CDA hebben Provinciale Staten meer 
dan voldoende mogelijkheden om het volk om raad te vragen. Een raadplegend referendum 
wordt voor ons een opportunistisch middel om de bevolking om oppositieredenen te 
mobiliseren. Ik zal dat illustreren. Stel dat wij hier een coalitie hadden waar de VVD niet in 
had gezeten, dan zou die fractie bij elk voorstel dat haar niet aanstond en wat in aanmerking 
zou komen voor een referendum, zonder steun van andere partijen alleen een referendum 
kunnen aanvragen; iedere keer zes tot acht maanden vertraging. Dat zien wij niet zitten. 
Ons tweede bezwaar betreft de aanvraagdrempel. De SP ging hierop al in. Wij vinden dat je 
niet te lichtvoetig met een aanvraag voor een referendum moet omgaan. De 
aanvraagdrempel is al verhoogd van 0,25% naar 0,75% maar wij vinden dat die naar 2% zou 
moeten. 
Het derde punt dat bij ons op bezwaren stuit en waarop de SP ook al is ingegaan, betreft de 
opkomstdrempel. Wij vinden dat de opkomst minimaal 40% moet zijn. Bij de beantwoording 
van de vragen in de commissie gaf de PVV als tegenargument dat er geen sprake kan zijn 
van bewust niet opkomen door tegenstanders. Wij vinden dat een non-argument. Er is altijd 
een groot deel bij de tegenstanders dat zijn stem wél wil laten horen. Op het moment dat er 
voldoende voorstanders zijn, haal je makkelijk een drempel van 40%. Als die niet gehaald 
wordt, is het blijkbaar niet belangrijk genoeg voor de Brabantse bevolking. Ik vraag de 
indieners of zij bereid zijn hun voorstel te amenderen om onze bezwaren weg te nemen. 
Tot slot wil ik nog opmerken dat niet al onze vragen helemaal zijn beantwoord door de fractie 
van de PVV. Die fractie weet gewoonlijk als geen ander te verwoorden hoe vervelend het is 
als de vragen die gesteld zijn aan het college maar half beantwoord worden. De indieners 
hebben in antwoord op onze vraag over het raadgevend referendum de essentie van onze 
vraag vermeden. Op mijn vraag waarover wij in het afgelopen halfjaar referenda hadden 
kunnen houden, is in het geheel geen antwoord gekomen. 
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Kaderstellende Beleidsnota Leefbaarheid "Leefbaarheid@Brabant, 
Beleidskader 2012 - 2015", 21 september 2012 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Net als in de commissievergadering hecht D66 eraan 
op te merken dat het een prettig leesbaar stuk is dat positief bijdraagt aan het 
besluitvormingstraject. Wij juichen de verbeteringen dan ook zeer toe. Na de 
commissiebehandeling is toch wel een aantal puntjes open blijven staan. Een ervan betreft 
de sturing. We zien een grotere toegevoegde waarde van de provincie nu zij sterker optreedt 
als gebiedsregisseur. Wat wij met name voor ogen hebben is dat er vanuit de 
samenwerkingsverbanden projecten ontstaan die Brabantbreed het hele spectrum beslaan, 
dus niet allemaal dezelfde soort projecten. Hoe staat de gedeputeerde tegenover deze 
sturingsvraag? Ook is er wat ons betreft meer sturing gewenst op het aspect van 
gezondheid. Hoe staat de gedeputeerde tegenover een afspraak dat er bijvoorbeeld meer 
dan 50% van het beschikbare geld op dit thema wordt ingezet? 
De gedeputeerde geeft verder aan te investeren in koplopers en dat is een uitstekend 
uitgangspunt. Ook het uitgangspunt van bruikbaarheid van de uitkomsten van kennisdeling 
juichen wij zeer toe. Hiervoor is zoals eerder gesteld een sterke regiefunctie verstandig. Wij 
vragen de gedeputeerde verder of er ook ruimte is voor eventuele begeleiding van werkende 
nieuwe oplossingen naar verkoopbare producten en concepten. D66 is van mening dat zo 
een extra impuls kan worden gegeven aan een innovatieve zorg economie en dat de lokale 
mkb extra kansen kan krijgen. 
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Algemene subsidieverordening Noord-Brabant, 12 oktober 2012 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 heeft maar een paar punten hierbij. We 
doen het zelden maar we willen de gedeputeerde en het ambtelijk apparaat complimenteren 
met de Algemene subsidieverordening. Het is een heel goed stuk. We hebben er echt met 
plezier naar gekeken. 
Mijn opmerkingen na deze complimenten zijn van politieke aard. Ik heb net al in een 
discussie met mevrouw Geeraedts van de VVD aangegeven dat wat ons betreft 
adviescommissies een andere vorm kunnen krijgen – zo opgetuigd hoeft het niet – met name 
ter voorkoming van de blinde vlekken en de verkokerde blik. We koppelen dat ook aan het 
feit dat de provincie streeft naar minder personeel waardoor er uiteindelijk minder 
deskundigheid in huis is op deze specifieke terreinen. 
Daarnaast hebben wij, zoals in de commissie al duidelijk was, in die zin dezelfde opvatting 
over de bezoldigingsnorm als de VVD. Wij vinden het jammer dat niet wordt aangesloten bij 
de landelijke norm en dat is ons grootste bezwaar want wanneer als landelijke norm was 
aangegeven dat bij wijze van spreken een ton voldoende was,hadden wij…. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, uw spreektijd is bijna om. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wat de bezoldigingsnorm betreft zijn wij dus dezelfde 
mening toegedaan als de VVD. 
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Beleidsevaluaties provincie Noord-Brabant (vervolgonderzoek); 
Onderzoeksrapport Zuidelijke Rekenkamer, 12 oktober 2012 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Voor D66 is beleidsevaluatie altijd een 
belangrijk onderwerp geweest en we hebben in de commissie EZB ook aandacht besteed 
aan dit onderwerp. Het doet mij deugd dat de woorden die wij toen hebben gebruikt, 
inmiddels ook verder geland zijn. In onze woorden toen ging het over de positie van PS. Wij 
hebben steeds gezien – het is al van oudsher zo – dat in onderzoeken van de Zuidelijke 
Rekenkamer wij als PS er niet goed vanaf kwamen. Iedere keer werden opmerkingen 
gemaakt over de wijze waarop wij onze opdrachten formuleerden. Dat hebben wij getracht te 
sturen en met kaders te verbeteren. 
Daar leren wij nog steeds in. Nu zagen wij dat wij volgens dit rapport nog niet voldoende de 
toezeggingen aan ons adres controleren. Ook wij wachten af wat het antwoord op de vragen 
van het CDA is, want ook D66 had met een amendement willen komen, zoals al min of meer 
aangekondigd in de commissie, waarmee wij willen aangeven dat de positie van PS in het 
besluit moet terugkomen. Wij hebben een eigen verantwoordelijkheid hierin en die willen wij 
graag geformuleerd hebben. Die werd door de ZRK aangegeven en die willen wij ook graag 
in het besluit terugzien. Als het college aangeeft dat het op een of andere wijze 
georganiseerd wordt op zo’n manier dat wij een positie kunnen innemen, dan gaan wij ermee 
akkoord en anders overleggen wij graag met het CDA over het amendement. 
Over het Kennis- en onderzoeksinstituut hebben we het al eerder gehad, toen van onze kant 
is gevraagd of de positie van het instituut neutraal genoeg is en of het machtig genoeg en 
gemandateerd genoeg is om kritiek uit te oefenen op wat er gebeurt, zonder dat daar 
problemen ontstaan. Het is namelijk heel moeilijk in je eigen instituut kritiek uit te oefenen op 
wat er passeert. Graag wil ik nog toegelicht krijgen hoe het college dit verzekert. Daarnaast 
vinden wij, zoals wij en ook de ZRK al eerder hebben aangegeven, dat de evaluatietechniek 
een systematisch onderdeel moet worden van de kaders. In elke kadernota hoort bij 
aanvang al aangekondigd te worden wanneer er beleidsevaluaties komen. Daarbij volg ik de 
heer Koevoets die zei dat we ook ex durante evaluaties moeten hebben en niet alleen the 
morning after want dan zijn we zoals vaak bij the morning after 
toch een beetje te laat. 
............. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 kan zich aansluiten bij wat het CDA 
aangeeft. Het gaat ons er echt om dat die toezeggingen ook van de kant van PS duidelijk 
worden. Onze positie hierin moet duidelijk zijn. Het kan zijn dat wij de griffie daarin een veel 
helderder positie moeten geven, zodat zij nog meer dan in onze lijst van toezeggingen en 
afspraken die wij altijd bij de commissie krijgen, de opmerkingen van de kant van PS 
aangeven. Dat zou betekenen dat de griffie een grotere positie hierin heeft die deze in de 
vorige periode ook had. Daar wil ik graag naar terugverwijzen. 
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Finale uitwerking investeringsbesluit 76/10 “Samen Culturele 
Hoofdstad”, 12 oktober 2012 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Ook namens D66 een hartelijk welkom aan de Young 
MBassadors van dit mooie project. Ik wil bij dezen al excuses maken aan hen voor het feit 
dat ik een technisch praatje ga houden maar hoop wel dat de aandacht erbij blijft. 
Er ligt een serie van vier punten ter besluitvorming voor. Het eerste punt betreft het kennis 
nemen van een advies. Ik wil wel bekennen, voorzitter, dat D66 wel ingewikkelder besluiten 
heeft genomen dan deze. Het blijft wel jammer dat onze vraag om dit punt onder de 
overwegingen te plaatsen en uit het besluit te halen zonder effect blijft. Blijkbaar vindt het 
college dat dit punt de kwaliteit van de besluitvorming goed weergeeft. 
Besluit 2 gaat over het beschikbaar stellen van de €45 mln. Om zo'n bedrag beschikbaar te 
stellen, willen wij dat de te investeren euro's cultureel en maatschappelijk maximaal 
renderen. Om daar zicht op te krijgen moet ten tijde van onze besluitvorming óf al duidelijk 
zijn wat de inhoud wordt van het project, óf er moet een vertrouwenwekkend proces 
afgesproken worden dat het rendement garandeert. 
Over de inhoud ligt er een schrijven van de heer Sanders aan de stuurgroep. Hierin wordt 
helaas duidelijk gesteld dat dit bidbook alleen gemaakt wordt voor de jury en dus niet te zien 
is als een beleidsplan. Eigenlijk is daarmee de bruikbaarheid van dit bidbook voor onze 
besluitvorming ernstig ondergraven. Wij hadden echter ook niet verwacht dat er op dit 
moment van besluitvorming al veel inzicht in de projecten zou zijn. Dat zou de dynamiek van 
een creatief proces van nog drie tot vijf jaar alleen maar doodslaan. Daarom hebben wij in 
diverse vergaderingen aangedrongen op betere garanties in het proces in de vorm van een 
grotere betrokkenheid van de volksvertegenwoordigers. 
De eerste gedachte daarbij was deelname van vertegenwoordigers uit Staten en raden in 
een Raad van Advies. De bedoeling hierachter was dat op redelijk informele maar wel 
vastgelegde wijze de informatie uit de volksvertegenwoordigende rol ter beschikking gesteld 
zou worden aan de creatief verantwoordelijken. Volgens de gedeputeerde was een 
adviserende rol aan de directie of het bestuur juridisch niet mogelijk. 
Voor de duidelijkheid in de discussie willen wij graag onderscheid maken tussen het 
bestuurlijke en het inhoudelijke aspect. Het bestuurlijke aspect ligt vast in de formele 
stichtingsconstructie met directie, raad van bestuur en raad van toezicht. Deze structuur is 
juridisch nodig vanwege alle zaken die ook in de Memorie van Antwoord staan. Naar de 
mening van D66 is het de rol van Staten en raden om formeel te toetsen of het proces en de 
uitkomst conform de vastgestelde uitgangspunten zijn. Naar ons idee is een Raad van 
Betrokkenheid die gekoppeld is aan een Raad van Toezicht op afstand overbodig en zit 
mogelijk zelfs de wettelijke rol in de weg. Wij beoordelen namelijk het functioneren van de 
gedeputeerde in deze Raad van Toezicht. Advisering zou naar onze mening deze toetsende 
rol in de weg kunnen zitten. Op onze vraag naar de exacte toegevoegde waarde van de 
Raad van Betrokkenheid ten opzichte van de wettelijke taken van PS wordt gesteld dat die 
ligt in het gezamenlijk gesprek. Daarvoor zijn naar onze mening andere en betere 
mogelijkheden. 
In de Memorie van Antwoord van 30 maart 2012 werd trouwens een koppeling aan de Raad 
van Toezicht (toen nog als lid van die Raad) ook afgeraden. Het is dan ook merkwaardig dat 
er nu zo'n besluit voorligt. 
Blijft naar ons idee het inhoudelijke aspect over. De claim dat dit juridisch niet mogelijk zou 
zijn om een adviesfunctie te vervullen, is volgens de Memorie van Antwoord gebaseerd op 
de vermelde handleiding. Die handleiding echter betreft zogenaamde sleutels tot succes en 
geen geboden of verboden. De vervolgzin geeft trouwens de context perfect aan. Ik citeer: 
"In het verleden heeft het evenement soms zwaar te lijden gehad onder het feit dat de 
politieke autoriteiten rechtstreeks en op alle niveaus bij deze structuur betrokken waren." Dit 
lijkt ons ook zeer onwenselijk en dat hebben wij ook nooit bedoeld. Ook wordt duidelijk dat er 
geen juridische obstakels zijn bij het instellen van een vorm van een adviesraad. Sterker 
nog, als je de exacte formulering uit dezelfde handleiding leest over waar de jury aandacht 
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aan besteedt (blz. 35) dan spreken zij over: "a) Goed beheer: een solide structuur die 
beheerd wordt door competente personen die enerzijds onafhankelijk van de politieke 
autoriteiten zijn maar anderzijds hun steun genieten. Dit vergt een uiterst delicaat maar 
cruciaal evenwicht, dat met zorg beheerd moet worden." Wij lezen dit als een aansporing om 
politici betrokken te houden. 
Het schrijven aan de stuurgroep en het voorliggende voorstel voor de Raad van 
Betrokkenheid overtuigen ons allerminst en geven ons op dit moment niet voldoende 
vertrouwen dat de Staten kunnen rekenen op een optimale opbrengst vanuit Culturele 
Hoofdstad. Wij zoeken daarom garanties voor een betere betrokkenheid van raden en 
Staten. Dat kan naar de mening van D66 prima via een soort adviesraad voor de directie of 
het bestuur, zonder juridische status maar wel met een vastgestelde inbreng. Periodieke 
creatieve sessies, zoals gehouden bij de preview van het bidbook 2.0, zijn daarbij een 
alternatieve mogelijkheid. Wij kunnen hiervoor een amendement indienen, maar wij vragen 
ons in de eerste termijn af wat de gedeputeerde bereid is in dezen te doen. Het gaat 
concreet over een betrokkenheid van de Staten bij de ideeënvorming binnen het project en 
daar mogelijk aan gekoppeld het splitsen van het voorliggende besluit in vier afzonderlijke 
punten. 
................. 
 
De heer Hageman (D66): Onze rol is die van volksvertegenwoordiger en het vertalen van 
signalen naar politieke activiteiten. Een van de activiteiten die nu voorligt, is het nemen van 
een besluit over €45 mln. die wij gaan investeren. Daarbij hebben wij gezegd het belangrijk 
te vinden dat we ook zicht houden naast de besluitvorming over de inhoud op dit moment, op 
een goed proces. In dat proces wil ik een grotere rol hebben van de Staten om te zorgen dat 
de €45 mln. maatschappelijk renderen. Daar wil ik onze signalerende rol als 
volksvertegenwoordiger voor gebruiken. 
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Kaderstellende nota “Handhavingskoers 2013-2016”,  
12 oktober 2012 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik kan kort zijn. Ik kan mij volledig aansluiten bij het 
betoog van de heer Leenders. Wij kunnen ons goed vinden in de Handhavingskoers en het 
dilemma is de theorie versus de praktijk. Ik wil er nog twee punten uitlichten in aanvulling en 
deels ook in aansluiting op alles wat de heer Leenders al heeft betoogd. 
Wij zetten onze vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de regels. Het belang van het 
beschermen van het milieu en van de gezondheid moet steeds voorop staan maar als de 
regels zo ingewikkeld worden dat ze niet meer te begrijpen zijn en onuitvoerbaar of niet meer 
te controleren worden, waar zijn we dan mee bezig. We hebben in de commissievergadering 
aan de gedeputeerde gevraagd te kijken welke regels allemaal te gedetailleerd zijn en 
daarover de rapporteren. Dat is op dat moment niet toegezegd. Ik zou deze vraag graag 
alsnog aan het college willen voorleggen. 
Een ander punt dat wij in de commissie naar voren hebben gebracht is dat er verschil is 
tussen de feitelijke kennis die medewerkers hebben bij toezicht en handhaving en de manier 
waarop ze het werk in de praktijk weten te brengen. Het aantal bedrijven en de diversiteit van 
bedrijven  zijn heel groot en dan gaat het niet alleen om kennis uit de boekjes maar ook om 
houding en delen van ervaringen. We hebben daartoe toen ook al opgeroepen – en we 
snappen dat het geen plek in de handhavingskoers hoeft te krijgen – maar echt goed 
toezicht houden en handhaven doe je vooral als toezichthouders en handhavers met elkaar 
leren te bespreken wat ze tegenkomen, hoe ze hebben gehandeld en of het effectief is 
geweest. Kortom, leren door evalueren. Ik houd daar nu graag dit pleidooi voor. 
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Begroting 2013 en Najaarsbrief, 16 november 2012 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M2. 
Door de leden Koevoets, mw. Zwijnenburg-van der Vliet, S. Smeulders, Van Agtmaal, mw. 
Arts, Van der Wel, Van den Berg, Bouwman, Mondriaan, Kap en mw. Oomen-Peeters wordt 
de volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 november 2012, 
constaterende dat: 
- de snelweg A4-zuid niet eerder dan 2015 geopend zal worden; 
- er vrijwel wekelijks ongevallen plaatsvinden op de N259; 
- bij ongevallen op de N259 veelvuldig vrachtauto's betrokken zijn; 
- in geval van ongevallen en de daardoor veroorzaakte blokkades het verkeer een andere 
weg zoekt over lokale wegen, 
overwegende dat: 
- sinds de omleiding Halsteren van de A4 is doorgetrokken tot bij Klutsdorp de hoeveelheid 
vrachtverkeer die gebruik maakt van de N259 verder is toegenomen; 
- het risico op ongevallen op de N259 door de toegenomen druk is vergroot; 
- met de aanstaande ingebruikneming van de 2e Maasvlakte verwacht mag worden dat de 
hoeveelheid vrachtverkeer op deze route nog verder zal toenemen; 
- er fietspaden liggen parallel aan de N259, op enkele plaatsen op minder dan een meter 
afstand zonder afscheiding; 
- lokale wegeninfrastructuur niet adequaat is ingericht om als omleidingsroute te dienen en 
dit de risico's op gebied van veiligheid en schade aan weg en ander goed vergroot; 
- het merendeel van het vrachtverkeer zijn bestemming kan bereiken via de snelwegen in 
West-Brabant, zonder van de N259 gebruik te maken, 
verzoeken GS bij Rijkswaterstaat erop aan te dringen te onderzoeken of vrachtverkeer 
zonder bestemming direct aan de N259 kan worden geweerd van de N259. Indien uit dit 
onderzoek blijkt dat zulks mogelijk is over te gaan tot afsluiting van de N259 voor 
vrachtverkeer met uitsluiting van bestemmingsverkeer of/en indien de provincie deze 
mogelijkheid niet heeft hiertoe aan te dringen bij Rijkswaterstaat, de wegbeheerder, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
................. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Kerkhof-Mos, mw. Geeraedts, mw. Slegers, mw. 
Lestrade-Brouwer, mw. Frijters-Klijnen, Van der Wel, Kap en P. Smeulders wordt de 
volgende motie voorgesteld. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 16 november 2012, 
constaterende dat: 
- in de regeringsverklaring van het kabinet Rutte -Asscher een krachtige en duidelijke 
afbakening van taken en verantwoordelijkheden tussen en binnen bestuurslagen wordt 
nagestreefd; 
- vermeld wordt dat een grote decentralisatie van taken en bevoegdheden mede-overheden 
vergt die op een passende schaal zijn georganiseerd; 
- het kabinet daarvoor ingrijpende voorstellen doet in de bestuurlijke organisatie van ons land 
op de lange termijn en daarbij vijf landsdelen voor ogen ziet met een gesloten huishouding 
en gemeenten van tenminste 100.000 inwoners, welke norm kan worden aangepast aan de 
bevolkingsdichtheid, 
overwegende dat: 
- Brabant aandacht voor noodzakelijke verbeteringen in het openbaar bestuur waardeert; 
- gemeenten door forse uitnamen uit het gemeentefonds en decentralisaties het financieel, 
organisatorisch en bestuurlijk zwaar krijgen en de toekomstbestendigheid hierdoor onder 
druk zal komen te staan; 
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- het provinciebestuur van Brabant zich samen met de Vereniging Brabantse Gemeenten 
inspant voor een (veer)krachtig bestuur; 
- daarbij een koers is uitgezet die is gebaseerd op een eigen aanpak en dynamiek, waarbij 
de inhoud, de ruimtelijkeconomische uitdagingen en maatschappelijke opgaven centraal 
staan; 
- niet voor een kwantitatieve, maar bewust juist voor een kwalitatieve benadering is gekozen, 
daarbij eveneens overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant zelf de optimale maat en schaal heeft, de 2e economische 
regio in Nederland is en op tal van terreinen voortreffelijk samenwerkt met provincies binnen 
onze landsgrenzen en daarbuiten; 
- de prioritaire inzet van het kabinet bij reorganisatie niet zou moeten zijn de inzet op vijf 
landsdelen en gemeenten ter grootte van tenminste 100.000 inwoners, maar de kwaliteit van 
het openbaar bestuur; 
- in het belang van welvaart en welzijn van burgers, de provincie Noord-Brabant niet op slot 
mag worden gezet en de open huishouding van de provincie moet blijven gegarandeerd; 
- niet de omvang van gemeenten de norm moet zijn, maar de kwaliteit van dienstverlening, 
identiteit, logische samenhang en besturen dichtbij burgers, met behoud van een optimale 
democratische controle, 
verzoeken het college van GS, 
aan de Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal te verzoeken deze Brabantse inbreng 
met kracht te willen ondersteunen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
................ 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M13. 
Door de leden S. Smeulders, mw. Arts, Bouwman en mw. Oomen-Peeters wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 16 november 2012, 
constaterende dat: 
- de Maaslijn een enkelbaans spoorlijn tussen Roermond, Venlo en Nijmegen is die niet 
beschikt over een hoogspanningsnetwerk; 
- er zich op het tracé van de Maaslijn in Cuijk, Boxmeer en Vierlingsbeek stations op 
Brabants grondgebied bevinden; 
- de Maaslijn buiten de hoofdrailconcessie valt en wordt bediend door Veolia; 
- de provincie Noord-Brabant de concessieverlening van de Maaslijn onder 
verantwoordelijkheid van de provincie Limburg heeft gebracht en de provincie Limburg als 
concessieverlener voor de Maaslijn optreedt, 
overwegende dat: 
- de Maaslijn van belang is voor de bereikbaarheid van Noordoost-Brabant en daarom voor 
het leef- en vestigingsklimaat van onze provincie; 
- de bezettingsgraad op de Maaslijn momenteel dusdanig hoog is dat de treinen overvol zijn; 
er daardoor reizigers op perrons achterblijven en er in spitstijd zelfs gevaarlijke situaties in de 
overvolle treinen ontstaan; 
- het aantal treinen dat tegelijkertijd op de Maaslijn kan rijden beperkt is, omdat het tracé 
slechts een uit een enkelbaans spoorlijn met inhaalstroken bestaat; 
- de Maaslijn erg storingsgevoelig is doordat er slechts een enkelbaans spoor beschikbaar is 
en er daardoor relatief veel vertragingen optreden; 
- de Maaslijn momenteel niet over een hoogspanningsnetwerk beschikt en er alleen relatief 
vervuilende dieseltreinen op de Maaslijn kunnen rijden; 
- verdubbeling en elektrificatie duurzame oplossingen voor deze problemen zijn; 
- verdubbeling en elektrificatie van de Maaslijn een betere spreiding van het 
goederenvervoer mogelijk maakt ter ontlasting van de Brabantroute en het tracé Den Bosch- 
Boxtel; 
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- de provincie Limburg recentelijk heeft besloten vol in te willen zetten op verdubbeling en 
elektrificatie van de Maaslijn, 
dragen Gedeputeerde Staten op om: 
- actief uit te dragen dat de Maaslijn verdubbeld en geëlektrificeerd dient te worden; 
- in overleg te treden met de provincies Limburg, Gelderland en het Knooppunt 
Arnhem/Nijmegen over de strategie die dient te worden gekozen om dit streven mogelijk te 
maken en samen met de genoemde overheden inzet te plegen bij het Rijk om deze 
doelstellingen te realiseren, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M14.  
Door de leden S. Smeulders, mw. Oomen-Peeters en Bouwman wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 16 november 2012, 
constaterende dat: 
- de huidige concessie voor het Brabantse nachtnet op 31 december 2012 afloopt en er 
vanaf 1 januari 2013 na 02.00 uur geen nachttreinen meer zullen rijden; 
- PS (alle partijen behalve de PW) op 22 juni 2012 de motie 'Houd het nachtnet op de rails' 
hebben aangenomen en daarmee hebben uitgesproken dat het Brabantse nachtnet in 2013 
en 2014 in de huidige vorm en maximaal tegen de huidige kosten dient te worden 
gecontinueerd; 
- het nachtnet in 2013 en 2014 niet conform de motie 'Houd het nachtnet op de rails' tegen 
de huidige kosten van €275.000 per jaar (prijspeil 2012) kan worden gecontinueerd en er 
een extra bijdrage van €197.000 per jaar van de deelnemende overheden nodig is om het 
nachtnet in 2013 en 2014 te behouden, 
overwegende dat: 
- het onder andere vanwege de volgende redenen van belang is het Brabantse nachtnet na 
02.00 uur te continueren: 
- het nachtnet is van groot belang voor de aansluiting van Brabant op de Randstad en 
daarom voor het leef- en vestigingsklimaat van onze provincie; 
- het nachtnet is van belang omdat we Brabant een aantrekkelijke provincie voor jongeren 
willen laten zijn, dit om te voorkomen dat jongeren uit Brabant wegtrekken; 
- het nachtnet kan bijdragen aan minder verkeersongelukken (er gebeuren veelvuldig 
ongelukken in het weekend met uitgaande jongeren) en op deze manier onze campagne 'Op 
naar de 0 verkeersdoden' ondersteunt; 
- Brabant dient in het weekend ook na 02.00 uur bereikbaar te zijn, het nachtnet heeft wat dit 
betreft ook een symbolische waarde; 
- het nachtnet het Brabantse bid voor BSCH2018 ondersteunt, dit omdat het van groot 
belang is dat bezoekers van BSCH2018 ook na 02.00 uur tussen de Brabantse steden 
kunnen reizen; 
- de gemeenteraden van Eindhoven, Breda, Den Bosch en Tilburg recentelijk allen moties 
hebben aangenomen waarin wordt opgeroepen het nachtnet te continueren er daardoor in 
de aangesloten gemeenten groot draagvlak voor continuering van het nachtnet bestaat; 
- gedeputeerde Van Heugten in de commissievergadering van de commissie MF op 9 
november jl. heeft toegezegd in overleg te gaan met de op het nachtnet aangesloten 
gemeenten om inzicht te verkrijgen in hun bereidheid financieel bij te dragen aan het 
continueren van het nachtnet; 
- een definitieve uitspraak van de gemeenten nog een langere periode op zich zal laten 
wachten aangezien de gemeenteraden zich over de financiering dienen uit te spreken; 
- er haast geboden is in de besluitvorming omdat de NS in de media heeft laten weten het 
nachtnet al per 9 december a.s. stop te willen zetten en tijd nodig heeft om de continuering 
van het nachtnet in 2013 in praktische zin te organiseren voor wat betreft de inzet van 
materiaal en personeel; 
- er geen periode mag ontstaan waarin de nachttreinen tijdelijk niet rijden, 
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dragen Gedeputeerde Staten op om: 
- het nachtnet in 2013 en 2014 volgens de huidige dienstregeling tot 04.00 uur te 
continueren, dit conform scenario 4 van de commissienotitie MF-0117; 
- zo spoedig mogelijk aan de NS te laten weten dat het Brabantse nachtnet in 2013 en 2013 
ook na 02.00 uur gecontinueerd dient te worden en er samen met de NS alles aan te doen 
om geen periode te laten ontstaan dat er geen nachttreinen zullen rijden; 
- onverminderd in overleg te gaan met de gemeenten, die zijn aangesloten op het nachtnet, 
over een bijdrage in de kosten; 
- de poging om het Brabantse nachtnet (voor en na 2.00 uur) per 1 januari 2015 onder te 
brengen in het landelijke hoofdrailnet te continueren, 
besluiten om: 
- de geschatte kosten van €472.000 per jaar voor het continueren van het Brabantse 
nachtnet tot 4.00 uur in 2013 en 2014 op te nemen in de provinciale begrotingen voor 2013 
en 2014 en ten laste te laten komen van de vrij besteedbare middelen.” 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Het krijgt nr. A2. 
Ik heb begrepen dat namens D66 wegens verkoudheid niet het woord zal worden gevoerd 
door mevrouw Lestrade maar door mevrouw Klitsie. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Ik mag inderdaad namens de fractie het woord voeren 
omdat Marusjka bang is dat zij door hoestbuien haar toespraak niet kan afronden. Mochten 
er interrupties zijn dan zal zij wellicht nog pogen haar bijdrage daaraan te leveren. 
Algemene beschouwingen dienen o.a. om aan te geven hoe je als partij tegen de door de 
coalitie voorgestelde oplossingen van problemen aankijkt. Maar omdat onze manier van 
kijken gestoeld is op de uitgangspunten van D66 ga ik eerst in op onze richtingwijzers. Ik zal 
het daarna over de technische kant van de begroting hebben, daarna ga ik in op uw 
voorstellen en onze reacties daarop, al dan niet in de vorm van moties. 
D66 treedt de wereld optimistisch tegemoet. Voor ons biedt de crisis een kans op 
verandering van vastgeroeste patronen, een mogelijkheid tot innovatieve oplossingen. Wij 
realiseren ons heel goed dat de financiële onzekerheden en arbeidsmigratiepatronen die het 
gevolg zijn van de huidige crisis, angstige gevoelens bij veel mensen teweeg brengen. Voor 
ons is het echter de taak van de politiek om perspectief te bieden en nieuwe oplossingen 
mogelijk te maken. Juist in tijden van crises. Goed om je heen kijken naar de mogelijkheden 
die de wereld biedt en je zeker niet angstig terugtrekken op het piepkleine plekje dat 
Nederland of Brabant heet, want dat brengt geen enkele oplossing. De wereld is groter dan 
Brabant. D66 heeft een positief mensbeeld, wij gaan ervan uit dat mensen het maximale uit 
zichzelf kunnen halen. De kracht van mensen willen wij voorop stellen. Als ze daartoe in 
staat zijn, moeten we helpen. Wij hebben ook een preoccupatie met onderwijs omdat dat de 
kracht van mensen bevordert. 
De meeste mensen zijn volgens ons bereid het goede te doen. We zijn niet naïef; soms heb 
je regels nodig om gezondheid, grondrechten of duurzaamheid te garanderen. Het betekent 
dus ook dat we niet vinden dat allerlei controles overbodig zijn, maar het principiële 
wantrouwen dat soms ten grondslag ligt aan vrachten vragen om cijfers tot ver achter de 
komma is niet onze stijl. Wij gaan uit van vertrouwen maar wel met een duidelijke 
handhaving. Wij voeren constructief oppositie en dat betekent dat we ons inzetten om goede 
resultaten in Brabant gerealiseerd te krijgen. We hadden veel kritiek in de afgelopen periode 
op uw invulling van duurzaam inkoopbeleid. We hopen dat door onze inbreng van contracten 
rondom ICT werkelijk duurzame inkoop tot stand komt, zo mogelijk met behulp van een 
green deal. 
Voor ons is het belangrijk dat er kwalitatief goed bestuurswerk wordt afgeleverd. Als u goede 
dingen doet dan ondersteunen wij dat. Het is voor ons geen doel het college pootje te lichten 
om het maar zo even te benoemen. Wij willen constructief meewerken, maar mocht u zelf 
struikelen dan is dat uw eigen schuld uiteraard. Wij zien in andere provincies dat er soms 
ook gestruikeld wordt. Stabiliteit is niet overal gegeven. 
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De richtingwijzers van D66 zijn vermoed ik niet bekend maar ze staan in ons 
partijprogramma: vertrouw op de eigen kracht van mensen, denk en handel internationaal, 
beloon prestatie en deel de welvaart, streef naar een duurzame en harmonieuze 
samenleving en koester de grondrechten en gedeelde waarden. 
Voorzitter, op basis van die richtingwijzers kijken we naar uw voorstellen en geven wij ons 
commentaar. Eerst over de technische kant van de begroting. 
Wij waarderen de inzet van de ambtenaren om de begroting zo leesbaar mogelijk te maken. 
De layout is echter nog niet Ipadproof, dus papierloos vergaderen over deze begroting is 
volgens ons nog niet mogelijk en daar zal dus nog een slag gemaakt moeten worden. Verder 
moet het ons van het hart dat u nog steeds niet in staat bent, alle indicatoren goed te 
formuleren. We zijn dan ook blij dat er weer een soort van rekeningcommissie komt zodat we 
samen verder kunnen werken aan de kwaliteit van de p&c-stukken (P&C = Planning en 
Control). 
Zoals we in de commissie aangaven blijkt dat niet iedereen in de toren de juiste stukkenloop 
qua structuur in het hoofd heeft zitten. Zolang men daar denkt dat er vertraging in de 
afhandeling van de stukken komt omdat PS een startnotitie moeten hebben gaat het nog niet 
naar onze wens. Wij vinden dat gewerkt moet worden volgens de richtlijnen van Sturen met 
Kaders. Ik ben blij dat u onze kritiek op dat punt deelt en ben benieuwd hoe het verder gaat 
met de instructie op dat vlak aan de ambtelijke organisatie. Wij zijn ook benieuwd hoe het 
gaat met het BOB-model (Beeldvorming, Oordeelsvorming, Besluitvorming) want dat zal een 
andere manier van werken vragen. 
Voorzitter. Overgaand naar de begroting begin ik met het zoet. Qua cultuur zijn we blij met 
de reddingsoperatie voor de kwalitatief goede instellingen en tevreden met het instellen van 
het innovatiebudget jeugdzorg. Dit geeft vertrouwen en daarom dienen wij op dit moment 
geen moties in op het gebied van cultuur. Dan de stukken over Ruimte en allereerst het 
Koersdocument. 
Met onze richtingwijzers in gedachte ondersteunen wij de wijze waarop wij nu in de provincie 
richting geven aan de nieuwe koers op het gebied van Stad en Platteland. Het 
Koersdocument en de 13 daarmee samenhangende dossiers zien we als een goede 
vertaling. De provincie neemt de regie en wij nemen de basisbescherming in de provinciale 
verordeningen Ruimte en Milieu op. Ontwikkelingsruimte, innovatie, nieuwe 
samenwerkingsvormen, maatschappelijk draagvlak stimuleren we met andere instrumenten 
die tot onze beschikking staan. Binnen deze 13 dossiers zijn er een paar die versneld 
aangepakt moeten worden, zoals de definitie van grondgebondenheid en nertsenhouderij. 
Wij maken ons ernstig zorgen over de nertsenhouderij in verband met de stankoverlast voor 
burgers. 
Wij blijven kritisch ten opzichte van de Landschappen van Allure. Dat waren wij al bij de 
vaststelling van het bestuursakkoord, dat waren we bij de begrotingsbehandeling verleden 
jaar en dat zijn we nog steeds. Niet omdat wij de mensen die hier met hart en ziel aan 
werken niet voor hun inspanningen waarderen, maar omdat wij de meerwaarde van deze 
drie gebieden ten opzichte van alle andere regio’s die ook met veel energie bezig zijn niet 
onderscheidend genoeg vinden om daar €56 mln. vanuit de Agenda van Brabant voor te 
reserveren. Wij blijven er zorgen over houden maar wij zijn tegen het beschikbaar stellen van 
geld op deze manier. 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Voorzitter! Wij komen dadelijk met een motie over de 
leefgebiedenbenadering en daarin stellen wij ook dat heel veel gebieden die goed zijn voor 
de biodiversiteit, buiten die landschappen van allure vallen. Die hebben juist die steun zo 
hard nodig. Bent u bereid die motie te steunen? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Ik denk dat ik eerst de tekst van de motie moet zien. Daarna zal ik 
er een oordeel over hebben. Wij zijn voor het stimuleren van de streeknetwerken die we 
hebben opgericht en de initiatieven die zich daar ontplooien. Die initiatieven gaan verder dan 
alleen de natuur. De heer Van der Wel noemt alleen in ontwikkelingsprojecten voor het 
platteland. Wij zien het dus iets breder. 
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Het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Denk en handel internationaal: het landbouwbeleid 
van de EU wil met het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid werken aan de 
vergroening van de landbouw. De Pijler 1 gelden gaan rechtstreeks naar de boeren. Daar 
kunnen wij niet over beschikken. De pijler 2 gelden zijn voor collectieve projecten 
beschikbaar. Wij weten nog niet precies hoe het gemeenschappelijk landbouwbeleid wordt 
afgerond – de onderhandelingen lopen nog – maar wij pleiten ervoor om proactief gelden te 
reserveren voor deze pijler 2 gelden, zodat de cofinanciering op orde is op het moment dat 
de gelden vrijkomen. Wij zien ons ook gesteund door de brief van de Manifestpartners die op 
dat punt de aandacht van het college vragen. Wij denken dat daarvoor een substantieel 
bedrag van €10-15 mln. moet worden gereserveerd. Wij zouden graag de motie die wij op 
dat punt bij de Voorjaarsnota hebben ingediend en toen hebben aangehouden, wederom 
willen indienen, samen met PvdA en GL. 
De woningmarkt zit op slot. Vele partijen hebben daarvan al melding gemaakt. Dit is slecht 
voor de economie, dit is belemmerend voor mensen die willen kopen, huren of verhuizen. Dit 
doet afbreuk aan een harmonieuze samenleving. De overheid heeft mogelijkheden om de 
woningmarkt te stimuleren. De provincie doet dit met de ondersteuning van het Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) in de huidige begroting. Twee, drie jaar terug deed de 
provincie dat met de Brabantse Verkoop Garantieregeling (BVG) en de startersleningen. Dat 
waren goed werkende instrumenten. De BVG moet eerst nog verder komen met het 
terughalen van de gelden die daarin zitten. Daar ga ik dus verder niet op in. 
Wij doen wel een beroep op de Staten gezamenlijk te onderzoeken of wij het instrument van 
de startersleningen weer kunnen steunen zoals ook het rijk daartoe nu heeft beslist. Wij 
dienen hiertoe samen met veel andere partijen een motie in om de startersleningen als 
instrument weer te onderzoeken. De startersleningen zijn te zien als een revolving fonds. Het 
geld is dus na 30 jaar weer terug. Het lijkt mij vrij risicoloos om dat te doen maar ik laat het 
graag aan het college. 
 
De voorzitter: U heeft nog één minuut. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Dan moet ik een aantal zaken overslaan. 
We willen de motie over het nachtnet ondersteunen. Voor D66 is dat een belangrijk punt. 
Op het punt van communicatie en betrouwbare overheid kom ik in de tweede termijn terug. 
Nu wil ik het college in ieder geval zeggen: complimenten voor de sluitende begroting, 
complimenten voor de ambtelijke organisatie die dit allemaal weer een dikke boekwerken 
voor ons heeft opgeschreven. U bent geslaagd in een begroting die past bij het 
coalitieakkoord maar op onderdelen zijn wij het er niet mee eens en ons stemgedrag zal 
daarvan afhangen. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Klitsie, Wagemakers, Mondriaan, mw. Van Extel-van 
Katwijk, Kap en Altundal wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
constaterend dat: 
- de nationale woningmarkt op slot zit; 
- dit slecht is voor de economie; 
- dit belemmerend is voor mensen die willen kopen, verhuren of verhuizen; 
- het nationale regeerakkoord aanzetten doet om de woningmarkt te hervormen; 
- het regeerakkoord uitspraken doet over het uitbreiden van gunstige leningsfaciliteiten voor 
starters via de Stichting Volkshuisvesting Nederland (SVn), 
overwegende dat: 
- de Provincie Noord-Brabant in 2008 een belangrijke rol heeft gespeeld in het stimuleren 
van de woningmarkt met CPO, BVG, en startersleningen; 
- het instrument starterleningen bijzonder succesvol is geweest; 
- het instrument startersleningen gebaseerd is op een revolving fonds; 
- gemeenten het financieel moeilijk hebben om gelden hiervoor vrij te maken, 
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dragen het college op: 
- de mogelijkheden te onderzoeken om het instrument starterslening voor Brabantse 
inwoners opnieuw te ondersteunen via deelname in SVn, 
en gaan over tot de orde van de vergadering.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M15. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Knoet-Michels, P. Smeulders en Kap wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering 
bijeen op 16 november 2012, 
constaterend dat: 
- het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 dit jaar tot besluitvorming komt in de 
EU Raad en het EU Parlement; 
- voor vergroening van de landbouw in pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 
75 tot max €150 mln beschikbaar komt voor Nederland per jaar; 
- een evenredig deel voor Noord-Brabant van dit bedrag geschat kan worden op 10% ofwel 
€15 mln. per jaar; 
- cofinanciering noodzakelijk is om aanspraak te kunnen maken op pijler 2 gelden; 
- in de meerjarenbegroting en in de Voorjaarsnota hier geen middelen voor gereserveerd 
zijn, 
overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant leidend wil zijn als regioautoriteit in de aanwending van de 
pijler 2 gelden van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor haar grondgebied; 
- de manifestpartners willen blijven investeren in Natuur, Water, Landschap en Landbouw en 
hiervoor vandaag een bod van €160 mln. hebben gedaan, 
dragen het college op: 
- in de Voorjaarsnota een structureel bedrag mln op te nemen voor de cofinanciering van 
pijler 2 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid; 
- criteria te ontwikkelen voor de besteding van pijler 2 gelden, waarbij vergroening en 
verduurzaming van de landbouw, versterking van het landschap- natuur- en waterdoelen 
leidend zijn, 
en gaan over tot de orde van de vergadering”. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M16. 
Door de leden mw. Spierings, mw. Brunklaus en mw. Knoet-Michels wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
besprekende de begroting 2013 en de Najaarsbrief, 
constaterende dat: 
- in de begroting €100.000 wordt overgeheveld van natuur- en milieueducatie naar groene 
wetten; 
- de nota "Brabant: uitnodigend groen" (BrUG) zes ambities benoemt op het gebied van 
verankering van natuur in de samenleving; 
- de eerste van deze ambities is dat natuur midden in de samenleving staat en stevig 
verankerd is in de harten van mensen; 
- vele vrijwilligers zich jaarlijks kunnen inzetten voor de Brabantse natuur dankzij de 
infrastructuur van organisaties als IVN, Nationale parken en lokale natuur- en milieugroepen, 
overwegende dat: 
- de vrijwilligersinfrastructuur onmisbaar is voor de uitvoering van BrUG; 
- de budgetten voor natuur- en milieueducatie een belangrijke bijdrage leverden aan het in 
stand houden van deze vrijwilligersinfrastructuur; 
- deze budgetten nu worden overgeheveld naar andere taken; 
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- op 11 juni 2010 binnen de kaders van de Agenda van Brabant nog een motie is 
aangenomen om de vrijwilligers die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het provinciaal 
beleid te ondersteunen, 
dragen het College van Gedeputeerde Staten op om: 
- in de begroting voor de jaren 2013 t/m 2016 voldoende budget te reserveren om de 
vrijwilligersinfrastructuur ten behoeve van de verankering van natuur in de samenleving te 
behouden en versterken; 
- de daartoe benodigde middelen te halen uit de vrije bestedingsruimte in de begroting 
2013.” 
..................... 
 
“Provinciale Staten Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
kennis genomen hebbend van: 
- het Economisch Programma Brabant 2020; 
- de Strategie Bedrijventerreinen en andere Werklocaties; 
- de beantwoording van de vragen van GroenLinks aangaande de 
herstructureringsdoelstelling (EZB 13/4/12) door gedeputeerde Pauli d.d. 26/4/12; 
- Menukaart Duurzame Bedrijventerreinen (Prov. Noord-Brabant), 
constaterende dat: 
- de huidige herstructureringsdoelstelling (voor 2015) van 1.795 ha verouderde 
bedrijventerreinen gebaseerd is op een oud onderzoek van het ETIN uit 2002, dat aangaf dat 
er 5500 ha verouderde bedrijventerreinen waren; 
- deze doelstelling verkregen is door - om budgettaire redenen - slechts 1/3 hiervan als 
doelstelling op te nemen (eerder zelfs 1/4); 
- aan deze beperkte doelstelling voortvarend gewerkt is en men op 'schema' ligt aldus de 
BOM/BHB; 
- Brabant van een prominente achterloper op dit gebied nu flinke vooruitgang heeft geboekt; 
- er onderzoek ligt dat aangeeft dat er naar de huidige maatstaven meer bedrijventerreinen 
geherstructureerd zouden moeten worden; 
- het Uitwerkingsprogramma Bedrijventerreinen/ Werklokaties niet uitgaat van actuele 
gegevens, 
overwegende dat: 
- de herstructureringsdoelstelling van verouderde bedrijventerreinen gebaseerd dient te zijn 
op het meest actuele onderzoek; 
- ook het maatschappelijk veld waaronder recent de BZW/KvK gepleit hebben voor 
intensivering van de duurzame herstructurering van oude terreinen en minder klemtoon op 
het ontwikkelen van nieuwe werklocaties; bij nieuwe locaties de SER ladder hanterend, 
verzoeken GS: 
in het Uitwerkingsprogramma Bedrijventerreinen/ Werklocaties de 
herstructureringsdoelstelling op basis van actuele rapportages te formuleren in termen van 
kwaliteit (duurzaam karakter) als kwantiteit (aantal ha) en de consequenties van deze 
uitkomsten in beeld te brengen; en zoveel mogelijk nieuwe activiteiten (prioritaire clusters) op 
bestaande (geherstructureerde) terreinen te lokaliseren, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M17. Door 
de leden P. Smeulders, Verhees, Van Vught, mw. Slegers, mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie, 
Mondriaan en Van der Wel wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
constaterende dat: 
- de commissie Van Doorn op verzoek van Gedeputeerde Staten op 2 september 2011 het 
advies 'Al het vlees duurzaam' publiceerde. Het advies bevat de ambitie om een transitie 
naar een duurzame veehouderij te realiseren door middel van een gefaseerde integrale en 
ketenbrede aanpak met negen maatregelen. Met het advies is ook een alliantie ('Verbond 
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van Den Bosch') gesloten door retailers en een brede vertegenwoordiging vanuit de 
agribusiness, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties en de Provincie; 
- Provinciale Staten in december 2011 akkoord zijn gegaan met de nadere uitwerking van 
het advies van de commissie Van Doorn en de inzet van de provincie hierop. Die inzet komt 
neer op faciliteren totaalproces (financiering en ondersteuning van het nog in te stellen 
onafhankelijk regieorgaan) en uitvoering van de maatregelen van Van Doorn waar de 
provincie een rol heeft; 
- tijdens een algemene bijeenkomst van het Verbond van Den Bosch op 10 mei 201 2 een 
onafhankelijk regieorgaan is ingesteld en is gesproken over de samenstelling, rol, 
positionering en taakopvatting van het regieorgaan, 
overwegende dat: 
- de uitvoering van het rapport 'Al het vlees duurzaam' van groot belang is voor het doen 
slagen van het koersdocument Stad en Platteland; 
- de presentatie van Daan van Doorn op 29 september 2012 tijdens de themabijeenkomst 
transitie landbouw/agrofood over de uitvoering van het rapport 'Al het vlees duurzaam' 
zorgen opriep over de voortgang; 
- het van belang is dat Provinciale Staten op de hoogte blijven van de voortgang van de 
uitvoering van het rapport 'Al het vlees duurzaam', 
roepen het college van Gedeputeerde Staten op:  
in gesprek te gaan met het onafhankelijke regieorgaan van het Verbond van Den Bosch om 
hen te verzoeken: 
- een halfjaarlijkse voortgangrapportage van de uitvoering van het rapport 'Al het vlees 
duurzaam' op te stellen; 
- deze toe te lichten in de Statencommissie voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M18.  
Door de leden P. Smeulders, Verhees, Van Vught, mw. Slegers, mw. Knoet-Michels, mw. 
Klitsie, Mondriaan, Van der Wel en Kap wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
constaterende dat: 
- Provinciale Staten op 9 december 2011 de motie 'Genoeg, geen vee erbij!' heeft 
aangenomen; 
- Arcadis op 24 april 2012 het onderzoek 'Regionaal de hand aan de kraan' publiceerde over 
het regionaal sturen van de omvang van de veestapel. Dit onderzoek stelt dat een nieuw 
provinciaal stelsel van dierrechten voor alle veecategorieën ingevoerd kan worden als het 
Rijk definitief besluit tot afschaffing van de huidige varkens en pluimveerechten en regionale 
compartimentering, 
overwegende:  
- dat het gelet op de complexiteit van de problematiek en de extra bureaucratie die dit 
teweeg brengt, niet de voorkeur heeft dat iedere provincie haar eigen stelsel van dierrechten 
opzet, 
roepen de Eerste en de Tweede Kamer op: 
- het stelsel van dierrechten ook na 2015 te handhaven, tenzij er een beter systeem wordt 
ingevoerd om de veestapel te reguleren, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M19. 
Door de leden Bouwman, S. Smeulders, mw. Lestrade-Brouwer en Van der Wel wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
gelezen hebbend de OV-visie Brabant, Voorjaarsnota 2012 en Begroting 2013, 
constaterend dat: 
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- door de Rijksbezuinigingen en beperkingen van de BDU niet alleen het huidige 
basisvoorzieningenniveau OV onder druk staat, maar vooral het toekomstige OV-beleid (zie 
de meerjarenraming 05.02 OV: voor OVexploitatie €15 mln. minder m.i.v. 2013 en voor 
OVstrategische projecten en -beleid €24 mln. minder m.i.v. 2014); 
- met de Voorjaarsnota het tijdstip is aangebroken om ideeën aan te leveren voor 
fondsvorming en investeringen, 
overwegende dat: 
- openbaar vervoer (OV) nog immer een belangrijke pijler is van het mobiliteitsbeleid van de 
Provincie, zowel voor het platteland als de verbinding tussen steden; 
- extra geld uit het bestuursakkoord voor komomleidingen én OV ter grootte van €10 mln. 
geheel gebruikt wordt voor komomleidingen; 
- daarentegen het stimuleren van gebruikmaking van (H)OV urgent blijft en onderdeel van de 
OV-visie (nieuwe aanbesteding) dient te zijn; die urgentie bleek ook tijdens een recente 
presentatie HOV in de commissie MF (051012), 
spreken uit dat: 
het OV kwalitatief verbeterd moet worden (HOV, maatwerk vervoer, innovaties slimme 
dienstroosters, voertuigtechnologie, etc.) om klanten te behouden en aan te trekken en 
dientengevolge extra middelen beschikbaar te stellen voor de realisatie van de vastgestelde 
OV-visie, 
verzoeken GS: 
dienovereenkomstig te handelen, 
het beleid uit te werken en extra middelen te reserveren in de meerjarenbegroting met 
ingang van 2014 tot 2016 (meerjaren OV-beleid en strategische projecten) ten laste van de 
begroting of ten laste van een op te richten OV-fonds van proportionele omvang c.q. een OV-
deelfonds van het Innovatiefonds, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Tsoutsanis-van der Koogh, mw. Kerkhof-Mos, mw. 
Slegers, S. Smeulders, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Frijters- Klijnen, Bouwman, Van der Wel, 
Kap en Mondriaan wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 november 
2012, 
constaterende dat: 
- er nog steeds geen oplossing is binnen de internationale treininfrastructuur als de 
Beneluxtrein per 9 december aanstaande niet meer rijdt ondanks veler bemoeienis; 
- de negatieve effecten daarvan voor Brabantse reizigers steeds dichterbij komen en de 
onrust in met name West-Brabant toeneemt; 
- de minister van I&M in ieder geval nog geen zicht heeft op het nakomen van de 
oorspronkelijke afspraken door met name de Belgische vervoerder; 
- de Tweede Kamer ingestemd heeft met het voeren van een juridische procedure hierover 
parallel aan het zoeken naar pragmatische oplossingen; 
- de minister van I&M bezig is een alternatief te zoeken per 9 december, maar dat tot op 
heden nog niet een concreet alternatief is vastgesteld, 
overwegende dat: 
- al gedurende een lange periode grote druk door velen wordt uitgeoefend zowel aan 
Nederlandse als aan Belgische zijde om tot een oplossing te komen; 
- Provinciale Staten zich als vertegenwoordigers van de Brabantse samenleving zouden 
moeten laten horen op dit dossier, maar dit nog niet in gezamenlijkheid hebben gedaan; 
- het buiten kijf is dat Provinciale Staten het uitblijven van een alternatieve oplossing voor het 
niet meer rijden van de Beneluxtrein per 9 december aanstaande onaanvaardbaar vinden, 
verzoeken Gedeputeerde Staten om: 
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- dit eensgezinde standpunt van Provinciale Staten van Noord-Brabant per brief aan de 
hoofdrolspelers in dit dossier, zoals de minister van I&M, de NS en de fracties in de Tweede 
Kamer, zo spoedig als mogelijk over te brengen; 
- tevens andere betrokkenen bij dit dossier van dit eensgezinde standpunt van Provinciale 
Staten op de hoogte te stellen, ter ondersteuning van de druk die al door hen wordt 
uitgeoefend op dit dossier; 
- zelf deze motie te benutten voor het opvoeren van nog meer druk dan al door 
Gedeputeerde Staten wordt uitgeoefend; 
- zelf een creatieve noodoplossing aan de Minister aan te reiken als inderdaad dreigt dat 9 
december geen alternatief voor de (West-)Brabantse reizigers voorhanden is, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
..................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Slegers, mw. Spierings, Kap, mw. 
Brunklaus, Van der Wel en Mondriaan wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 16 november 2012, kennis 
genomen hebbende van de nota “Brabant: uitnodigend groen”, begroting 2013, Najaarsbrief 
en Memorie van Antwoord begroting 2013, 
overwegende dat: 
- de nota “Brabant: uitnodigend groen” een herziening is van het natuur- en 
landschapsbeleid; 
- sprake is van een forse bezuiniging de komende jaren zowel structureel als incidenteel (-
50%); 
- de bezuinigingen worden “gevonden” in een mix van besparingen, bezuiniging op bijdrage 
provincie en vooral in toename van bijdragen van derden; 
- ook van gemeenten een forse bijdrage (€vijftig miljoen) wordt gevraagd bij het realiseren 
van Ecologische Verbindingszones (EVZ’s); 
- gemeenten momenteel al erg veel opdrachten krijgen van het Rijk zonder geld erbij en voor 
de EVZ’s al 100% voorzien in beheer, 
spreken uit dat: 
- voor het realiseren van een toekomstbestendig robuust natuurnetwerk naast de realisatie 
van de Ecologische Hoofd Structuur, de EVZ’s van wezenlijk belang zijn; 
- gemeenten met name voor de plannen 2013 niet tijdig hebben kunnen reageren op de 
extra kosten die gemoeid gaan met de voorstellen van de provincie, 
besluiten om: 
- gemeenten een geleidelijke afbouw van de regeling aan te bieden; 
- hiervoor €1,5 mln. in 2013 en 2014 en €1 mln. in 2015 vrij te maken en deze te dekken uit 
de vrije bestedingsruimte van de begroting 2013/Najaarsbrief.” 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging en krijgt nr. A6. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Vandaag behandelen we de begroting 2013. De ambitie 
van Brabant om een topregio in Europa te worden onderschrijven wij. We zien een breed 
palet van thema’s langskomen: arbeidsmarkt, woningmarkt, versterking van de economie, 
landschap, landbouw, natuur, mobiliteit, rotondes, nachtnet, stads-landbouw en 
schaapskuddes. Alles bij elkaar is het heel veel. Ik wil het college danken voor hun 
beantwoording. Wij bespeurden een houding die ons meer tegemoetkomt en meer luisterend 
is dan verleden jaar. Dat waarderen we. 
Ik wil nog aandacht vragen voor de communicatie en de dienstverlening. Wij hechten aan 
een betrouwbare overheid die haar werk correct doet. Communicatie is ook een speerpunt 
van dit college. Wij zien in het afgelopen jaar toch een aantal zaken waarvan wij moeten 
leren. Ik noem als voorbeelden Reiling en Chemie Pack. Ik hoop dat we er positief mee 
omgaan; leren van fouten mag. 
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Ik heb van gedeputeerde Pauli nog geen reactie gehad op de toepassing van het BOB-
model en het sturen met kaders. Daarover zou ik toch graag wat meer horen. 
Op het punt van mobiliteit wil ik onderstrepen dat wij het nachtnet graag gerealiseerd zien. 
Wij roepen het college op zich daar maximaal voor in te spannen. 
Aan de gedeputeerde Van Heugten wil ik nog vragen wat de uitspraak van de minister van 
infrastructuur en milieu over het wegvallen van financiën voor ons eigen infrastructuurfonds 
betekent. 
Mijn fractie vindt de reactie van gedeputeerde Van den Hout op de Landschappen van Allure 
kortweg onder de maat. Wij vinden dat het geen recht doet aan de zorg die wij uitspraken. € 
56 mln. is veel geld wat in de eerste tranche is bestemd voor de Landschappen van Allure. 
Wij vinden deze drie gebieden niet onderscheidend genoeg. Daarop alstublieft nog een 
gewone reactie. De motie over de opvang van inheemse dieren komt straks nog in 
stemming. Het is een motie naar aanleiding van de vorige Statenvergadering. Door nieuwe 
kwaliteitseisen komt dit op ons bordje. Het Rijk heeft eisen gesteld die het ontzettend duur 
maken. Wij waarderen zeer de inzet van vrijwilligers, hier ook aanwezig. Wij vinden 
dierenleed onacceptabel. Dat moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Wij vinden de eisen 
van het Rijk onnodig opgeschroefd. Wij dienen de motie in om het Rijk op te roepen zijn 
eisen te vereenvoudigen dan wel de kosten daarvan zelf te dragen. 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Voorzitter! Ik vind dat een prachtig oproep maar waaraan 
wordt dan gedacht, welke eisen moeten worden versoepeld zodanig dat het minder geld 
kost? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Wij hebben de afgelopen tientallen jaren met vrijwilligers ontzettend 
goed werk gedaan. Ik zie niet in dat dat nu ineens niet meer het geval zou kunnen zijn. Ik 
ben niet in detail op de hoogte van de eisen van het Rijk maar ik zie alleen dat wij €300.000 
moeten investeren in betere hokken en dat soort zaken. Was het dan zo slecht? 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Voorzitter! De minister was vrij om via het uitvoeringsbesluit 
eisen zodanig te formuleren dat het aan de wensen van de sector tegemoet komt. Die eisen 
zijn ook versterkt omdat er heel veel wildgroei was en er bijvoorbeeld ook sprake was van 
dierenhandel en dat soort dingen. Dat viel allemaal onder dezelfde paraplu en die kregen 
soms ook een vergunning. Om nu de goeden van de slechten te kunnen scheiden, zij die het 
beste voor hebben met de dieren tegenover mensen die dat veel minder hebben, zijn die 
kwaliteitseisen bedoeld. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Als het Rijk het dan zo belangrijk vindt moet het het geld dan ook 
maar bijleggen en niet alle provincies met een probleem opzadelen. 
Wij willen nog een toelichting van de gedeputeerde op zijn tweet in verband met 
amendement A3 dat er €1 mln. beschikbaar is. Motie M16 over het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid houden we aan. 
Ik kom nog even terug op het integrale palet waarmee ik begon. Wij hebben het samengevat 
in de motie, getiteld: het zwarte schaap: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
besprekende de begroting 2013 en de Najaarsbrief, 
constaterende dat: 
- er brede steun is voor het uitbreiden van het aantal schaapskuddes in Brabant voor het 
beheer van groen; 
- er een motie is ingediend om beheer van groen op rotondes te outsourcen; 
- rotondes beschouwd kunnen worden als kunstwerken zoals bedoeld in “Beheer en 
onderhoud kunstwerken provincie Noord-Brabant” van de Zuidelijke Rekenkamer; 
- er partijen zijn die constateren dat er een correlatie is tussen een donkere kleur en 
loopsnelheid, 
overwegende dat: 
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- wij schapen geschikt achten voor het snel en goedkoop beheren van rotondes; 
- hiermee de relatie tussen stad en platteland kan worden versterkt; 
- wij geen principieel onderscheid maken tussen witte en zwarte schapen; 
- een combinatie van witte en zwarte vachten de mogelijkheden vergroot om van de vachten 
kunstwerken te maken met reclame-uitingen; 
- witte en zwarte vlakken bijdragen aan het mozaïeklandschap, 
dragen het College van Gedeputeerde Staten op om: 
- het beheer van provinciale rotondes te outsourcen aan schapen, waarbij een minimum 
graassnelheid van 100 grassprieten per minuut vereist is; 
- bij de aanbesteding géén onderscheid te maken tussen witte en zwarte schapen; 
- als belangrijk kwaliteitscriterium in deze aanbesteding op te nemen “de mate waarin de 
aanbieding bijdraagt aan creëren van creatieve, veelkleurige kunstwerken op rotondes”; 
- dit voor 2018 op alle rotondes te realiseren, zodat het integraal onderdeel zal zijn van het 
project Culturele Hoofdstad, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie wordt voorgesteld door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. 
Klitsie, mw. Spierings, Hageman en mw. Oomen-Peeters. De motie maakt onderdeel uit van 
de beraadslaging en krijgt nr. M22. Motie. M16 is aangehouden.  
Door de leden mw. Spierings, Kuijken, mw. Van Iersel en mw. Knoet-Michels wordt de 
volgende motie voorgesteld. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
besprekende de Begroting 2013 en najaarsbrief 
constaterende dat: 
- vanaf 1 juli 2012 alle opvangcentra voor inheemse dieren moeten voldoen aan nieuwe 
kwaliteitseisen; 
- deze kwaliteitseisen leiden tot sterke kostenverhogingen bij de opvangcentra; 
overwegende dat: 
- de kosten van de nieuwe kwaliteitseisen niet in verhouding staan tot de feitelijke 
verbetering aan de opvang van inheemse dieren in nood; 
- de kwaliteitseisen zelfs op onderdelen leiden tot een averechts effect, doordat 
opvangcentra moeten sluiten; 
- de kwaliteitseisen het de vrijwilligers onnodig moeilijk maken om hun werk uit te voeren en 
daarmee het vrijwilligersnetwerk wordt kapotgeorganiseerd; 
dragen het College van Gedeputeerde Staten op om: 
- bij het Rijk aan te dringen op oplossen van het knelpunt van opvang van inheemse dieren 
door 
- ofwel voldoende geld beschikbaar te stellen voor uitvoering van haar beleid ten aanzien 
van opvang van inheemse dieren, 
- ofwel vereenvoudiging van de regels voor opvang van inheemse dieren door te voeren, 
zodat deze opvang in de praktijk niet het slachtoffer wordt van goedbedoelde, maar 
averechts werkende regels; 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
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Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda, 16 november 
2012 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik heb mij even afgevraagd of ik nog wel iets toe te 
voegen had aan de inbreng van de PvdA. Wij hebben het niet samen voorbereid, maar u zult 
wel enige parallellen zien. 
Er is duidelijk een trend in overheidsland, een trend van subsidiëring naar revolverende 
investeringen: fondsvorming dus. Voor Noord-Brabant is dit een nieuwe materie. Voor de 
ambtenaren, voor het college en ook voor Provinciale Staten is dit nieuw. Hoewel PS bij de 
behandeling van de Voorjaarsnota 2012 in meerderheid aan het college de opdracht hebben 
gegeven om uitgewerkte ideeën voor fondsvorming aan te bieden, voelen wij ons toch wat 
overvallen. Wij missen feitelijk een keuzemogelijkheid aan de voorkant. Fondsen kunnen 
veel vormen hebben. Zij kunnen dichtbij de provincie worden georganiseerd, of juist op grote 
afstand worden geplaatst. Het college komt nu met een voorstel zonder dat de verschillende 
vormen met hun vooren nadelen op een rij zijn gezet. Kortom, wij missen eigenlijk een 
startnotitie met scenario's waaruit wij een keuze kunnen maken. Graag willen wij in de 
verdere uitwerking alsnog de vooren nadelen van verschillende fondsvormen op een rij gezet 
zien. 
Dat het niet zo eenvoudig is fondsen te vormen, blijkt wel uit het feit in de provincie Limburg 
het Energiefonds is aanbesteed en dat daarop geen enkele inschrijving gekomen is. Het 
college vraagt ons om in gesprek te gaan over de doelstellingen en de inrichting van deze 
fondsen. De eerste contouren staan in het voorstel. Deze verdienen zeker nog een nadere 
uitwerking. Graag doen wij daarvoor vandaag suggesties en wij geven ook aan in welke 
onderdelen van de voorliggende voorstellen wij ons niet kunnen vinden. 
Het Innovatiefonds voorziet duidelijk in een behoefte. Innovaties uit het MKB die 
aantoonbaar een succes worden en tot opschaling willen overgaan, lopen nu tegen 
financieringsproblemen aan. Het Innovatiefonds maakt het mogelijk deze bedrijven verder te 
helpen. Wij vinden het wel van belang dat duurzame innovaties voorrang krijgen en vragen 
het college dit mee te nemen in de verdere uitwerking van dit fonds. Over het Energiefonds 
wil ik drie grote opmerkingen maken. De uitsluiting van wind en water in het Energiefonds 
begrijpen wij niet. Als het college renovatie van woningen als energiebesparing interessant 
vindt om in een fonds te financieren, dan zijn lokale waterkrachtprojecten ook interessant. 
Deze worden niet opgepakt door Rijkswaterstaat. Het zijn er misschien niet veel, maar wij 
zien geen argument om deze niet te willen financieren. 
 
De heer Van den Berg (PVV): Hoeveel graden koeler wil mevrouw Spierings het hebben op 
aarde? Hoe denkt zij dat te bereiken met zon- en windenergie? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Wij willen graag dat het klimaat niet verandert. Zon- en 
windenergie dragen daaraan bij doordat de CO2-uitsloot omlaag gaat. 
 
De heer Van den Berg (PVV): Verandering is inherent aan klimaat. Wij hebben in Nederland 
de energie-investeringsaftrek. In 2012 wordt daaraan ongeveer €150 mln. uitgegeven. Er 
wordt heel trots vermeld dat het wel 1 miljoen ton CO2 scheelt. Ik kan mevrouw Spierings 
vertellen dat wij in dit land €150 mln. uitgaven voor een besparing die gelijk staat aan één 
tienduizendste van de uitstoot van China alleen al. Mevrouw Spierings vindt dat misschien 
verstandig beleid, ik vind het weggegooid geld. Mijn vraag aan D66 als innovatiepartij is, of 
zij het met mij eens is dat wij op zoek moeten naar nieuwe oplossingen waarmee wij veel 
sneller dan met zon en wind die CO2 kunnen reduceren en echt op de innovatiepoot moeten 
gaan zitten? Bij kernfusie zijn doorbraken gemeld. Ook thoriumcentrales bieden grote 
voordelen, maar het duurt nog enkele decennia voordat die er zijn. Ik noem ook schaliegas. 
Dat is hier nog een beetje tricky, maar wij zitten boven op een gasbel die drie keer zo groot is 
als die van Slochteren en bijzonder schone energie kan leveren. Het zijn allemaal zaken 
waarnaar op zijn minst onderzoek verricht kan worden. Is de innovatiepartij D66 het ermee 
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eens dat wij die kant uitmoeten en geen €150 mln. uitgeven voor een besparing gelijk aan 
één tienduizendste van de uitstoot van China? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik dank de heer Van den Berg hartelijk voor dit betoog. Wij willen 
niet dat het klimaat veranderd door toedoen van de mens. Wij zijn voor innovatie. Kernfusie 
lijkt ons een goed idee, maar wij zien niet zo veel in schaliegas omdat dit nog steeds een 
berg CO2-uitstoot oplevert. Als een fonds revolverend is, kost het ons uiteindelijk niets. 
 
De heer Van Lopik (PvdA): Voorzitter! Vandaag moeten wij beslissen of wij die fondsen 
überhaupt willen instellen. Dat is aan de orde. Wij hebben nog een hele weg voor ons om te 
bepalen wat wij precies met die fondsen willen doen. Nu moeten wij ons bepalen tot het 
instellen van fondsen. Als wij nu al in de diepte gaan, zijn wij verkeerd bezig. Ik wil daarvoor 
waarschuwen. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Het college heeft ons ook gevraagd mee te denken 
over de doelstellingen van de fondsen. Bij die doelstellingen hebben wij een paar 
inhoudelijke opmerkingen die wij nu al graag willen maken. 
 
De heer Bouwman (GroenLinks): Voorzitter! Ik wil proberen iets uit te leggen aan de heer 
Van Lopik. Volgens mij zijn er al eerder fondsen gevormd. Er is een eerste tranche geweest 
en die is niet geweldig uitgevallen. Op het laatste moment bijvoorbeeld zijn 
mobiliteitsfondsen omgezet in spaar- en investeringsfondsen infrastructuur; plat gezegd: 
wegen. Ik heb niks tegen wegen als die tevens energie opwekken, maar dat is een andere 
discussie. Daar komen we nog wel een keer op. Dat geldt ook voor een paar andere 
fondsen. Als je niet met elkaar de omvang en de richting bepaalt waartoe die fondsen 
moeten leiden, lijkt het mij het toch verstandig om nu al paal en perk te stellen en in ieder 
geval de richting aan te geven. 
 
De heer Van Lopik (VVD): Je kunt kaders aangeven door de fondsen. Je kunt aangeven 
waaraan zij moeten voldoen en je kunt wellicht ook een richting aangeven. In mijn ogen gaat 
het vandaag om de beslissing of wij met fondsvorming aan de gang gaan. Daarna komt er 
nog heel veel werk om die fondsen in te vullen. Volgens mij moeten wij het zo doen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Spierings vervolgt haar betoog. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voor wind geldt dat tal van innovaties zo goed als marktrijp zijn. 
Zij gaan uit van opwekking van windenergie op daken van woningen en bedrijven, dus geen 
grote windmolenparken. Deze worden nu uitgesloten doordat in de Memorie van Antwoord 
alleen focus wordt gelegd op die grootschalige windmolenparken.  
Wist u dat de subsidieregeling duurzame energieopwekking (SDE) niet alleen windenergie 
maar ook biomassa, zon en geothermie ondersteunt? Het argument dat voor windenergie al 
de SDE beschikbaar is, gaat ook voor die andere vormen op, dus wat willen wij dan nog in 
het Energiefonds hebben? Voor ons mag het Energiefonds ook best iets groter zijn. 
Wij staan zeer kritisch tegenover mestvergisting. Voldoen aan vergunningvoorschriften 
maakt mestvergisting nog niet duurzaam. Wij willen mestvergisting alleen in het 
Energiefonds hebben als het aan ten minste drie voorwaarden voldoet: 
- Het mag niet concurreren met de voedselproductie. 
- Het mag niet concurreren met reststromen die nu gewoon op het land worden 
ondergewerkt en daarmee een belangrijke bron zijn van organische stof in de bodem. 
- De producten die overblijven na mestvergisting moeten daadwerkelijk een duurzame 
toepassing vinden en niet als vervanging van reguliere mest op de bodem worden gebracht. 
Die reststromen bevatten nauwelijks nog organische stof en die organische stof is belangrijk 
om de bodem vruchtbaar te houden. 
Wij willen het college ook meegeven dat wij slechts matig positief zijn over de mogelijkheden 
om de financiering door te verkopen aan eindbeleggers. Er zijn geluiden dat bijvoorbeeld 
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banken pas geïnteresseerd zijn in fondsen op het moment dat de waarde een paar honderd 
miljoen euro bedraagt. 
Wij zijn blij met €240 mln. voor natuur. Laten wij dat vooropstellen. Maar wij zijn er nog niet 
van overtuigd dat dit geld moet worden ondergebracht in een Groenfonds. De toegevoegde 
waarde in het kader van de Wet Hof is er alleen als wij het maximaal op afstand plaatsen en 
juist dan wordt het fonds inflexibel zeker aangezien het moet werken voor zo'n lange termijn. 
Hoe beoogt het college samenhang met andere thema's zoals beekherstel, bestrijding van 
verdroging en de waterkwaliteit? Dit is onderdeel van het Provinciaal Waterplan en wordt niet 
meegenomen in het fonds. Wat doen wij als het Rijk straks wel weer geld heeft voor natuur? 
Hoe zorgt het college ervoor dat het Groenfonds flexibel kan inspringen op 
beleidswijzigingen bij onze partners zoals waterschappen en gemeenten? 
Tenslotte het Breedbandfonds. Wij vertrouwen op de eigen kracht van de mensen. Wij 
hebben dan ook grote twijfels bij de noodzaak van dit fonds en zien al helemaal niet in 
waarom dit fonds vergroot zou moeten worden ten opzichte van het hiervoor genoemde 
bedrag. Als het Breedbandfonds wordt aangenomen, zal het vertrouwen op de eigen kracht 
van mensen moeten terugkomen in het voorstel voor het Breedbandfonds. Juist in het 
Brabantse buitengebied is de eigen kracht van mensen bij het aanleggen van een netwerk 
groot. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het uitvoeren van de graafwerkzaamheden. Wij zien 
graag dat zelf bijdragen aan de werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van die 
netwerken als kwaliteitscriterium wordt opgenomen bij de instanties als groepen mensen 
aanvragen doen voor dit Breedbandfonds, zodat we ook de initiatieven waar de Brabanders 
zelf in investeren, juist een verhoogde kans maken. 
Ik wil mij nog aansluiten bij een paar opmerkingen van o.a. mevrouw Aarts van het CDA over 
de wet Bibob en over wat speelruimte in de omvang van de fondsen. 
..................... 
 
De voorzitter: Door de leden Bouwman en mw. Spierings wordt het volgende amendement 
voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
kennis genomen hebbend van: 
- de fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda 021012; 
- de Energieagenda 2020; 
- de Businesscase Energiefonds Noord-Brabant 021012, 
constaterend dat: 
a) de doelstellingen van de Energieagenda voor 2020 (31 PJ duurzame energieopwekking 
en 45 PJ energiebesparing) blijkens de businesscase energiefonds bij lange na niet gehaald 
worden (slechts 10% of meer); 
b) de voorgestelde mix van maatregelen niet optimaal en onvoldoende is. 
Biomassaverwerking staat onder druk (biovergisting i.v.m. mineralen, AVl's te weinig 
grondstoffen, bijstoken Amercentrale op lange termijn niet gewenst), maar moet wel 21PJ 
opleveren. Onhaalbaar en deels onwenselijk, dus moet er meer aandacht en geld naar 
andere maatregelen; 
c) mogelijke alternatieven zijn meer warmte- en geothermieprojecten dan nu voorgesteld en 
meer energiebesparing en -opwekking in de gebouwde omgeving (incl. kassen). Maar ook 
stimulering van lokale duurzame initiatieven, waterkracht, windenergie (goed passend in 
landschap), etc., 
overwegende dat: 
a) er meer middelen in het energiefonds gereserveerd moeten worden dan nu in het PS-
besluit staan, namelijk €60 miljoen voor fase 1; 
b) minimaal de middelen voor fase 2, namelijk €40 mln., aan het besluit dienen te worden 
toegevoegd; 
c) nog meer middelen nodig zijn (fase 3) dan de businesscase vermeldt (totaal €100 mln.) 
om een kwalitatieve slag te maken van biomassa-energie opwekking naar meer geothermie, 
warmtebenutting, KWO, WKK, waterkracht en lokale duurzame initiatieven; 
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amenderen het voorliggende besluit als volgt: Besluit 2 
vervangen door: 
2. in te stemmen met de voorbereiding tot het instellen van een Energiefonds en hiervoor 
een voorlopige reservering op te nemen van €60 mln. voor fase 1 en €40 mln. voor fase 2 
ten laste van de middelen van de Investeringsagenda.” 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging en krijgt nr. A15. 
Door de leden Bouwman, mw. Spierings en Van der Wel wordt het volgende amendement 
voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
kennis genomen hebbend van: 
- de fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda 021012; 
- de businesscase Breedband Infrastructuur Fonds NB 021012; 
- de startnotitie Digitale Agenda van Brabant 030712; 
- TNO/Dialogic rapport: Vraag en aanbod NGI; 25 februari 2010; 
- TNO rapport: Evolution and prospects cable networks for broadbandservices; 31 augustus 
2012, 
constaterend dat: 
a) in de besproken Startnotitie voor het 'net' (scenario 3) een beredeneerd bedrag van €27 
mln. werd gevraagd en door een meerderheid geaccordeerd voor verdere uitwerking in een 
kaderstellende nota; 
b) enkele weken later voor een Breedbandfonds nauwelijks beargumenteerd voor dezelfde 
activiteiten €50 mln. plus €19 mln. (fase 2) wordt gevraagd, 
overwegende dat: 
a) in de startnotitie bij nader inzien een onjuiste en zeer selectieve weergave heeft 
plaatsgevonden van de bevindingen uit het TNO rapport van 2010 m.b.t. de migratiepaden 
van ADSL (via VDSL.2 en UDSL) en kabel (HFC) naar NGA (FttH); 
b) het recente TNO-rapport 2012 dat voor kabel nog eens vaststelt; 
c) de multiplier in beide voorstellen ineens verschilt (2,6 versus 3,2); 
d) kabel een dekking heeft van 97%, koper/DSL 100% tegenover voor glasvezel (FttH) 
slechts 15% in de straat en 8% bij echte abonnees; 
e) er al een ruime mogelijkheid is voor uit uitrollen van maatschappelijke dienstverlening via 
breedband (basis en NGA), het 'nut', waarvoor we al €14 mln. in de Startnotitie hebben 
gereserveerd, 
amenderen het voorliggende besluit als volgt: 
Van de oorspronkelijke tekst vervalt besluit 3 en wordt het vervangen door een nieuw besluit 
3: 
3. in te stemmen met de voorbereiding tot het instellen van een Breedbandfonds en hiervoor 
een voorlopige reservering op te nemen van maximaal €27 mln. ten laste van de middelen 
van de Investeringsagenda.” 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging en krijgt nr. A16. 
Door de leden Bouwman, mw. Spierings en Van der Wel wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
kennis genomen hebbend van: 
- de fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda 021012; 
- de Business case Breedband Infrastructuur Fonds NB 021012; 
- de Startnotitie Digitale Agenda van Brabant 030712 
- TNO/Dialogic rapport: Vraag en aanbod NGI; 25 februari 2010; 
- TNO rapport: Evolution and prospects cable networks for broadband services; 31 augustus 
2012, 
constaterend dat: 
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a) in de besproken Startnotitie voor het 'net' (scenario 3) een beredeneerd bedrag van €27 
mln. werd gevraagd en door een meerderheid geaccordeerd voor verdere uitwerking in een 
kaderstellende nota; 
b) enkele weken later voor een Breedbandfonds nauwelijks beargumenteerd voor dezelfde 
activiteiten €50 mln. plus €19 mln. (fase 2) wordt gevraagd, 
overwegende dat: 
a) in de startnotitie bij nader inzien een onjuiste en zeer selectieve weergave heeft 
plaatsgevonden van de bevindingen uit het TNO rapport van 2010 m.b.t. de migratiepaden 
van ADSL (via VDSL.2 en UDSL) en kabel (HFC) naar NGA (FttH); 
b) het recente TNO-rapport 2012 dat voor kabel nog eens vaststelt; 
c) de multiplier in beide voorstellen ineens verschilt (2,6 versus 3,2); 
d) kabel een dekking heeft van 97%, koper/DSL 100% tegenover voor glasvezel (FttH) 
slechts 15% in de straat en 8% bij echte abonnees; 
e) er al een ruime mogelijkheid is voor het uitrollen van maatschappelijke dienstverlening via 
breedband (basis en NGA), het 'nut', waarvoor we al €14 mln. in de startnotitie hebben 
gereserveerd, 
verzoeken GS in de geest van bovenstaande constateringen en overwegingen het voorstel 
voor een Breedbandfonds beter te onderbouwen (technologische 
mogelijkheden/combinaties) en berekeningen (met name financiële inschattingen) 
transparant te maken, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging en krijgt nr. M26. 
Door de leden Bouwman en mw. Spierings wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten in vergadering bijeen op 16 november 2012, 
kennis genomen hebbend van: 
- de fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda 021012; 
- de Energieagenda 2020; 
- de Businesscase Energiefonds Noord-Brabant 021012, 
constaterend dat: 
a) de doelstellingen van de Energieagenda voor 2020 (31 PJ duurzame energieopwekking 
en 45 PJ energiebesparing) blijkens de businesscase energiefonds bij lange na niet gehaald 
worden (slechts 10% of meer); 
b) de voorgestelde mix van maatregelen niet optimaal en onvoldoende is. Biomassa 
verwerking staat onder druk (biovergisting i.v.m. mineralen, AVl's te weinig grondstoffen, 
bijstoken Amercentrale op lange termijn niet gewenst), maar moet wel 21 PJ opleveren. 
Onhaalbaar en deels onwenselijk dus moet er meer aandacht en geld naar andere 
maatregelen; 
c) mogelijke alternatieven zijn meer warmte- en geothermieprojecten dan nu voorgesteld en 
meer energiebesparing en -opwekking in de gebouwde omgeving (incl. kassen). Maar ook 
stimulering van lokale duurzame initiatieven, waterkracht, windenergie (goed passend in 
landschap), etc., 
overwegende dat: 
a) er meer middelen in het energiefonds gereserveerd moeten worden dan nu in het PS-
besluit staan, namelijk €60 mln. voor fase 1; 
b) minimaal de middelen voor fase 2, namelijk €40 mln., aan het besluit dienen te worden 
toegevoegd; 
c) op wat langere termijn meer middelen nodig zijn (fase 3) dan de businesscase vermeldt 
(totaal €100 mln.) om een kwalitatieve slag te maken van biomassaenergie opwekking naar 
meer geothermie, warmtebenutting, KWO, WKK, waterkracht en lokale duurzame 
initiatieven, 
verzoeken GS in de geest van vorenstaande constateringen en overwegingen het 
onderhavige fondsvoorstel uit te werken, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
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Uitwerking werkplan PS 2012-2015 Opheffing van de commissies 
EH en ROW,  instelling van de commissie Ecologie en Ruimte en de 

themacommissie Transitie Stad en Platteland, 25 januari 2013 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij hebben er geen overleg over gehad, 
maar onze woorden sluiten behoorlijk aan bij die van de fractie van de PvdA. Wij zijn blij met 
het nieuwe initiatief en blij met de nieuwe werkvormen. Wij zijn altijd blij met vernieuwing als 
die verbetering met zich kan brengen. Wij moeten zeker onze eigen werkwijze onder de loep 
willen leggen en kijken of wij daarin verbeteringen kunnen aanbrengen. 
Wij sluiten ons ook aan bij de complimenten aan de griffie. Er is heel hard gewerkt om dit 
plan op deze manier te kunnen formuleren. Wij hebben gezien dat het heel ingewikkeld is om 
alle ins en outs op een juiste wijze te verwoorden. Onze complimenten! 
Wij zijn een groot voorstander van het samenvoegen van de commissies EH en ROW. De 
werkbelasting is dan inderdaad enorm, dus ook de instelling van een themacommissie voor 
een zo belangrijk onderwerp in deze bestuursperiode vinden wij belangrijk. Wij hebben zeer 
veel waardering voor het feit dat er met andere werkvormen, nieuwe manieren van het horen 
van burgers en allerlei andere alternatieven gewerkt kan worden. Ik hoop dat de commissie 
daarmee flink aan de gang gaat. Wij sluiten ons aan bij een aantal andere opmerkingen van 
de fractie van de PvdA daarover, met name die over bestuur en financiën. U weet dat wij in 
het begin van de bestuursperiode al flink veel kritiek hadden op de wijze waarop de 
commissies waren ingedeeld. Dat betrof o.a. bestuur en financiën. Straks komt de 
Rekeningcommissie aan de orde. Wij vinden het heel plezierig dat die weer terugkomt. 
Bestuur en financiën zijn voor ons onlosmakelijk met elkaar verbonden en zouden dan ook 
bij elkaar moeten zijn. 
Er is net een discussie geweest over de inspreekmomenten. Wij stellen het zeer op prijs dat 
er nu op vrijdag een speciaal moment komt waarop burgers kunnen inspreken, want nu 
zitten zij vaak in de klem tussen zoveel agendaonderwerpen. 
Met deze nieuwe werkwijze kunnen zij hun ei voldoende kwijt. Wij vinden de communicatie 
hierover erg belangrijk. Het moet duidelijk zijn hoe organisaties en burgers dit moeten doen. 
Zij moeten hartelijk ontvangen worden. Iedereen moet echt recht gedaan worden. 
...................... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Slechts een korte opmerking, maakt u zich 
niet ongerust. 
Wij zijn als PS-leden vrijetijdspolitici. Officieel staan wij voor elf uur in de boeken. Dat is de 
reden waarom wij graag zo efficiënt mogelijk willen vergaderen en waarom wij deze 
verandering van de reglementen hebben voorgesteld. Het is de bedoeling dat wij in die elf 
uur belangrijke dossiers doornemen en afwerken en daarover een fatsoenlijke en efficiënte 
PS-vergadering houden. Wij zijn nu al een behoorlijke tijd bezig om te kijken hoe wij efficiënt 
kunnen gaan werken. Ik hoop dat wij dat binnenkort ook gaan doen. Ik spreek nu even vanuit 
mijn lange ervaring als oppositiepartij. Ik lach even want ik krijg blijkbaar een opmerking over 
efficiënt vergaderen. 
 
De heer Dol (PVV): Mevrouw Lestrade spreekt over efficiënt vergaderen. Het 
Statenweekend was ook bedoeld om te kijken of er andere mogelijkheden waren. Dan kom 
ik toch weer terug op het verhaal dat niet duidelijk onderzocht is of andere alternatieven 
mogelijk zijn. Het is weer opgelegd door de meerderheid. Die heeft besloten om dat er even 
doorheen te drukken. Het Statenweekend was eigenlijk een mislukt weekend. Er is toen ook 
gezegd: laten wij eens onderzoeken of wij kunnen vergaderen zonder commissies. Je vindt 
daarvan echter niets terug, want bij sommige partijen was dat gewoon niet aan de orde. Ik 
denk dat er in deze hele zaak niet goed is nagedacht en dat mag ook weleens gezegd 
worden. 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik ga gewoon door want ik geloof niet dat 
hier een antwoord van mij verwacht wordt. 
Ik wil even mijn ervaring als langdurig oppositielid delen met de heer Heijmans. Dat is een 
gevoel van frustratie kan ik u vertellen. Ik gun u van harte de volgende periode weer 
hetzelfde gevoel, mijnheer Heijmans. Ik kan er niet op wachten, eerlijk gezegd. De ervaring 
als oppositielid is er inderdaad vaak een van frustratie want je hoort nu een keer tot de 
minderheid. Ik krijg sterk de indruk dat de PVV de dictatuur van de meerderheid wil 
veranderen in de dictatuur van de minderheid. Zo hebben wij dat nu een keer niet geregeld. 
Ik kan mij dus goed vinden in de wijze waarop op dit moment hier in dit huis rekening 
gehouden wordt met de minderheid. 
 
Mevrouw Van der Kammen (PVV): Voorzitter! Er wordt ons telkens verweten dat wij niet 
goed luisteren. Wij hebben nergens gezegd dat niet de meerderheid gaat over voorstellen 
die voorliggen, over initiatieven die voorleggen, maar elke minderheid moet wel een initiatief 
kunnen indienen en daar vechten wij voor. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Volgens mij geeft mevrouw Van der Kammen alleen 
maar aan wat mogelijk is. Ik zie het probleem niet. Ik heb de afgelopen periodes en ook deze 
periode nooit de indruk gehad dat dit niet kon. Natuurlijk zijn er momenten van frustratie en 
dan ga je daarover eens debatteren om te kijken of het wat beter geregeld kan worden. Ik 
zeg niet dat wij een ideale manier hebben met onze democratie maar het is de beste die er 
op dit moment is. Wij hebben geen andere tot onze beschikking en zolang doen wij het 
ermee. Onze partij heeft altijd gestreefd naar verbeteringen van het democratische 
functioneren en ik denk dat het de partij van mevrouw Van der Kammen goed zou doen als 
zij dat binnen de eigen gelederen ook zou doen. 
Met de amendementen gaan wij niet mee. Met name het feit dat burgers minder spreektijd 
wordt gegund dan wij allemaal doen, vinden wij geen goed initiatief. 
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Ingekomen stukken, 19 april 2013 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Keijzers-Verschelling, mw. Arts, mw. Brunklaus, mw. 
Wijnands, mw. Lestrade-Brouwer, Van der Wel, Kap en Ten Harmsen van der Beek wordt de 
volgende motie over een niet geagendeerd onderwerp voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 april 2013, 
overwegende dat: 
- in de vergadering van Provinciale Staten van 21 juni 2013 belangrijke besluitvorming op de 
agenda staat omtrent de instelling van een viertal (revolverende) fondsen, te weten een 
Innovatiefonds, een Breedbandfonds, een Energiefonds en een Groenfonds, 
- deze fondsen qua doelstelling en inrichting invulling moeten geven aan de Agenda van 
Brabant; 
- deze fondsen een totale omvang hebben van 475 mln. euro; 
- de instelling van deze fondsen besluitvorming vergt op zowel inhoudelijke doelstellingen 
van ieder fonds als op organisatorische inrichting van de fondsen; 
constaterende dat: 
- het zinvol is aangaande deze besluitvorming advies in te winnen omtrent een aantal 
aspecten die voor Provinciale Staten bijzonder relevant zijn; 
- de Zuidelijke Rekenkamer bereid is gebleken binnen het bestaande budget Provinciale 
Staten hierin tegemoet te komen; 
besluiten: 
- de Zuidelijke Rekenkamer te verzoeken in kaart te brengen op welke wijze de 
organisatorische inrichting van voornoemde fondsen zodanig vormgegeven kan worden dat 
sprake is van een optimale kaderstelling en controle door Provinciale Staten en hierover 
uiterlijk 1 juni 2013 in een brief aan Provinciale Staten te rapporteren. De brief van de 
Rekenkamer kan als handvat dienen voor Provinciale Staten bij de finale besluitvorming op 
21 juni 2013, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Jaarstukken 2012, 17 mei 2013 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 beschouwt de jaarrekening als een 
belangrijk instrument in onze door de wet gegeven controlerende taak. Zoals u van D66 
gewend bent, bekijken wij de stukken op twee niveaus: op proces en inhoud. De 
jaarrekening maakt onderdeel uit van de P&C-stukken en kan alleen goed opgesteld worden 
als ook de begroting correct geformuleerd is in doelstelling en indicator. Het gaat ons om de 
geschiktheid van de stukken om onze taken op een goede manier uit te voeren. D66 heeft 
altijd veel aandacht besteed aan de jaarstukken. In de jaarstukken 2004, 2005 en 2006 heb 
ik alle begrotingsposten uitgevlooid in relatie tot begrotingen en andere jaaroverzichten zoals 
de Rekenkamer dat daarna in 2007 heeft gedaan en nu voor deze jaarstukken met een 
productgroep per onderdeel. Ik kwam toen tot een zeer treurige conclusie over de kwaliteit 
van de P&C-stukken, een conclusie die onderschreven werd door de Zuidelijke Rekenkamer 
in haar rapport van 2007 en waaraan nu gerefereerd wordt. Posten die in de begroting 
werden genoemd, kwamen in de verantwoording helemaal niet meer voor en in de 
jaarstukken vonden we tekstblokken over zaken die we nooit in de begroting hadden gezien. 
Daarnaast was er sprake van onderbesteding en overschrijding, van wisseling van 
begrotingsposten en van producten die van de ene naar de andere post verhuisden, zodat 
de doorgaande lijn niet gecontroleerd kon worden. Die laatste zaken moeten u ook nu nog 
bekend in de oren klinken en ik kijk ook even naar de SP. Ik heb mijn bijdragen uit die jaren 
erop nagelezen en kan niet anders dan constateren dat we echt vooruitgang hebben geboekt 
maar dat we er nog steeds niet zijn. Samen met collega's uit andere fracties, is in de 
Rekencommissie en de Werkgroep Verbetering Begroting in de vorige Statenperiodes hard 
gewerkt aan verbetering van de kwaliteit. Gedeputeerden en ambtenaren hebben daar ook 
veel steentjes aan bijgedragen. Diegenen die nu klagen over de kwaliteit kunnen zich 
waarschijnlijk niet voorstellen van hoever wij komen. Er zijn met de laatste 
Statenverkiezingen zoveel nieuwe leden in PS gekomen, dat het collectief geheugen daar 
onder te lijden heeft gehad, maar de heer Ten Harmsen van der Beek van de VVD herinnert 
zich ongetwijfeld nog goed hoe ook de heer Coonen van het CDA hier een belangrijke rol in 
heeft vervuld. Ook al zien wij als D66 de vooruitgang, wij zien ook nog heel veel wat te 
verbeteren valt. De Zuidelijke Rekenkamer heeft stevige kritiek geuit die volledig is 
onderschreven door het college. Het heeft toegezegd alles ter harte te nemen en zijn best te 
doen. Dat heeft het overigens bij het vorige onderzoek ook al aangegeven en toen ging het 
ongeveer over dezelfde punten. We horen graag of we deze overeenkomst in de 
opmerkingen van de Rekenkamer, toen en nu, en de reactie van het college daarop 
hoopgevend of teleurstellend moeten noemen. Bij aanvang van deze Statenperiode hebben 
de coalitiepartijen een commissiestructuur georganiseerd die D66 zeer ongelukkig 
voorkwam. We zijn blij dat erkend is dat de Rekencommissie nodig is om de kwaliteit van de 
P&C-stukken te verbeteren. 
Ik kom nu bij de stukken van dit jaar. In de commissies is al geklaagd over de te late 
toezending van dit enorme pakket. Wij hebben te weinig tijd gehad. Wij hebben technische 
vragen in tranches gesteld. Met name de laatste serie vragen en de beantwoording daarvan 
hebben laten zien hoe ingewikkeld het is voor Statenleden om te achterhalen wat wanneer 
en waar verantwoord wordt. Wij hebben een aantal scenario's aangegeven en gevraagd hoe 
wij de verantwoording daarvan kunnen vinden. 
Het is duidelijk dat er weer sprake is van over- en onderschrijdingen. Ik haal nu een zinsnede 
aan uit een rapport van de Zuidelijke Rekenkamer uit 2009 over de onderbestedingen van 
onze provincie: "Indien PS niet toereikend (waaronder tijdig) worden geïnformeerd over 
onderbesteding en de oorzaken daarvan wordt het inzicht in de provinciale baten en lasten 
minder transparant, waardoor een integrale afweging door PS van de inzet van 
begrotingsmiddelen wordt bemoeilijkt."  
Verleden jaar is door onze fractie al een overzicht gemaakt van de over- en 
onderschrijdingen per post. Dit jaar hebben we dat opnieuw gedaan, maar nu met de 
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percentages erbij om duidelijk te maken hoeveel het college ernaast zat met zijn 
inschattingen per begrotingspost. In het geheel van de Planning- en Controlestukken, waar 
de jaarrekening deel van uit maakt, staan de drie W-vragen centraal: 
- Wat willen we bereiken? 
- Welke acties zijn daarvoor nodig? 
- Wat gaat dit kosten? 
De doelstellingen bepalen we in kadernota en startnotities. De benodigde acties en 
bijhorende benodigde middelen worden door GS ingeschat en door PS bekrachtigd via de 
begroting en bijhorende begrotingswijzigingen. Over de doelstellingen heeft de ZRK 
onderzoek gedaan en geconcludeerd dat onvoldoende duidelijk is wat bereikt is. Door niet al 
te SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerde 
doelstellingen -- dat betreft PS zelf, zij krijgen ieder jaar te horen krijgen wat zij fout doen -- 
en niet altijd adequate indicatoren is het lastig om de effectiviteit van het provinciale 
handelen te bepalen. Naast GS hebben ook PS hier een grote rol in. Wij willen, gezien het 
rapport van de ZRK, ervoor pleiten dat de Rekeningcommissie het optimaliseren van de 
huidige P&C-cyclus als topprioriteit zal oppakken en hun schaars beschikbare tijd hiervoor 
reserveren. De laatste 2 W-vragen, welke acties zijn nodig en wat kost dit, zijn verantwoord 
in de jaarrekening. 
Ik wil eerst enkele opmerkingen maken over het globale beeld en daarna nog wat specifieke 
opmerkingen over enkele onderdelen. We krijgen het beeld gepresenteerd van een resultaat 
van € 19 miljoen negatief dat vooral veroorzaakt wordt door de herstructurering van de 
balanssystematiek, het vooruitnemen van de lasten van harde verplichtingen. Verder is het 
college tevreden over de inspanningen om realistischer te plannen en te ramen, waardoor de 
onderbesteding op de lasten lager is dan in voorgaande jaren. Maar als D66 een niveautje 
onder de totalen gaat zitten om in te schatten hoe realistisch er begroot is, valt een aantal 
zaken op. U hebt dat schema van ons gekregen. Allereerst: het negatief resultaat van 19 
miljoen euro is de resultante van globaal 222 miljoen euro meevallende baten, 215 miljoen 
euro onderbestedingen, 130 miljoen euro overschrijdingen, 280 miljoen euro stelselwijziging 
en nog 42 euro miljoen negatief effect van de mutaties van de reserves. En dan blijkt in ieder 
geval dat er bij een gewijzigde begroting van anderhalf miljard euro 345 miljoen euro aan 
verkeerde inschattingen inzitten. En als we, voor zover mogelijk, inzoomen op die 
onderbestedingen zien wij daar verschillende oorzaken. Een deel wordt veroorzaakt door 
meevallers in prijzen, het meeste door vertragingen in de uitvoering. Wij willen van de 
gedeputeerde graag de toezegging dat de prijsontwikkelingen goed geanalyseerd worden. 
D66 constateert dat van het grote deel van de onderbestedingen er maar 7 miljoen euro 
wordt overgeheveld naar volgende jaren. Dat houdt dus in dat er ruim meer dan 100 miljoen 
euro aan in november 2011 nog noodzakelijk geachte activiteiten waren. Als gesteld wordt 
dat er realistischer gepland en geraamd is, kan dat wel zo zijn, maar het absolute niveau is 
nog niet voldoende. Ik hoor hier graag wat opmerkingen over. Ik haal hier opnieuw een 
zinsnede uit het al eerder genoemde rapport van de ZRK uit 2009 aan: op basis van haar 
analyse concludeert de rekenkamer dat binnen de provincie geen sprake is van een actueel, 
helder en toetsbaar beleidskader, waarin specifieke richtlijnen en criteria zijn opgenomen 
met betrekking tot de vorming van onderbesteding. De rekenkamer acht dit met het oog op 
het budgetrecht van PS onwenselijk. De reactie van het college daarop was: we achten het 
de moeite waard om te onderzoeken in hoeverre aanvullende richtlijnen en criteria met 
betrekking tot onderbesteding kunnen bijdragen aan betere sturing en verantwoording. Dat 
brengt ons tot de vraag wat GS een reëel maximum vinden om te kunnen afwijken van de 
begrotingsposten. 
Met betrekking tot de memorie van antwoord hebben we nog een paar opmerkingen naar 
aanleiding van de behandeling in de commissies ER (commissie voor Ecologie en Ruimte) 
en TSP. Wij hebben gevraagd waarom in de jaarstukken 2012 niet volledig wordt 
gerapporteerd over de beleidsprestaties. Als voorbeelden hebben wij aangegeven 
verzurende stoffen en geluidshinder door de luchtvaart. Dit zijn belangrijke onderwerpen. 
De gedeputeerde geeft als reden dat hij alleen verantwoording aflegt over de in de begroting 
opgenomen beleidsprestaties en niet over het volledige Provinciaal Milieuplan. Als 
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beleidsprestaties zijn in de begroting 2012 precies die zaken opgenomen: "De luchtkwaliteit 
in Noord-Brabant voor stikstofdioxide en fijnstof" en "De geluidskwaliteit langs provinciale 
wegen, in stiltegebieden." Wij hebben gevraagd: "Waarom heeft hij in de jaarstukken 2012 
niet gerapporteerd over verzurende stoffen en geluidshinder uit de luchtvaart?" Dat is 
gewoon conform wat in de begroting stond. 
Verder vinden wij het jammer dat ondanks de inspanningen de gezondheidskaarten niet zijn 
geregeld. Wij begrijpen dat de vertraging aan het Rijk te wijten valt. Bij de Landschappen van 
Allure moeten wij constateren dat de beleidsprestaties en de financiële resultaten 
achterlopen bij de planning. Gezien onze eerdere bedenkingen bij de Landschappen van 
Allure volgen wij dit kritisch. Kan het college ons geruststellen door een tussenevaluatie toe 
te zeggen op proces en doelbereik? 
.................... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij vragen dit niet voor niets. Ik gaf in mijn 
eerste bijdrage al aan dat wij de verschillen in percentages hebben uitgedrukt. De verschillen 
zijn enorm. In het economisch programma zien we een verschil in percentage tussen 
begroting en de realisatie van 77 tot 95 bij diverse posten. Het college is natuurlijk gerechtigd 
in diverse posten te schuiven; wij gaan over die productgroepen. Wij hebben er echter toch 
een beleid achter zitten om het te verdelen over een aantal posten en dan moet het college 
toch ook weten dat het een tikkeltje meer of een tikkeltje minder kan zijn, wat ze ergens aan 
moeten uitgeven, maar dat er wel een lijn moet zitten in de juiste besteding van de gelden. 
Wij zien echter dat er zoveel afwijkingen zijn dat wij ons afvragen of het college zich niet een 
percentage voor ogen moet houden tot waar onderbesteding mag plaatsvinden. Het college 
zou zichzelf daartoe moeten dwingen. Dat hoeft niet meteen te worden teruggebracht tot nul, 
maar het college moet zich realiseren dat percentages van 40 tot 50 aan onderbesteding op 
een post niet goed zijn. Het college moet trachten dat te vermijden. 
 
De heer Van Heugten (GS;CDA): Voorzitter! We hebben hier in de commissie ook even 
over gesproken. Ik denk dat het geen goede suggestie is. Ik snap de vraag wel maar de 
grootte van de percentages van afwijking hebben er niet mee te maken dat wij er zo maar 
een potje van maken. Onderbesteding kan bijvoorbeeld ook het gevolg zijn van goedkoper 
inkopen of minder presteren omdat er gewijzigde omstandigheden zijn waardoor minder 
gepresteerd kan worden. Er zijn allerlei redenen voor onderbesteding. Het lijkt ons geen 
goed idee om daar algemeen iets van te vinden. Bij de aangegeven posten staat in de 
jaarrekening ook omschreven waarom er sprake is van een afwijking. 
Dat is ook de reden waarom wij zeggen dat we de jaarrekening wel in haar oorspronkelijke 
vorm moeten laten. Waar er grote afwijkingen zijn worden die op regelniveau gespecificeerd. 
Er kunnen 1001 redenen zijn voor een afwijking. Om die van te voren in een bepaald kader 
onder te brengen omdat u een schema met bepaalde percentages heeft gemaakt en u dat er 
overheen wilt leggen, lijkt ons geen goede zaak ter verbetering van de jaarrekening. Het gaat 
er juist om grote afwijkingen per keer te verklaren en niet in een norm vast te zitten, 
bijvoorbeeld het niet hoeven verklaren als de afwijking 10% is en als het 15% is wel. Het 
college heeft destijds daarom ook gezegd het te houden bij het afsprakenkader dat we 
hebben want uiteindelijk krijgen de Staten alle informatie bij de beantwoording van dat soort 
vragen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! U kunt zich voorstellen dat D66 daar iets 
anders over denkt. Dat blijft een punt van verschil. We komen er ongetwijfeld in de 
Rekeningcommissie op terug. Ik gaf in mijn tweede termijn al aan dat als wij de sommetjes 
optellen, niet op 85 miljoen euro maar op ruim 200 miljoen euro uitkomen. Daarmee komen 
we op bedragen waarvan we zeggen dat er iets meer discipline in de onderbesteding mag 
komen. Het is een zware tendens om niet over te besteden maar er is vrijwel geen tendens 
tegen onderbesteding. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, wilt u interrupties kort houden? 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Vandaar onze drang daartoe. 
 
De heer Ten Harmsen van der Beek (VVD): Mevrouw Lestrade eindigde haar bijdrage met 
de opmerking dat iedereen zich kan voorstellen dat D66 er anders over denkt. Eigenlijk 
kunnen we dat helemaal niet, want de afgelopen bestuursperiode hebben mevrouw 
Lestrade, ondergetekende en nog een aantal andere collega’s juist in de werkgroep 
verbetering begroting gestuurd op het bereiken van maatschappelijke effecten. Dat is precies 
wat de heer Van Heugten zegt. Het gaat uiteindelijk om de doelstelling die we willen 
bereiken. Mevrouw Lestrade lijkt hier wel erg aan cijferfetisjisme te doen en dat is precies 
wat we proberen te voorkomen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik doe niet aan cijferfetisjisme maar ik probeer aan te 
geven -- ik heb het al eens eerder gezegd; ik heb mijn oude bijdragen daarop nagelezen – 
dat we het wel eens plezierig zouden vinden als aan overbesteding werd gedaan omdat dan 
die maatschappelijke doelen goed zouden kunnen worden gerealiseerd. Als volgens onze 
berekening 200 miljoen euro niet goed wordt besteed vinden wij dat jammer want er had dan 
veel meer gerealiseerd kunnen worden. Juist omdat wij maatschappelijke effecten willen 
bereiken willen wij graag dat zoveel mogelijk wordt uitgegeven van het geld dat wij ergens 
voor hebben bestemd. Dat is ons doel en waar ik mag aannemen ook het doel van het 
college. 
................. 
 
De voorzitter: Ik stel voor dat we deze discussie nu beëindigen. Gedeputeerde Van 
Heugten is klaar. 
Door de leden Van Vugt, mw. Lestrade-Brouwer, P. Smeulders, mw. Van der Kammen, 
Vissers en Leenders wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 mei 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 23/13 inzake jaarstukken 2012, 
constaterende dat: 
- 78% van de facturen binnen een termijn van 20 dagen betaald wordt, 
overwegende dat: 
- tijdige betaling van facturen voor bedrijven van groot belang is: 
- zeker voor het MKB; 
- zeker in crisistijd, 
verzoeken het college van GS: 
- alles in het werk te stellen om ervoor te zorgen dat binnen deze bestuursperiode minstens 
93% van de facturen binnen 20 dagen betaald wordt, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Voorjaarsnota 2013, 20 juni 2013 
 
De voorzitter: Door de leden Koevoets en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 en 21 juni 2013, 
constaterende dat: 
- inmiddels de werkloosheid in Brabant oploopt tot 100.000; 
- op bedrijventerreinen veelal gronden braak liggen en veel panden leeg staan; 
- de bedrijfsvestiging, ongetwijfeld wegens de economische situatie, terugloopt, 
overwegende dat: 
- de BOM in staat is met regelmaat grote multinationale bedrijven werkzaam onder andere in 
de topsectoren en de kennisindustrie naar Brabant te lokken; 
- het om de bedrijventerreinen door heel Brabant vol te krijgen en werkgelegenheid aan te 
trekken goed is om de acquisitie ook in andere sectoren, waar kleinere bedrijven actief zijn, 
te intensiveren; 
- we op het gebied van acquisitie moeten concurreren met teams van acquisiteurs van 
andere regio's zoals de Randstad; 
- de directe en ongecompliceerde aanpak van REWIN een mooi voorbeeld is hoe dit effectief 
kan gebeuren en kan dienen als een "best practice" in Brabant, verder overwegende dat: 
- de gemeentelijke financiën onder druk staan; 
- een bundeling van de aanpak van REWIN en BOM ervoor kan zorgen dat meer bedrijven 
zich in Brabant vestigen en zo de gemeentes financieel kunnen profiteren door verkoop van 
bedrijfsterreinen en nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd, 
roepen GS op: 
- een voorstel uit te werken waarin wordt aangegeven hoe de BOM in samenwerking met 
REWIN en andere lokale of regionale ontwikkelingsmaatschappijen kan komen tot 
acquisitiebeleid met als doelstelling door vestiging van bedrijven en instellingen zoveel 
mogelijk arbeidsplaatsen te verwezenlijken. Daarbij zou een methodiek uitgewerkt moeten 
worden waarin de provincie via de BOM investeert in de acquisitie waarna, ingeval van 
succes en daadwerkelijke vestiging, de opbrengst van de begunstigde (gemeente) deels 
terugvloeit naar de provincie, 
en gaat over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt onderwerp uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M5 (41/13). 
Door de leden van Gruijthuijsen, mw. Kerkhof-Mos, Heijmans, mw. Lestrade-Brouwer, Van 
Hattem en Leenders wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20/21 vrijdag 21 juni 2013, 
constaterende dat: 
- de Taskforce B5 sinds 2011 in Noord-Brabant bestaat om de georganiseerde criminaliteit in 
de provincie te bestrijden; 
- de Taskforce B5 een samenwerking is van diverse organisaties waaronder de B5 
gemeenten, het ministerie Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, de Nationale 
Recherche en de Belastingdienst; 
- bij de oprichting afgesproken is dat de Taskforce B5 eind 2013 haar rol beëindigt; 
- de Taskforce B5 de afgelopen jaren succesvol is geweest in haar optreden om de 
georganiseerde criminaliteit te bestrijden, 
overwegende dat: 
- bij de deelnemende organisaties de intentie bestaat om de Taskforce B5 te continueren; 
- er op dit moment gewerkt wordt aan een voorstel in welke vorm de Taskforce B5 voor 2 
jaar kan voortbestaan; 
- Noord-Brabant door de hoeveelheid hennepkwekerijen bekend staat als de "wietschuur" 
van Nederland; 
- Noord-Brabant bekend staat als centrum van de productie van synthetische drugs; 
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- georganiseerde criminaliteit veel zichtbare overlast veroorzaakt door bijvoorbeeld lozing 
van vaten restafval in het buitengebied van de provincie of woningbranden als gevolg van 
kortsluiting door de aanwezigheid van een hennepkwekerij; 
- georganiseerde criminaliteit de bijl aan de wortel van het woon-, leef- en vestigingsklimaat 
van onze provincie is; 
- op 27 juni 2013 de deelnemende organisaties bij elkaar zitten om de toekomstplannen van 
de Taskforce B5 te bespreken,. 
verzoeken GS om: 
- op korte termijn die inspanningen te verrichten om deelnemende organisaties aan de 
Taskforce B5 aan elkaar verbonden te houden om zo de Taskforce B5 de komende 2 jaar te 
laten voortbestaan; 
- PS nadien te informeren of er aanvullende maatregelen aan de provincie Noord-Brabant 
worden gevraagd om de Taskforce B5, in de door de deelnemende organisaties gewenste 
vorm, de komende 2 jaar voor Noord-Brabant te behouden, 
en gaat over tot de orde van de dag." 
........................ 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! De helft van de bestuursperiode van dit 
college zit erop; een periode waarin de Agenda van Brabant een grote speelt. Dat geldt voor 
ons, want uit onderzoek blijkt dat de rest van Brabant geen flauw idee heeft wat voor grootse 
plannen wij hebben. Het zou wel handig zijn als het college wat meer deed aan de 
bekendheid van die agenda. Ik hoor graag wat het college daaraan gaat doen. Het is 
overigens wel bij heel veel partijen bekend dat wij heel veel geld hebben. Daar zit iedereen 
verlekkerd naar te kijken. Zijn het niet de B5 dan is het wel het Rijk, of de waterschappen of 
de natuurorganisaties. Het gaat vooral om geld dat afkomstig is van de verkoop van Essent; 
een verkoop waarvan verschillende partijen in dit huis tegenstander waren. D66 was een 
voorstander en daar zijn wij nog steeds tevreden over. Het was het juiste moment, het waren 
de goede redenen en het heeft ook nog eens veel geld opgebracht. Als wij de aandelen 
hadden gehouden, hadden wij moeten aankijken tegen een enorme waardedaling van ons 
bezit. D66 was voor de grote lijn van de Agenda van Brabant zoals die in de vorige periode is 
vastgesteld. Wij zijn het ook eens met een aantal plannen die het college nu heeft en dat 
geldt uiteraard vooral voor de plannen die ook in onze eigen agenda staan. Hoe het college 
deze plannen uitvoert, is soms een ander verhaal. Zo hebben wij heel wat aan te merken op 
de uitwerking van het breedbandfonds, maar daarop komen wij morgen terug. Wij zijn wel 
erg tevreden over de wijze waarop het college is omgegaan met de startersleningen. 
Het plan is om structurele uitgaven met structurele inkomsten te dekken. Dat wil zeggen, het 
lijkt of dit het plan van het college is, maar het moet dat gewoon doen van de minister. Wij 
kunnen ons dat principe goed voorstellen. Het zal wel weer een verandering te zien geven in 
de jaarstukken. Dat continue veranderen maakt het voor ons niet simpel om door de bomen 
van de cijfers de structuur van het financiële bos te zien. 
In de Voorjaarsnota meldt het college dat speerpunt 46 van het programma is afgerond, 
maar dat is niet zo. Het college geeft zelf al aan in de Memorie van Antwoord hoe het verder 
gaat met het advies van de Zuidelijke Rekenkamer. Er wordt dus nog steeds aan gewerkt. 
Wij willen overigens graag een helder antwoord op de vraag of het college de transitie van 
de landbouw als een structurele of incidentele activiteit ziet. 
Dat brengt ons bij de kwaliteit van bestuur. Wij daarover al eerder onze bezorgdheid geuit. 
Het Rijk zal niet de benodigde middelen voor gedecentraliseerde taken leveren. Het college 
verwacht dat de provincie binnenkort meer personeel nodig zal hebben om de 
interbestuurlijke taken uit te voeren, terwijl het nu bezig is met een vermindering van het 
aantal personeelsleden. Daarom komt het college met een vraag om extra budget. Ik dacht 
echter dat wij hadden afgesproken niet te springen in het gat dat het Rijk achterlaat. Het 
CDA sprak daar ook al over. Kan het college aangegeven hoe het dit ziet en wat ik aan moet 
met de vraag over die veelgenoemde personeelsvermindering? Om hoeveel mensen gaat 
het bij deze aanvraag? U begrijpt, voorzitter, dat wij een beetje verbaasd zijn dat de 
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collegepartijen die zo hameren op vermindering van personeel hiermee zo klakkeloos 
akkoord gaan. 
De Voorjaarsnota bevat voorstellen die het budget te boven gaan. Het college geeft een 
aantal mogelijkheden om deze dik of dun uit te voeren. Wij hebben toch afgesproken met 
elkaar dat GS uitgewerkte scenario's zouden aanbieden. Het is vreemd om alleen tussen dik 
en dun te kiezen. Ik wil graag weten waarom wij geen scenario's hebben gekregen. Een 
aantal zaken vinden wij van dusdanig belang dat wij daarop niet willen inleveren. De focus 
op de buitenwereld – Europa, China, internationalisatie – is van strategisch belang, maar dat 
geldt ook voor handhaving en niet alleen bij luchtwassers of bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. Het gaat om veiligheid van mensen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt ons 
naar de buisleidingen. Wij hebben vanaf 2007 steeds aangegeven dat wij buisleidingen een 
belangrijk transportmiddel vinden. Ik kwam zelfs nog een oud blog tegen van mevrouw 
Tsoutsanis waarin zij dat nog eens aangaf. Wij willen liever een uitbreiding van de 
leidingenstraat dan een RoBellijn; die laatste zien wij helemaal niet zitten. Alle aandacht die 
gegeven wordt aan het gebruik van buisleidingen juichen wij toe. 
Wij zijn tegenstander van de aanleg van de weg langs het Wilhelminakanaal bij de Noord-
Oostcorridor. De wonderbaarlijke verrijzenis van het rapport met de second opinion uit de la 
van het ministerie heeft ons gesterkt in onze opvatting. De weg is overbodig, duur en vernielt 
landschap. De focus op asfalt is nog steeds levensgroot aanwezig. Dat is onterecht gezien 
de stabilisering van de automobiliteit die zich sinds 2005 voordoet. Dat is anders voor de 
N65. Dat is een gebiedsopgave waarin leefbaarheid een grote rol speelt. Het college geeft 
aan moeite te hebben met de financiering daarvan. Naar ons idee zit er ruimte in het 
asfaltfonds. Dat is 750 miljoen euro groot en bedoelt voor drie grote projecten. Volgens zijn 
eigen opgave aan Ecorys in het rapport dat ons is toegestuurd als verdediging tegen de Wet 
Hof heeft het college maar 720 miljoen euro nodig. Voilà, een ruimte van 30 miljoen euro. 
Daarom bieden wij een motie aan over de N65 in twee variaties. 
Daarnaast vinden wij het heel belangrijk om de natuur in onze samenleving te verankeren. 
De wijze waarop vrijwilligers daarbij betrokken worden, vinden wij heel belangrijk. Wij kunnen 
geen gat van een jaar laten vallen in de financiering van projecten van het IVN (Instituut voor 
Natuureducatie en duurzaamheid), vrijwilligers et cetera. Daarom dienen wij een 
amendement in. Aangezien de jaarrekeningen van de afgelopen jaren leren dat er toch 
steeds geld over is, lijkt het ons dat deze extra uitgaven wel gecompenseerd kunnen worden. 
Met ons amendement stellen wij voor om iets te verschuiven in dat budget. 
Wij kunnen akkoord gaan met de voorgestelde bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van 
het arbeidsmarktbeleid. Wij waren het al niet eens met de invulling omdat het college veel 
taken naar zich toe trok die door gemeenten moeten worden uitgevoerd. Wel inzetten op 
arbeidsmarktbeleid maar zich richten op taken die van de provincie zijn. Holst Centre is voor 
ons van groot belang. Wij willen hierover geen heronderhandelingen met de regio. Wij zijn 
tegen de manier waarop het college de digitale agenda wil uitvoeren. In de Memorie van 
Antwoord staat dat de verschuiving van subsidie naar direct te nemen lasten niet opgaat 
voor prestatiegerichte p x q-maatregelen en daarvan wordt een voorbeeld gegeven. Naar 
ons idee betreft dat veel meer subsidies. Kan het college aangeven over hoeveel subsidies 
het gaat en hoeveel geld daarmee gepaard gaat. Verder hebben wij nog een motie over 
leegstand van kantoorgebouwen. Die motie kost geen geld. 
Verder zijn wij ervan overtuigd dat er geld overblijft na de herschikking van subsidiemiddelen, 
zeker als er wat beter begroot wordt. 
Tot slot merk ik op dat het nog twee keer zes dagen duurt, dan hebben wij D66-dagen, totdat 
wij onze kandidatuur hebben voor culturele hoofdstad. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Spierings, mw. Brunklaus, mw. 
Knoet-Michels, Heijmans, Van der Wel en Kap wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op donderdag 20 en vrijdag 21 
juni 2013, behandelend het Statenvoorstel 41/1 3 inzake Voorjaarnota 2013, 
constaterende dat: 
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- in BrUG 3 miljoen euro is opgenomen voor "Natuur verankerd in de samenleving" voor de 
periode 2013-2015; 
- dit geld onder andere bestemd is voor het mobiliseren van betrokkenheid bij en 
verantwoordelijkheid voor natuur in alle geledingen van de samenleving; 
- in de Voorjaarsnota dit geld als volgt is verdeeld: 0 in 2013, 2 miljoen in 2014 en 1 miljoen 
in 2015, 
overwegende dat: 
- een tijdelijk gebrek aan financiering ter ondersteuning van vrijwilligers en maatschappelijk 
middenveld leidt tot afbraak van de bestaande structuren; 
- het extra geld kost om bestaande structuren weer nieuw leven in te blazen, 
besluiten: 
- in 'Tabel II Budget voor nieuw beleid (intensivering) onder het kopje '1 .BrUG: ex beheer': 
- in de kolom 2013 "0,25 miljoen" op te nemen; 
- in de kolom 2014 "2,0 miljoen" te vervangen door "1,75 miljoen", 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Dit amendement maakt onderwerp uit van beraadslaging. Het krijgt nr. A6 (41/13). 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Klitsie, mw. Spiering, Kap, Heijmans en mw. 
Brunklaus wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 41/13 inzake de Voorjaarsnota 2013, 
constaterende dat: 
- op 22 april 2011 door GroenLinks, 50PLUS, D66 en PvdD een motie is ingediend en 
aangehouden over leegstand kantoren; 
- leegstand kantoren ondertussen een vast agendapunt is van de regionale 
planningsoverleggen; 
- in B5-verband de best practices ten aanzien van leegstand kantoren gedeeld worden; 
- leegstand van kantoren leidt tot verloedering en waardevermindering van gebieden, 
overwegende dat: 
- voorkomen van leegstand van kantoren een provinciaal belang is (goede ruimtelijke 
ordening); 
- in de provincie Utrecht een instrument ontwikkeld is om gemeenten en initiatiefnemers te 
ondersteunen met een quickscan op haalbaarheid van herontwikkeling van kantoren, de 
zogenaamde "Wasstraat", 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- een Noord-Brabantse Wasstraat te onderzoeken teneinde gemeenten en initiatiefnemers te 
faciliteren met een aanvullend instrument, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgt nr. M15 (41/13). 
Door de leden mw. Oomen-Peeters, mw. Spierings, S. Smeulders, Van der Wel, Mondriaan, 
Kap en mw. Brunklaus worden de volgende moties voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 en 21 juni 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 41/13 inzake de Voorjaarnota 2013, 
constaterende dat: 
- de financiële ruimte van 34,9 miljoen in de periode 2013-2015 met 10,4 miljoen wordt 
overstegen door de vraag van 45,3 miljoen; 
- onder andere voor de N65 Vught-Haaren budget wordt gevraagd, namelijk jaarlijks 5 
miljoen vanaf 2014, 
overwegende dat: 
- de leefbaarheid in Vught sterk in het geding is door een samenloop van N65, A2 
(verbreding naar 2x 3 rijstroken) en spoor (Programma Hoogfrequent Spoor); 
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- er groot draagvlak bestaat in de regio (gemeenten, bevolking, maatschappelijk middenveld) 
om het knelpunt van de N65 aan te pakken, 
voorts overwegende dat: 
- het, gezien de onderwerpen waarvoor budget wordt gevraagd, onwaarschijnlijk lijkt dat 10,4 
miljoen bespaard kan worden op het gevraagde budget 
- de ruit om Eindhoven, en met name de Wilhelminavariant, op beduidend minder draagvlak 
kan rekenen dan de N65; 
- er middelen voor de ruit om Eindhoven zijn gereserveerd in het Infrastructuurfonds, 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op om: 
- in 2014 en 2015 jaarlijks 5 miljoen uit het Infrastructuurfonds beschikbaar te stellen voor de 
N65, en 
- dit bedrag binnen het Infrastructuurfonds te vinden door de Wilhelminavariant binnen 
de ruit om Eindhoven niet uit te voeren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20/21 juni 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 41/13 inzake de Voorjaarnota 2013, 
constaterende dat: 
- de financiële ruimte van 34,9 miljoen in de periode 2013-2015 met 10,4 miljoen wordt 
overstegen door de vraag van 45,3 miljoen; 
- onder andere voor de N65 Vught-Haaren budget wordt gevraagd, namelijk jaarlijks 5 
miljoen vanaf 2014, 
overwegende dat: 
- de leefbaarheid in Vught sterk in het geding is door een samenloop van N65, A2 
(verbreding naar 2x 3 rijstroken) en spoor (Programma Hoogfrequent Spoor); 
- er groot draagvlak bestaat in de regio (gemeenten, bevolking, maatschappelijk middenveld) 
om het knelpunt van de N65 aan te pakken, 
voorts overwegende dat: 
- het, gezien de onderwerpen waarvoor budget wordt gevraagd, onwaarschijnlijk lijkt dat 10,4 
miljoen bespaard kan worden op het gevraagde budget; 
- het zogenoemde Spaar- en Infrafonds 750 miljoen groot wordt/is; 
- in het Infrastructuurfonds voor 720 miljoen projecten staat gepland; 
- er dus 30 miljoen over is voor andere infraprojecten, 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- in 2014 en 2015 jaarlijks 5 miljoen uit het Infrastructuurfonds beschikbaar te stellen 
voor de N65, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze moties maken onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgen de nrs. M16 (41/13) en 
M17 (41/13). 
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Voorjaarsnota 2013, 21 juni 2013 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Ik mag mevrouw Lestrade vervangen. Ik hoop dat ik het 
net zo goed doe als zij. Ik wil graag aansluiten bij de complimenten die andere fracties 
gegeven hebben aan het college en aan het ambtelijke apparaat die ons in staat stellen een 
ordentelijk proces te voeren rondom de Voorjaarsnota. Wij blijven graag meedenken over 
een verbetering van de begroting. Wij zitten samen met de ambtenaren aan tafel om te 
kijken hoe wij onze expertise daarbij zo goed mogelijk kunnen inzetten. Dat aanbod ligt er 
van onze kant. 
In het kader van de buisleidingen zijn wij blij met de initiatieven die vanuit de provincie 
genomen worden om het overleg tussen Nederland en België op dat punt te ondersteunen 
en te verbeteren. Wij houden het accent graag meer op de buisleidingen en minder op de 
RoBellijn. Investeren in de RoBellijn is naar onze mening minder nuttig. Mijn volgende 
opmerking betreft de landbouw. Wij zijn blij met de toezegging van de gedeputeerde dat de 
formatie gezien wordt als een structurele formatie en dat daarvoor structureel geld 
beschikbaar is. Wij denken dat het een langetermijnzaak is die ook op termijn inzet van de 
provincie blijft vragen. Wij zijn ook blij met de opmerkingen van de gedeputeerde over de 
brief van de staatssecretaris. Wij hebben daarover schriftelijke vragen gesteld, o.a. wat de 
strategische inzet is richting EZ om het Brabantse geluid daarin verder te laten doorklinken. 
Wij wachten die antwoorden af, maar zijn van mening dat het goed is om heel alert te zijn op 
dit dossier. 
Ik heb nog geen antwoord gehad op de vraag van mevrouw Lestrade over het 
arbeidsmarktbeleid. Zij heeft gezegd dat onze fractie de bezuinigingen op arbeidsmarktbeleid 
steunt en heeft gevraagd of er nog meer mogelijkheden om te bezuinigen zijn als de 
provincie zich beperkt tot haar kerntaken. 
Wat de dialoogconferenties betreft zijn wij het eens met de inzet richting gemeenteraden. Wij 
vroegen ons wel af, of de provincie die inspanning doet voor of na de verkiezingen en op 
welke manier wil het college dat doen. Hoe investeert het college en wanneer? Wij hebben 
samen met GroenLinks de motie over het Noordbrabants Museum ingediend. Wij roepen het 
college op om inderdaad te kijken of het museum meer dagen gratis toegankelijk kan zijn en 
of de openingstijden verruimd kunnen worden. Het museum is nu open van 10.00 uur tot 
17.00 uur. Dat maakt het moeilijk voor mensen om er na hun werk heen te gaan. Het zou 
leuk zijn om de openingstijden een of twee avonden te verruimen, zodat ook andere mensen 
daarvan kunnen profiteren. 
 
De heer Van Hattem (PVV): Voorzitter! Wij horen vaak dat deze Staten moeten sturen op 
hoofdlijnen en zeker D66 heeft daarover vaker gesproken. Nu spreken wij over een 
onderwerp dat heel direct de bedrijfsvoering van een museum raakt en worden er zeer 
gedetailleerde vragen gesteld. Ziet mevrouw Klitsie dit als sturen op hoofdlijnen? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): De heer Van Hattem heeft een punt, maar wij gaan er wel over. Wij 
hebben de gedeputeerde opgeroepen om te kijken wat het initiatief van de provincie Utrecht 
voor een wasstraat kan betekenen voor onze provincie. Wij vragen geen geld aan de 
gedeputeerde, wij vragen vooral kennis, meewerken aan het versnellen van processen, 
ervoor zorgen dat expertise wordt gebundeld en dat initiatiefnemers – gemeenten, bedrijven, 
makelaars of wie dan ook – ondersteund worden in het begin van een proces om zaken vlot 
te trekken en te weten wat haalbaar is. Wij vragen ook geen geld voor een formatie daarvoor 
maar om te zoeken wat dit zou kunnen betekenen naast de drie voorbeelden die de 
gedeputeerde al genoemd heeft. Wij denken dat dit een kansrijk initiatief is. 
 
De voorzitter: Kunt u afronden? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Ik heb nog twee punten. Het eerste betreft Natura 2000 en 
€250.000. Wij denken dat het wel kan en roepen gedeputeerde Van den Hout op om het dit 
jaar toch te doen. 
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Mijn laatste opmerking betreft de motie over de N65. Het klopt dat 4% apparaatskosten 30 
miljoen euro zou zijn. Wij denken dat het aansturen vanuit de ambtelijke organisatie voor 
wegen meer kapitaalsintensief is dan arbeidsintensief en dat die 4% een vertekend beeld 
geeft van de benodigde formatie. Ik wil graag hierop nog een reactie van de gedeputeerde. 
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Instelling fondsen 2e tranche Investeringsagenda, 21 juni 2013 
 
De voorzitter: Door de leden Van Vugt, Koevoets, Altundal, Van den Berg, Leenders, P. 
Smeulders, Hageman en Kap worden de volgende moties voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in openbare vergadering bijeen op 20 en 21 juni 
2013, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 7 mei 2013 – 42/13A, 
constaterende dat: 
- PS op basis van artikel 158 van de Provinciewet in de gelegenheid zijn om wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de fondsvorming; 
- op het vlak van energiebesparing ook in Brabant grote kansen liggen om het 
energieverbruik substantieel te verminderen; 
- het voor Brabant een grote uitdaging is de bouw- en installatiebranche een impuls te geven, 
die de werkgelegenheid ten goede komt; 
- door energiebesparingsmaatregelen aan particuliere woningen de Brabantse 
woningvoorraad aan kwaliteit en waarde kan toenemen; 
- Brabantse particulieren bij het bovenstaande een sleutelrol kunnen vervullen, 
overwegende dat: 
- de aanvangsinvestering van energiebesparingsmaatregelen, ook gelet op de huidige 
economische situatie, voor veel particulieren een te grote drempel vormt; 
- besparingsmaatregelen wel een zeker besparingsrendement opleveren waarmee de 
aanvangsinvestering binnen aanvaardbare termijn kan worden terugbetaald, 
verzoeken het college: 
- na te gaan welke revolverende en kosteneffectieve constructies mogelijk zijn waarbij 
individuele particuliere woningeigenaren, ook in financiële zin, worden ontzorgd en die 
daardoor een besparingsimpuls teweegbrengen in Brabant, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in openbare vergadering bijeen op 20 en 21 juni 
2013, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 7 mei 2013 – 42/13A, 
constaterende dat: 
- PS op basis van artikel 158 van de Provinciewet in de gelegenheid zijn om wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de fondsvorming, 
overwegende dat: 
- de provincie in haar rol als aandeelhouder op een actieve wijze de voortgang van de 
fondsen zal monitoren en zo nodig kan bijsturen; 
- voorgesteld wordt dat bij een voorgenomen financiering vanaf 10 miljoen euro tevens 
goedkeuring van de provincie (als aandeelhouder) is vereist; 
- voor het Innovatiefonds de grens is bepaald op 10 miljoen euro, voor het Energiefonds op 6 
miljoen euro en voor het Breedbandfonds op 5 miljoen euro; 
- PS het wenselijk vinden de grens voor de fondsen waarbij goedkeuring van de provincie is 
vereist te uniformeren en te maximeren op een lager bedrag, 
spreken uit: 
- de grens waarboven goedkeuring van de provincie is vereist, te bepalen op 5 miljoen euro 
voor het Innovatie-, het Energie en het Breedbandfonds, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze moties maken onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgen de nrs. M30 
(42/13) en M31 (42/13). 
Door de leden Van Vugt, Altundal, P. Smeulders, Van den Berg, Hageman, Leenders en Kap 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in openbare vergadering bijeen op 20 en 21 juni 
2013, gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten d.d. 7 mei 2013 – 42/13A, 
constaterende dat: 
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- PS op basis van artikel 158 van de Provinciewet in de gelegenheid zijn om wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de fondsvorming, 
overwegende dat: 
- de fondsen worden ingesteld door inzet van de middelen die vanwege de vervreemding van 
aandelen van het energiebedrijf Essent beschikbaar zijn gekomen; 
- de Brabanders inwoners en ondernemers in de loop van een eeuw het kapitaal van Essent 
hebben opgebouwd; 
- de focus van de fondsen is om het stamkapitaal intact te houden en ze renderend in te 
zetten voor de ontwikkeling van Brabantse samenleving in brede zin, 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
- erop toe te zien dat het maatschappelijk rendement in redelijke mate wordt gespreid over 
de Brabantse regio's, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
....................... 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Provinciale Staten staan met het voorliggende voorstel 
over de fondsvorming voor een belangrijk besluit, een besluit om 475 miljoen euro te 
investeren in Brabant en de besteding daarvan voor een deel op afstand te zetten. De 
kaderstellende rol wordt vooral ingevuld via de voorgestelde fondsdoelen ende controlerende 
rol wordt deels verzorgd door de governancestructuur en door de ingebakken mogelijkheid 
om eens per vier jaar na diepgaande evaluatie, de doelen bij te stellen of het fonds te 
beëindigen. Het is dan ook aan Provinciale Staten en ik zeg met nadruk Provinciale Staten 
om te bepalen of zij vinden dat de voorliggende structuur voldoende garanties biedt voor 
haar wettelijke rollen. D66 is van mening dat de voorgestelde vierjaarlijkse evaluatietermijn 
niet handig is voor PS. Dit zou namelijk inhouden dat er slechts éénmaal per zittingsperiode 
op een fundamentele manier over de fondsdoelen wordt gesproken. Dat is in een 
dynamische omgeving mogelijk al niet handig, maar het biedt PS ook onvoldoende basis om 
de kennis van de fondsen op te bouwen en te onderhouden. Vandaar dat wij samen met de 
SP, GroenLinks, de Partij voor de Dieren en 50PLUS een amendement indienen om de 
evaluatiemomenten te verdubbelen naar eens per twee jaar. Wij denken dat dit een betere 
balans geeft tussen de stuurbehoefte van PS en de vrijheid die de fondsen nodig hebben om 
hun portfolio op te bouwen. 
Voordat we naar de inhoud gaan wil D66 nog graag verwijzen naar een aanbod van de 
vorige accountant om ook alternatieven op fondsvorming toe te lichten. Hier is het, om 
onbekende redenen niet van gekomen, waardoor Provinciale Staten eigenlijk een 
eenrichtingsweg richting dit voorstel zijn opgestuurd. Daarmee kan het voorliggende voorstel 
nog steeds het beste zijn, maar daar moeten we GS blijkbaar op vertrouwen. Dat willen wij 
van de ene kant graag doen, maar informatie over alternatieven bij bijvoorbeeld het 
Breedbandfonds hebben ons pas afgelopen dinsdag via derden bereikt. Vanochtend is 
trouwens nog aanvullende informatie verstrekt en verspreid onder de partijen. Het is dus een 
beetje onduidelijk of het bij andere fondsen ook zo zou kunnen zijn. 
Toch nog die breedbanddiscussie even samenvattend: Het betreft de mogelijkheden om een 
universele dienst onder controle van de Autoriteit Communicatie & Markt op te zetten. Deze 
constructie biedt een aantal voordelen: Minder risico's voor de provincie, meer betrokkenheid 
van de huidige kabelaars en bewaking van inhoudelijke standaarden. Dit lijken mij voordelen 
waar we niet op tegen kunnen zijn. De gedeputeerde heeft toegezegd de mogelijkheid toch 
nog te onderzoeken, maar hamerde in zijn ronkende betoog tevens, weinig hoopgevend, op 
het doorgaan op de ingeslagen eenrichtingsweg. 
En nu de inhoud. De voorstellen gaan over 4 fondsen met een totaalomvang van 475 miljoen 
euro. Het Groen Ontwikkelfonds, groot 240 miljoen euro, is niet revolverend. D66 is groot 
voorstander van het afmaken van de EHS en van de ecologische verbindingszones. Wij 
kunnen ons vinden in de uitgangspunten en doelstellingen van het fonds en accepteren deze 
niet-revolverende constructie. 
Ten aanzien van de drie overige fondsen een algemene opmerking: er wordt 
revolverendheid nagestreefd, maar die is nominaal. Dat betekent dus heel praktisch, en daar 
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sluit ik mij aan bij de SP, dat na zeg 20 jaar er bij een inflatie van 2%, nog circa 50% van de 
huidige waarde over is. Daar bovenop komt nog een duidelijk risico dat bijvoorbeeld de 
projecten uit het Innovatiefonds onvoldoende renderen om zelfs de nominale inleg te 
garanderen. Ervaringscijfers wijzen uit dat voor preseed en seed fase bedrijven een 
slaagkans van 1 op 4 tot 5 al een heel goede score is. Dat alles maakt dat D66 de term 
revolverendheid met een enorme korrel zout neemt. Dat maakt het dus des te belangrijker 
dat er goed gestuurd wordt op de maatschappelijke rendementen omdat die minimaal 
moeten opwegen tegen het verlies van contante waarde. Dat is tegelijk dus een extra 
onderbouwing voor een tweejaarlijks evaluatiemoment. 
Maar ondanks het feit dat D66 inschat dat de fondsen niet-revolverend zijn, zijn wij wel 
enthousiast over het Energiefonds en het Innovatiefonds. Het Energiefonds is van belang 
omdat er behoorlijk hard gewerkt moet worden om de energie- en klimaatdoelstellingen nog 
enigszins te kunnen halen. De enige kanttekening die we hier willen maken betreft de 
mestvergisting. Volgens GS moet dit kunnen "binnen goede kaders en binnen strakke 
vergunningverlening en handhaving". 
 
De voorzitter: U hebt nog een halve minuut. 
 
De heer Hageman (D66): D66 is nog niet echt overtuigd dat we die kaders, 
vergunningverlening en handhaving op orde hebben! Het Innovatiefonds kent grote risico's 
maar sluit naadloos aan bij de ambitie van de provincie om leidend te zijn op het gebied van 
innovatie. 
Bij het Breedbandfonds hebben wij grote bedenkingen maar daar komen we in tweede 
termijn op terug. 
Wij hebben nog een korte vraag: in de aanvullende informatie van Stratix wordt gesteld dat 
zonder universele dienstconstructie de kans op faillissement van coöperaties reëel is. 
Kan de gedeputeerde aangeven wat de aard en omvang van deze risico’s voor de 
coöperaties in deze constructie zijn? 
 
De voorzitter: Door de leden Hageman, Altundal, P. Smeulders, Mondriaan en Van der Wel 
wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 en 21 juni 2013, 
behandelend het voorstel Instelling fondsen tweede tranche Investeringsagenda, 
constaterende dat: 
- de provincie van plan is een viertal fondsen op te richten ten behoeve van de tweede 
tranche van de Investeringsagenda; 
- in het voorstel voor Provinciale Staten een rol op enige afstand is opgenomen, 
overwegende dat: 
- met de fondsen veel risicovolle projecten worden gefinancierd; 
- in de beginfase grote delen van het fonds worden geïnvesteerd; 
- er weliswaar halfjaarlijks wordt geïnformeerd over de voortgang, maar dat er slechts 
eenmaal per vier jaar voor Provinciale Staten de mogelijkheid is om na evaluatie in te grijpen 
in de fondsdoelen of voortbestaan van een fonds; 
- er een evenwicht is tussen vinger aan de pols houden door Provinciale Staten en ruimte 
bieden voor de ontwikkeling van een portfolio binnen het fonds; 
- een vierjaarlijks evaluatiemoment inhoudt dat er slechts één maal in een zittingsperiode 
een grondige bespreking van het succes van de fondsen geagendeerd staat; 
- bespreken van de inhoudelijke aspecten van de fondsen veel kennis vraagt die lastig is op 
te bouwen bij een eenmalige bespreking in een zittingsperiode, 
besluiten dat: 
- alle fondsen één maal per twee jaar worden geëvalueerd, te weten in het tweede en het 
vierde zittingsjaar van Provinciale Staten en amenderen het voorliggende voorstel conform, 
op alle plaatsen waar nu nog gesproken wordt over een evaluatie per vier jaar.” 
.................. 
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De heer Hageman (D66): Voorzitter! Zoals beloofd kom ik terug op de bedenkingen bij het 
Breedbandfonds. Het gaat er niet zozeer om of wij het belangrijk vinden dat iedereen een 
aansluiting heeft met voldoende bandbreedte want dat vinden we heel belangrijk. Het gaat 
ons om de rol van de provincie. We hebben het idee dat er meer mogelijk zou moeten zijn 
via de markt als er voorwaarden worden gesteld aan maatschappijen bij de aanleg van 
kabels. 
Verder denken wij samen met andere partijen hier in dit huis dat er binnen de komende jaren 
voldoende capaciteit op het bestaande net zal zijn door upgrading en slimmere verpakking 
van de data, zodat we kunnen wachten op de technologische vernieuwingen die op ons 
afkomen. Dat zijn zowel digitale vernieuwingen als technische vernieuwingen. Bij die 
technische vernieuwingen kan men dan ook denken aan graaftechnieken die waarschijnlijk 
een enorme besparing op de graafkosten met zich mee zullen brengen. Wij hebben er ook 
bedenkingen bij of wij als Provinciale Staten in een situatie van zeer recent ontvangen 
relevante informatie nu moeten besluiten of om twee maanden ruimte moeten vragen. 
Daarover is al veel gezegd. 
De waardering voor het proces die door enkele partijen is uitgesproken geldt dan ook voor 
drie van de vier fondsen, dus niet voor het Breedbandfonds. Wij geloven niet in rampdenken. 
Wij zijn sterk van mening dat zowel de besluitvorming als GS de behoefte aan informatie van 
Provinciale Staten moet volgen en niet dat PS in de tijdsfuik van GS moeten zwemmen. In 
een duaal stelsel is onze behoefte leidend. Wij blijven van mening dat de geheel nieuwe 
insteek die we de paar laatste dagen aangereikt hebben gekregen, een zorgvuldige en eigen 
afweging verdient. Maar de meerderheid van deze Staten gunt zichzelf die niet. 
Ten aanzien van het amendement van D66 en andere partijen over de evaluatiemomenten 
hebben we de toezegging van de gedeputeerde gehoord en we trekken het amendement om 
politiek-pragmatische redenen in. Ingediend is een motie door enkele partijen over de 
salarissen van ondernemers. Naar de mening van D66 gaat de provincie daar helemaal niet 
over en daarom zullen wij er tegenstemmen. 
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Zienswijzen op ontwerpbegroting 2014 Omgevingsdienst Midden en 
West-Brabant, 21 juni 2013 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! De Omgevingsdiensten, ook wel regionale 
uitvoeringsdiensten of RUD’s genoemd, zijn de oplossing van het Rijk om de kwaliteit van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving te vergroten en zo grotere en kleinere 
ongevallen te voorkomen. In de regio was er de nodige kritiek op deze oplossing. Veel van 
die kritiek hing samen met of kwam voort uit de constructie van gemeenschappelijke 
regelingen. Hierdoor worden de omgevingsdiensten op afstand geplaatst van de politiek en 
bestaat het risico dat er zaken gebeuren of niet gebeuren die tegen de wens van de politiek 
in zijn. Ook D66 heeft dit risico eerder benoemd. 
D66 maakt in Brabant al geruime tijd een punt van de kwaliteit en professionaliteit van 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. U heeft ons nooit horen zeggen dat het 
gemakkelijk is om de zo noodzakelijke kwaliteit te leveren. Wel pleiten we er steeds weer 
voor om te blijven leren van elkaar en van anderen en zo te blijven verbeteren. En dat is een 
echte D66 lijn. Zo pleitte Stientje van Veldhoven deze week naar aanleiding van het 
onderzoeksrapport over Odfjell: “Bedrijven hebben recht op inspecteurs met kennis van 
zaken. Ik wil meer specialisatie zien”. 
Begrijp ons dus alstublieft niet verkeerd. Dit pleidooi voor kwaliteit van vergunningverlening is 
niet alleen in het belang van burgers, natuur en omgevingskwaliteit. Dit is evenzeer in het 
belang van de bedrijven! Want niets is zo frustrerend als een vergunningverlener die niet 
duidelijk kan maken waar een bedrijf aan moet voldoen, of die steeds met aanvullende eisen 
komt bij een vergunningaanvraag. Of een inspecteur die van een mug een olifant maakt, 
terwijl hij de werkelijke olifant niet herkent. Dit leidt tot hoge kosten en veel vertraging voor 
bedrijven, waar niemand bij gebaat is. En ik weet uit eerste hand dat dit in Nederland 
voorkomt. De industrie roept niet voor niets zelf op tot méér kennis bij de 
vergunningverleners en inspecteurs. Voorzitter! Voor D66 is de ontwerpbegroting van de 
Omgevingsdiensten het logische moment om de vinger aan de pols te houden bij deze 
Omgevingsdiensten. Wij willen voorkomen dat de op afstand geplaatste Omgevingsdiensten 
op een ongewenst grote afstand komen te staan. Wij hadden verwacht dat veel meer partijen 
dit zo zouden zien. Het heeft ons dan ook ernstig verbaasd dat het niemand is opgevallen 
dat de ontwerpbegroting 2014 van de Omgevingsdienst Midden en West-Brabant niet op 
iBabs stond, ook niet bij de commissiebehandeling. Samen met de griffie ben ik een 
zoektocht begonnen naar deze begroting en pas afgelopen woensdag is deze 
terechtgekomen en alsnog op iBabs geplaatst. 
De ontwerpbegroting van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant staat zelfs nog steeds niet 
bij de statenstukken op iBabs. 
Voorzitter! Ten aanzien van de ontwerpbegrotingen van de Omgevingsdiensten ga ik 
inhoudelijk in op kwaliteit en op financiën. Kwaliteit. De Omgevingsdienst Midden- en West-
Brabant is een van zes omgevingsdiensten in Nederland die BRZO-bedrijven behandelt. Dit 
zijn bedrijven die vallen onder het Besluit Risico’s Zware Ongevallen. De Omgevingsdienst 
geeft aan in de eerste twee jaar een kwaliteitsverbetering voor deze specifieke taken door te 
voeren. Maar een plan voor kwaliteitsverbetering zou nog niet gemaakt kunnen worden, 
omdat daarvoor eerst zicht nodig is op de kwaliteit van de medewerkers die nu bij de 
omgevingsdienst binnenkomen. Volgens ons ligt dit genuanceerder. Kwaliteitsverbetering is 
voor ons niet alleen een cursus, maar ook een bedrijfscultuur. Er kan direct gestart worden 
met een programma dat gericht is op samenwerking en leren van elkaar. Dat geldt voor alle 
drie de Omgevingsdiensten. Wij vragen de gedeputeerde dan ook om dit in te brengen in de 
besturen van de Omgevingsdiensten en ons te berichten over de opvolging hiervan door de 
Omgevingsdiensten. 
Voor de BRZO-Omgevingsdienst geldt dat wij bovendien pleiten voor goede uitwisseling van 
kennis en ervaringen met de andere vijf BRZO-Omgevingsdiensten in Nederland. Misschien 
is het voor bepaalde onderwerpen zelfs nodig om ervoor te kiezen dat er binnen de BRZO-
omgevingsdiensten specialisatie plaatsvindt. Als de BRZOomgevingsdiensten de benodigde 
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kwaliteit niet gaan halen, dan verwachten wij dat er een keer een landelijke BRZO-
Omgevingsdienst gaat komen. En dat vinden de Brabantse partners niet gewenst. Laten we 
dat dus voorkomen. Wij vragen de gedeputeerde dan ook om de wens tot kennisuitwisseling 
en samenwerking tussen BRZO-omgevingsdiensten in te brengen bij het bestuur van de 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) en daar te pleiten voor een planmatige 
aanpak van deze samenwerking. 
Tenslotte vragen wij ons af of er binnen de Omgevingsdiensten een scheiding wordt 
aangebracht tussen vergunningverlening enerzijds, en toezicht en handhaving anderzijds. 
We horen in het veld zorgen hierover. Het veld en ook wij willen niet dat de slager zijn eigen 
vlees keurt. Graag horen wij hoe dit in elkaar zit. 
De fractie van de VVD heeft al aangegeven dat er sprake is van een spanningsveld tussen 
het enerzijds omlaag moeten brengen van de kosten van de Omgevingsdiensten en 
anderzijds de verplichtingen uit het Sociaal Beleidskader. Wij herkennen dit spanningsveld 
en denken te begrijpen hoe dit is ontstaan. Daarover hebben wij dus geen vragen over. Wel 
missen wij een heldere visie en strategie van de omgevingsdiensten om dit spanningsveld 
weg te nemen. Wij vragen de gedeputeerde dan ook om bij de besturen van de 
Omgevingsdiensten te pleiten voor deze visie en strategie. 
 
De voorzitter: Mevrouw Spierings, komt u tot een afronding? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Verder blijven wij vinden dat de transitiekosten veel te hoog zijn, 
ook al zijn die inmiddels verstopt geraakt in de ontwerpbegroting. 
Wij hadden ervoor kunnen kiezen om de punten die ik zojuist heb ingebracht in 
amendementen te vervatten. Wij hopen echter dat de gedeputeerde deze wil meenemen 
waardoor wij vandaag een hoop administratie kunnen voorkomen. 
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Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Vrijheid inzake "Hervorming 
presidium", 20 september 2013 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil de fractie van de PVV danken voor het 
initiatiefvoorstel dat zij ons heeft voorgelegd. In tegenstelling tot de andere partijen die net 
het woord hebben gevoerd, kan ik mij wel iets voorstellen bij een bepaalde vorm van 
onvrede over hoe dingen geregeld worden in het presidium. Ik heb natuurlijk ook de ervaring 
van de vorige periodes. Er sluipt een zekere politisering van onderwerpen in. Dat gebeurt 
sluipenderwijs en ik denk dat het heel goed zou zijn als wij in het presidium eens ons eigen 
functioneren onder de loep leggen en daar eens over praten. Ik ben het niet eens met de 
oplossing die de PVV daarvoor heeft gevonden. Ik denk namelijk dat dit een extra 
bureaucratische laag is. Het presidium is inderdaad openbaar. Iedereen die wil kan ernaar 
toe. De vraag is inderdaad, mijnheer Leenders, wie van de Brabanders op bezoek wil komen 
bij het presidium. Ik denk inderdaad dat dit er niet zo veel zijn, maar wij moeten heel goed in 
de gaten houden hoe wij onze besluitvorming in het presidium organiseren. Ik kan u 
aangeven dat een aantal partijen daarmee niet altijd even gelukkig is. 
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Vaststelling Verordening systematische toezichtinformatie Noord-
Brabant (UA 01.03), 20 september 2013 

 
De voorzitter: Door de leden Kap en mw. Lestrade-Brouwer wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013,  
behandelend Statenvoorstel 51/13A inzake vaststelling Verordening systematische 
toezichtinformatie Noord-Brabant, 
besluiten: 
- het ontwerpbesluit 51/13B dusdanig te wijzigen dat artikel 2, lid 4 als volgt komt te luiden: 
"De leden 1 tot en met 3 zijn van overeenkomstige toepassing op de dagelijkse besturen van 
de waterschappen en gemeenschappelijke regelingen." 
Toelichting. 
De provincie houdt toezicht op meerdere bestuurslagen. Hoewel de wet toegespitst lijkt op 
met name de gemeenten heeft de provincie beleidsvrijheid om ook andere bestuurslagen 
onder deze verordening te brengen. Maatgevend is of zij een toezichthoudende taak hierop 
uitvoert. Om deze redenen zijn de waterschappen reeds in de ontwerpverordening 
ingevoegd. De Onafhankelijke Statenfractie heeft de wens uitgesproken om ook de 
gemeenschappelijke regelingen onder deze verordening te brengen. Er is immers in beginsel 
geen verschil tussen de aard van het toezicht tussen deze drie bestuurslagen. Omdat er 
juridisch alleen een toezichtsrelatie is in het kader van de Archiefwet, wordt de toevoeging 
van gemeenschappelijke regelingen alleen in artikel 2 ingevoegd. 
Door deze toevoeging wordt invulling gegeven aan artikel 40 van de Archiefwet en 
aangesloten op het in oktober 2012 door GS vastgestelde "Aanvullend beleidskader voor het 
interbestuurlijk archieftoezicht provincie Noord-Brabant". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 86 

Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-
Brabant, 20 september 2013 

 
De voorzitter: Door de leden Kap en mw. Lestrade-Brouwer wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 september 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 52/13A inzake vaststelling Verordening behandeling 
bezwaar- en beroepschriften Noord-Brabant, 
besluiten het ontwerpbesluit 52/13B, dusdanig te wijzigen dat artikel 14 (Verslaglegging) als 
volgt komt te luiden: 
l. De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de hoorzitting en kan daartoe worden 
bijgestaan door een notulist. 
2. Het verslag bevat een beknopte weergave van het ter hoorzitting verhandelde en vermeldt 
de namen van de aanwezigen, met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid. 
3. Indien de hoorzitting geheel of gedeeltelijk niet openbaar was, of indien belanghebbenden 
respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, wordt 
hiervan melding gemaakt in het verslag. 
4. Indien het verslag verwijst naar tijdens de hoorzitting overgelegde bescheiden worden 
deze aan het verslag gehecht. 
5. Het verslag wordt ondertekend door de secretaris van de kamer." 
Toelichting  
Het verslag van de hoorzitting is juridisch gezien een belangrijk document in het geschil. Het 
is daarom gepast om in de 'Verordening behandeling bezwaar- en beroepschriften Noord-
Brabant' de nodige aandacht te besteden aan dit document. In beginsel worden partijen in 
elkaars bijzijn gehoord. Doordat gezamenlijk wordt gehoord, kunnen partijen van het over en 
weer gestelde kennisnemen en daarop reageren. Hierdoor is het beginsel van hoor- en 
wederhoor geborgd in de procedure. Indien er echter gewichtige redenen zijn kan van dit 
beginsel afgeweken worden. 
Aangezien dit gevolgen heeft voor het principe van hoor en wederhoor is dat dermate van 
belang om dit in het verslag te vermelden. Dit beïnvloedt immers de aard van de hoorzitting 
en daarmee is het relevant voor het verslag. 
Vanuit de rechtszekerheid is het gewenst om indien bescheiden ter zitting worden getoond 
hiervan een kopie bij het verslag te voegen. Dit voorkomt twisten over welk document, of 
welke versie van het document, ter plekke getoond is en draagt daarmee niet alleen bij aan 
de rechtszekerheid maar ook aan de zorgvuldigheid van het proces. 
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Eerste wijziging Verordening treasury Noord-Brabant,  
20 september 2013 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! D66 vindt het zorgelijk dat de bestaande rendementen 
uit de Essentgelden zó onder druk staan, dat meer risicovolle wegen gezocht moeten 
worden. Want laten we daar duidelijk over zijn: een hoger rendement wordt pas gegeven in 
situaties dat geïnvesteerd of belegd geld meer risico loopt om niet volledig terug te komen. 
Wij als D66 kunnen ons volledig vinden in de gedachtenlijn die de VVD in dezen heeft 
opgezet. 
Wij kunnen op dit moment niet instemmen met deze wijziging om twee redenen: 
De eerste is dat met het instellen van de fondsen al een substantieel bedrag risicovol belegd 
is. Deze wijziging zou het totale risico fors verhogen naar een mogelijk ongewenst niveau. 
Eigenlijk is dit een weg die leidt tot het instellen van een soort extra, mogelijk revolverend 
fonds, maar nu ter grootte van 2 miljard euro. 
De tweede reden is misschien een wat oneigenlijk argument, maar een kwalitatief goede 
invulling van de controlerende rol zal bij investeringen in maatschappelijke projecten veel 
extra tijd in beslag nemen voor PS, tijd die eigenlijk niet beschikbaar is. 
Wij zien het probleem echter wel en om dat probleem te kunnen tekkelen hebben wij een 
motie voorbereid. Die gaat over de bijdrage uit het Provinciefonds. Wij hebben het idee dat 
de afspraken zoals die zijn gemaakt een andere basis hebben gekregen. 
 
De voorzitter: De heer lid Hageman wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 september 2013, 
behandelend Statenvoorstel 32/13, 
constaterende dat: 
- de provincie Noord-Brabant van alle provincies de laagste bijdrage per inwoner ontvangt 
vanuit het Provinciefonds; 
- het belangrijkste argument hieronder wordt gevormd door de vermogenspositie van de 
provincie en de te verwachten of toe te rekenen rendementen; 
- na het akkoord over de verdeling van de gelden uit het Provinciefonds, een besluit is 
genomen over het zogeheten schatkistbankieren, 
overwegende dat: 
- schatkistbankieren zal leiden tot lagere rendementen op het eigen vermogen dan beleggen 
volgens het vigerende treasurystatuut; 
- hiermee de uitgangspunten onder het akkoord over de verdeling van de gelden uit het 
Provinciefonds eenzijdig door één van de onderhandelingspartners is veranderd; 
- hiermee de uitkomst van de onderhandelingen ter discussie mag staan, 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
- gesprekken met de onderhandelingspartners te starten om de verlaagde rendementen als 
gevolg van schatkistbankieren deels te compenseren door een hogere bijdrage uit het 
Provinciefonds, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Zienswijzen op ontwerpbegrotingen 2013 en 2014 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant Noord 

(ODBN), 20 september 2013 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! De Omgevingsdiensten hebben een belangrijke taak 
bij de bescherming van het milieu en de leefomgeving van de inwoners van Brabant. Dit 
gebeurt via verlening van vergunning en het toezicht daarop en de handhaving ervan. Door 
de diensten op afstand van de politiek te plaatsen, bestaat het risico dat de democratische 
legitimatie en de controlerende taak van de volksvertegenwoordiging onvoldoende zijn. Daar 
zijn wij natuurlijk zelf bij. 
Voor D66 is de begroting van de Omgevingsdiensten het logische moment om de vinger aan 
de pols te houden. Vandaar dat wij steeds uitgebreid en kritisch kijken naar deze begrotingen 
en de toelichting daarbij. Omgevingsdiensten zijn bedoeld voor kwaliteitsverhoging van de 
vergunningverlening, toezicht en handhaving. Tot onze tevredenheid kiest de 
Omgevingsdienst Brabant Noord voor enkele specialisaties, namelijk veehouderij en groene 
wetten. Wij hopen dat dit zal resulteren in minder klachten van inwoners bijvoorbeeld over 
luchtwassers die niet naar behoren functioneren. Naar aanleiding van de 
commissievergadering heeft het college de zienswijze van de provincie scherper verwoord. 
Nu is helder wat de provincie verwacht van de Omgevingsdienst Brabant Noord. 
Een andere opmerking van ons betrof de risico's die de Omgevingsdienst Brabant Noord 
signaleert en waarbij de dienst geen concrete beheersmaatregelen formuleert. Wij hebben er 
begrip voor dat de gedeputeerde niet in de zienswijze opneemt dat de ODNB dit moet 
aanscherpen maar dit verzoek mondeling aan de directeur overbrengt. Wij vragen wel dat de 
gedeputeerde ons toezegt dat hij ons zo snel mogelijk informeert over de 
beheersmaatregelen die genomen zullen worden om de risico's te beheersen. Wij hebben 
tenslotte vanmiddag nog van de Zuidelijke Rekenkamer gehoord hoe belangrijk het is om 
goed om te gaan met risicobeheersing. De financiële risico's zijn hier immers niet gering. De 
gemeenten en wij zitten niet te wachten op financiële tegenvallers. Tot slot willen wij als D66 
de gedeputeerde graag een aardigheidje aanbieden. Dat doen wij in tweevoud: een voor 
hemzelf en een voor zijn ambtenaren. Het is een sticker met ons logo zodat beiden niet meer 
vergeten dat de apostrof in D66 echt al jarenlang verdwenen is. 
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Interpellatiedebat van de fractie van GroenLinks over de gang van 
zaken rondom de besluitvorming rondom het 

voorbereidingsbesluit, 1 november 2013 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! In 2005 had ik het voorrecht om voor het 
eerst in 35 jaar geschiedenis een motie van wantrouwen in te dienen tegen het college o.a. 
op basis van het feit dat bepaalde informatie over Moerdijk niet gedeeld was. Ik heb mijn 
bijdrage van destijds nog eens nagelezen. Een van de verwijten die wij als oppositiepartijen 
waaronder de SP het college toen maakten, was dat het college totaal vergat dat het een 
college was van ons allemaal, niet alleen van de coalitie. Dat besef is blijkbaar op dit 
moment niet voldoende aanwezig bij dit college. Ik vind dat heel erg. 
Ik ben ook geschrokken van een aantal dingen die de gedeputeerde heeft gezegd. Ik en 
denk wij allemaal hadden verwacht dat hij gezegd zou hebben: Sorry, zo hadden wij het niet 
moeten doen; wij hadden het anders moeten aanpakken. Ik kan er met mijn verstand niet bij 
dat de gedeputeerde dat niet zegt. Ik vind het zo vreemd dat hij niet zegt: wij hadden het zo 
niet moeten doen, natuurlijk hadden wij jullie erbij moet betrekken, jullie horen bij ons. Wij 
zijn allemaal bestuur van Brabant, wij hebben allemaal het beste voor met Brabant. Het is zo 
raar dat de gedeputeerde dat niet gewoon bedacht heeft. 
In de wetenschappelijke literatuur wordt het niet gelijktijdig informeren van Statenleden, zoals 
dat nu gebeurd is, machtsmisbruik genoemd. Dat is geen woord van mij, zo staat het in de 
wetenschappelijke literatuur. Wij krijgen het gevoel dat dit woord waarde heeft. 
Het college spreekt impliciet een soort wantrouwen uit tegenover de oppositiepartijen. Bij de 
vorige bouwstop hebben GS dat anders georganiseerd. Dat was naar ons idee veel beter. 
Wij werden erbij betrokken. Het feit dat het college denkt dat wij als oppositiepartijen er niet 
bij betrokken moeten worden omdat wij dan de boel zouden verraden of zoiets en wij niet het 
belang van Brabant voor ogen zouden hebben. Ik vind het echt schokkend dat de hele 
handelwijze van het college zo weinig vertrouwen in de oppositie uitstraalt. Ik hoop oprecht 
dat er excuses worden aangeboden. Het is voor ons ontzettend belangrijk dat het college 
laat zien dat het ons begrijpt. 
.......................... 
 
De voorzitter: Door de leden P. Smeulders, mw. Lestrade-Brouwer, Van Hattem, 
Mondriaan, Van der Wel en Kap wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 november 2013, 
overwegende dat: 
- onder geheimhouding een voorbereidingsbesluit over de intensieve veehouderij werd 
aangekondigd tijdens een vergadering van het presidium, voorafgaand aan de 
PSvergadering van 20 september jl.; 
- de fractievoorzitters van Provinciale Staten, verzameld in het presidium, niet met hun 
fracties mochten spreken over dit door Provinciale Staten te nemen besluit tot het moment 
dat de voorzitter van Provinciale Staten dit onderwerp op verzoek van het college van 
Gedeputeerde Staten aan het einde van de PS-vergadering van 20 september jl. zou 
aankondigen met de vraag of Provinciale Staten zou kunnen instemmen met toevoegen van 
dit onderwerp aan de agenda van die vergadering; 
- op 27 september jl. tijdens een vergadering van het presidium is gebleken dat de 
fractievoorzitters van de coalitiepartijen in Provinciale Staten door één of meerdere leden van 
het college van Gedeputeerde Staten al eerder op de hoogte waren gesteld van het 
voornemen tot het door Provinciale Staten op 20 september jl. te laten nemen van dit 
voorbereidingsbesluit; 
- op 27 september jl. ook bekend is geworden dat binnen één fractie deze informatie wel 
gedeeld is; 
- vandaag duidelijk is geworden dat essentiële stukken een dag eerder zijn verstrekt aan de 
fractievoorzitters van de coalitiepartijen; 
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- er daardoor ongelijkheid is gecreëerd tussen fracties van coalitie- en oppositiepartijen van 
Provinciale Staten waar het gaat om mogelijkheden tot goede voorbereiding op 
besluitvorming, 
tevens overwegende dat: 
- artikel 167 van de Provinciewet beschrijft dat het college van Gedeputeerde Staten aan 
Provinciale Staten alle inlichtingen geeft die Provinciale Staten voor de uitoefening van hun 
taak nodig hebben, en 
- de onder E genoemde ongelijkheid in strijd is met artikel 167 van de Provinciewet waarin 
over Provinciale Staten als geheel gesproken wordt en niet over individuele PS-leden of een 
gedeelte van de fracties van politieke partijen in Provinciale Staten, 
constaterende dat: 
- het college van GS zich dient te houden aan geest en letter van artikel 167 van de 
Provinciewet; 
- het college van GS geen gevolg heeft gegeven aan de wijze waarop de actieve 
informatieplicht aan Provinciale Staten dient te worden ingevuld; 
- het college van GS daarbij onvoldoende inzicht toont in de dualistische verhouding tussen 
GS en PS; 
- deze handelswijze de kwaliteit van de besluitvorming door Provinciale Staten niet ten 
goede komt, 
besluiten: 
- deze handelswijze van het college van GS af te keuren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
....................... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 ondersteunt de motie wel. Wij zijn niet 
zo gretig om allerlei moties van afkeuring of van wantrouwen te ondersteunen. Als wij dat 
doen, is het gevoelen daarachter ook wel zeer ernstig. Ik denk dat u dat wel hebt begrepen 
van ons. Wij hebben goed naar de gedeputeerde geluisterd en hebben gehoord dat hij voor 
een deel van de gang van zaken een excuus heeft aangeboden. Dat waarderen wij ook. Wij 
hebben echter niet het gevoel dat de essentie van wat wij met dit debat aan het college 
willen vertellen, helemaal doorgedrongen is. Vandaar dat wij deze motie toch ondersteunen 
en mee indienen. Dat betekent niet dat wij niet opnieuw hard samen willen werken om de 
problemen op te lossen die Brabant kent. Natuurlijk willen wij dat. De oppositiepartijen waren 
juist die partijen die het voorbereidingsbesluit het meest enthousiast onthaald hebben. Die 
discussie hoeven wij niet meer over te doen. U kunt ervan verzekerd zijn dat D66 opnieuw 
weer hard wil meewerken aan het maken van een mooier en beter Brabant en het 
voorbereidingsbesluit zou dat ook moeten doen. Ik heb veel werk verricht om te kijken hoe 
het zit met de actieve informatieplicht. Ik heb mij gestort op een scriptie die daarover onlangs 
is verschenen. Over het uitwerken van de actieve informatieplicht heb ik een motie 
opgesteld, die mede wordt ingediend door de fracties van de PvdA en de OSN. Met deze 
motie verzoeken wij het college om "de invulling van de actieve informatieplicht op heldere 
wijze en gekoppeld aan criteria in een beleidsnotitie op te nemen en aan PS ter goedkeuring 
voor te leggen." De toezegging die de gedeputeerde zojuist heeft gedaan, komt daaraan 
tegemoet, maar ik had de motie al klaar. Wij vinden elkaar dus opnieuw in het uitwerken van 
de actieve informatieplicht, zoals wij elkaar ook hadden kunnen vinden in de inhoud van het 
voorbereidingsbesluit. Ik hoop dat het college geen bezwaar heeft tegen deze motie. Dat zal 
waarschijnlijk niet het geval zijn bij de motie van afkeuring. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Leenders en Kap wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 1 november 2013, 
overwegend dat: 
- bij de invoering van het dualisme aan GS de verplichting tot actieve informatievoorziening is 
opgelegd (art. 167 van de Provinciewet); 
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- er, zoals geconstateerd in de studie "Zij die niet vragen worden overgeslagen" van D. 
Mueters, daarvoor nergens in Nederland een eenduidig kader is ontwikkeld; 
- er vanaf de invoering van het dualisme diverse moties in Brabant zijn ingediend om de 
kwaliteit van de actieve informatievoorziening te verbeteren, 
constaterend dat in bovengenoemde studie wordt aangegeven dat: 
- in Brabant in verschillende documenten aan de actieve informatieverplichting wordt 
gerefereerd; 
- GS geen eenduidige uitwerking van de actieve informatieverplichting hebben geformuleerd; 
- het voor PS niet duidelijk is hoe, waar en wanneer GS aan deze verplichting voldoet, 
verzoeken GS: 
- de invulling van de actieve informatieplicht op heldere wijze en gekoppeld aan criteria in 
een beleidsnotitie op te nemen 
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Najaarsbrief en begroting 2014, 15 november 2014 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Frijters-Klijnen, Kap, Hageman en Mondriaan wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15-11-2013 ter bespreking 
van het Statenvoorstel 58/13A, 
constaterende dat: 
- zeer recent de gemeente Boxmeer in een brief uw aandacht heeft gevraagd voor het 
behoud en de eventuele versterking van het Oorlogsmuseum Overloon; 
- de gemeente Boxmeer vreest voor het zelfstandig voortbestaan van het Liberty Park in 
Overloon met de komst van een nieuw oorlogsmuseum in Nijmegen en de mogelijke 
integratie van de Overloonse collectie daarin; 
- ook gezien de notulen van de Statenvergadering van januari 2004 het college van GS groot 
belang hechtte aan het Oorlogs- en verzetsmuseum Overloon, 
overwegende dat: 
- het museum wegens zijn historische, culturele en toeristische aantrekkingskracht een 
meerwaarde heeft voor Noord-Brabant; 
- het collectieve geheugen van de oorlog en het aantal mensen dat daarover kan vertellen 
steeds kleiner wordt; 
- het museum jaarlijks vele bezoekers trekt, waaronder grote groepen kinderen; 
- de collectie van het museum tastbaar zichtbaar maakt wat de oorlog heeft ingehouden en 
dat dit belangrijk is voor toekomstige generaties van Noord-Brabant en Nederland; 
- het museum de geijkte plek is om dit historisch erfgoed voor het nageslacht te behouden; 
verzoeken het college: 
- gehoor te geven aan de uitnodiging van de gemeente Boxmeer om in gesprek te gaan; 
- te onderzoeken of c.q. waar materieel en immaterieel steun zou kunnen worden verleend 
aan het Oorlogsmuseum Overloon; 
- PS zo spoedig mogelijk te berichten over de uitkomst van de gesprekken, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
............................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Spierings, Van der Wel en P. 
Smeulders wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13 inzake Begroting 2014; 
besluiten, dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt 
toegevoegd: 
- een bedrag van €75.000,- binnen het budget Gezondheid (UA34, paragraaf 5.4 pagina 118 
Begroting 2014) wordt gebruikt om in 2014 een vervolgopdracht te kunnen geven aan het 
bureau GMV van de Brabantse GGD's, zodat de uitkomsten van het onderzoek "Geurhinder 
onder omwonenden van veehouderijen", uitgevoerd door Academische Werkplaats Milieu & 
Gezondheid, vertaald kunnen worden naar praktische handvatten voor wet- en regelgeving 
op landelijk, provinciaal en/of gemeentelijk beleid.” 
Toelichting: 
Momenteel wordt binnen het onderzoeksproject "Geurhinder onder omwonenden van 
veehouderijen" uitgevoerd door Academische Werkplaats Milieu & Gezondheid, data 
verzameld onder ca. 16.000 respondenten in Noord-Brabant. 
Geurhinder speelt een belangrijke rol in de gezondheid en het welbevinden van mensen en 
de huidige wetgeving geurhinder veehouderij is slechts beperkt onderbouwd met onderzoek: 
- gebaseerd op slechts 1 onderzoek naar de relatie geurhinder-veehouderij; 
- onderzoek ruim 10 jaar oud; 
- en alleen beoordeeld in relatie tot varkenshouderijen. 
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In Noord-Brabant worden veel geurklachten gemeld door omwonenden en deze 
geurklachten kunnen lang niet altijd worden verklaard/voorspeld door de landelijke bepaalde 
geurmodellering. Hoewel de uitkomsten naast provinciaal ook landelijk en gemeentelijk 
beleid raken is een snelle vertaling van de uitkomsten die in maart/april 2014 vrijkomen voor 
de provincie van dermate belang dat het gerechtvaardigd is dat de provincie een 
vervolgopdracht geeft. 
 
Dit amendement maakt onderdeel uit van beraadslaging en krijgt nr. A1. 
Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie en P. Smeulders wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13 inzake begroting 2014, 
besluiten dat de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt 
toegevoegd: 
- Binnen het budget Gezondheid (UA34, paragraaf 5.4 pagina 118 Begroting 2014) wordt 
jaarlijks € 50.000,- toegekend in 2014 en 2015 aan het Brabants Kennisnetwerk Zoönosen 
om de coördinatie, secretariële ondersteuning van het netwerk en de communicatie, 
waaronder de website, te realiseren.” 
Toelichting: 
De samenwerking binnen het BKZ is uniek. Het betreft een samenwerking van diverse 
onderdelen van de humane en veterinaire gezondheidszorg. De deelnemers in het BKZ zijn 
koplopers binnen hun organisaties en bewerkstelligen daar al vele vernieuwingen op diverse 
terreinen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, nieuwe behandelvormen en 
multidisciplinaire deskundigheidsbevordering. Zij hebben dan ook in hun werkplannen ruimte 
gemaakt om te blijven participeren in het BKZ. De samenwerking is tijdens de uitbraak van 
de Q-koorts extra van belang gebleken voor Noord-Brabant. 
De samenwerking dient ook gefaciliteerd te worden d.m.v. coördinerende en secretariële 
werkzaamheden. Bovendien onderhoudt het Kennisnetwerk een website die kennis 
toegankelijk maakt voor gemeenten en burgers. 
Deze facilitering past niet binnen het huidige beleid van deze diverse organisaties. De 
Provinciale Gezondheidsraad en voor een klein deel de GGD hebben tot nog toe de kosten 
gedragen. Beide organisaties staan voor bezuinigen. De brede facilitering van BKZ past niet 
meer in hun werkplan. De BZK heeft onlangs verzocht aan de provincie om te willen voorzien 
in brede facilitering. Juist in een periode waarin we volop bezig zijn in Noord-Brabant om te 
bepalen hoe we de economische ontwikkeling van de veehouderij kunnen steunen zonder de 
volksgezondheid in gevaar te brengen en bij (voorkomen van) een uitbraak van een zoönose 
is het Netwerk van groot belang. 
......................... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 is een toekomstgerichte partij. Ons 
speerpunt in Brabant is deze regio aan onze jongeren goed achter te laten. Voor het gemak 
omvatten we die opdracht dan maar even met de 3 P’s van People, Planet en Profit. We 
doen het bepaald niet beter dan onze voorgangers: onze kinderen zullen de eersten in 
generaties zijn die het slechter gaan krijgen dan hun ouders. 
Wij investeren daarom graag in een goede en groene toekomst voor volgende generaties, 
bijvoorbeeld in de vorm van een Brabants energieakkoord in plaats van naar schaliegas te 
gaan boren. Wat D66 betreft richten wij ons op groene economische groei waarbij de 
werkgelegenheid wordt bevorderd. Wij zien daarin ook de mogelijkheden voor het 
bevorderen van sociale insluiting. 
We blijven een onderwijspartij en we steunen daarom de kansen, voor zover voor een 
provincie mogelijk, het kennisniveau te verhogen. Dit alles uiteraard, want we hebben het 
nog steeds over een groene economie, in een provincie waar ook de P van Planet 
gekoesterd wordt. 
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De wereld van Brabant houdt niet op bij de provinciegrenzen. Als er één landsdeel is dat 
floreert bij de internationalisering van handelsbetrekkingen, maar ook de gedragscodes die 
ons worden opgelegd waar het gaat om bescherming van ons landschap, dan is het Brabant 
wel. U kent D66 als een partij die graag over de grenzen van de beperktheid van een 
provincie heen kijkt. U bent actief bezig op het internationale front en wij ondersteunen u in 
de zoektocht naar samenwerking over de grenzen heen, maar wij blijven wel kritisch 
meekijken. Zo heeft u expliciet aangegeven onderzoekstrajecten in samenwerking met Israël 
te willen starten. Hoe verhoudt zich dat tot de nieuwe richtlijnen in het Europese 
onderzoeksprogramma Horizon 2020 waarin Brussel geen financiëleondersteuning meer 
biedt aan organisaties die actief zijn op de westelijke Jordaanoever? Wat betreft uw idee 
over impulsmaatregelen werkgelegenheid hebben wij enigszins verbaasd gekeken naar de 
voorgestelde maatregelen. Heeft u de planken van de kasten leeggehaald waar nog een 
stapeltje oude ideeën en wensenlijstjes van gedeputeerden lagen? Of heeft u criteria 
ontwikkeld op basis waarvan u gestructureerd de door u ook zo gewenste groene economie 
wilt bevorderen? Wij hebben ze niet kunnen ontdekken in de opsomming. Vandaar dat wij u 
maar een eindje op weg proberen te helpen met twee amendementen en een motie, gericht 
op het verbeteren van uw voorstel. Dat doen we samen met GroenLinks. We zijn dus niet 
tegen impulsmaatregelen, ook niet tegen het bedrag, we vragen ook niet meer geld maar wel 
een betere onderbouwing van uw voorstel. 
Voorzitter. Wat betreft mobiliteit willen we de problematiek rondom het spoor aankaarten. 
PHS,programma hoogfrequent spoor, gaat doorgevoerd worden en dat is van regionaal en 
nationaal en zelfs internationaal belang. Het dient het vervoer van mensen en goederen over 
het spoor en kan alleen goed functioneren als er een robuuste verbinding ligt, die zeker 100 
jaar vooruit kan. De corridor Amsterdam-Eindhoven en de verbinding van het havengebied 
naar Duitsland via Betuweroute, Eindhoven en Venlo zijn cruciaal omdat ze economische 
topregio’s verbinden. Maar de concentratie van zoveel personenvervoer en goederenvervoer 
legt een grote druk op externe veiligheid en leefbaarheid voor de regio, waar de treinen 
doorheen lopen. De trechter Vught is daarbij een risicogebied voor veiligheid en leefbaarheid 
(knooppunt A2/N65/spoor, waarbij zo’n 7000 huishoudens zijn betrokken) dat om bijzondere 
maatregelen vraagt, maar ook Den Bosch en Boxtel vragen om aandacht. Maatregelen 
moeten ons inziens passen in een lange termijnvisie op vervoer over spoor, waarin ook 
andere knelpunten voor deze corridor geagendeerd moeten worden, zoals de aansluiting 
spoor-vliegveld in Eindhoven en de ontsluiting van Den Bosch-Noord voor personenvervoer. 
Agenderen, prioriteren en faseren. Het zou fijn zijn als er geen onderlinge concurrentie 
tussen gemeenten was. 
De problematiek personen- en goederenvervoer heeft een Europese dimensie, die ook op 
Europees niveau meer aandacht verdient. We hebben maar 1x in de 100 jaar een kans om 
echt iets aan de infrastructuur rond het spoor te doen. Dan moeten we ook zorgen dat het 
goed gebeurt. Het is beter wat meer geld definitief uit te geven dan €20 miljoen weg te 
gooien. Wij dienen daarvoor een motie PHS in, de motie Brabant op het juiste spoor. Daarin 
wordt u verzocht alle mogelijke wegen te bewandelen op financieel gebied om te kijken wat 
we kunnen doen om de door de regio gewenste oplossingen samen met de regio te 
realiseren en ook te kijken wat de maatschappelijke meerwaarde ervan is. We doen dat met 
een heel groot aantal partijen. 
Voorzitter. Mijn fractie maakt zich echt zorgen over de toekomst van de landbouw in Brabant. 
Gisteren hebben we een bijzondere oproep van de ZLTO-voorzitter ontvangen. Wij delen 
hun zorgen en voelen de spagaat waar we met elkaar in beland zijn. Hoe komen we uit de 
spagaat, in de geest van het Koersdocument en werkend vanuit vertrouwen en niet vanuit 
wantrouwen! Het baart ons zorgen dat de BZV nog niet beschikbaar is. Het baart ons ook 
zorgen dat er massaal bezwaar gemaakt is tegen de Verordening ruimte. We moeten hier 
samen uit willen komen. 
De omslag die we in de intensieve veehouderij willen maken is in eerste instantie vooral 
ingegeven door bezorgdheid over gezondheid in relatie tot die veehouderij. Na de 
Qkoortsepidemie is het Kennisnetwerk Zoönosen opgericht omdat we één ding met 
zekerheid konden zeggen: het is niet de vraag of we een nieuwe besmettelijke dierziekte 
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zullen zien in Brabant maar wanneer. En daarom werd dat Kennisnetwerk opgericht, bedoeld 
om het principe van OneHealth na te streven, de samenwerking tussen veterinaire en 
humane gezondheidswerkers te verbeteren en inzicht en kennis op dit gebied te vergroten. 
We willen dat netwerk niet kwijt en dienen daarom een motie in samen met de PvdA, GL en 
PvdD om de humane en veterinaire kennis met elkaar te blijven verbinden in het 
Kennisnetwerk Zoönosen en een amendement om de relatie tussen veehouderij en 
stankoverlast beter te leren kennen want daar is nog lang niet alles over bekend. We hebben 
daarbij nog een motie achter de hand. Voorzitter. De komende maanden spreken wij in PS 
over het rapport van de commissie- Huijbregts "Veerkrachtig Bestuur". Ook deze discussie is 
gericht op de toekomst van Brabant, maar dan op het gebied van de bestuurlijke organisatie. 
Onze fractie heeft in augustus ruim 70 D66-raadsleden en -wethouders uitgenodigd. Het 
thema leeft volop in de diverse raden. Wij dienen ter ondersteuning van dit proces, maar ook 
denkend aan gemeenten die het financieel zwaar hebben door de huidige economische 
omstandigheden een motie Grondfonds in. Overijssel gaat ons daarin voor. Wij doen een 
oproep aan GS om te verkennen wat een Grondfonds eventueel voor Brabant kan 
betekenen. De OSN dient nog op bestuurlijk vlak een motie waarstaatjeprovincie.nl mede 
namens ons in. 
Voorzitter. Hoewel we het belang van de impulsmaatregelen werkgelegenheid 
onderschrijven, doet het ons pijn dat dit ten koste gaat van geld dat was bedoeld voor zaken 
als ecologische verbindingszones en groenblauwe diensten. Achteraf kunnen we 
constateren dat de resultaten op het gebied van ecologische verbindingszones beter waren 
geweest als u had geluisterd naar de oproep van een door ons mede ingediende motie van 
de PvdA. Wij doen vandaag een nieuwe poging, samen met PvdA, GL en OSN. Wij willen 
het geld dat in 2014 overblijft uit de Natuurbeschermingswetvergunningen in de daarop 
volgende jaren inzetten voor ecologische verbindingszones. Ecologische verbindingszones 
en ecologische hoofdstructuur zijn echter niet genoeg voor instandhouding van onze 
biodiversiteit. Bijen en vele andere insecten gaan sterk achteruit. Daar maken niet alleen 
natuurorganisaties zich zorgen over, maar ook de landbouw. Afgelopen maandag is dan ook 
het landelijke actieprogramma bijengezondheid overhandigd aan staatssecretaris Dijksma. 
Natuurorganisaties, imkerverenigingen en LTO hebben samen aan dit programma gewerkt. 
Er staan veel goede maatregelen in. Dat hoeven we als Brabant niet over te doen. En het is 
bovendien een gezamenlijke en niet alleen een provinciale verantwoordelijkheid. Daarom 
dienen wij een motie in die het college oproept om samen met relevante partners een 
Brabantse aanvulling op dit actieprogramma te maken en dit af te stemmen met allerlei 
lopend beleid zoals leefgebiedenbenadering, ecologische verbindingszones en 
landschappelijke inpassing. 
Wat betreft de omgevingsdiensten zijn wij blij met de toezegging van de gedeputeerde in de 
commissie ER nadrukkelijk inzicht te geven in de kosten, inkomsten en financiële 
houdbaarheid. Ten aanzien van cultuur en samenleving zien we een aantal zorgwekkende 
ontwikkelingen. De transitie jeugdzorg is er een van. Onderzoek van de stand van zaken in 
de B4 en in de subregio’s toont aan dat de positieve verhalen hier in huis met een korrel zout 
genomen moeten worden. Slechts met forse inspanningen is te verwachten dat een 
kwalitatief goede overdracht wordt gerealiseerd. Wat gaat de gedeputeerde doen in haar 
regisseursrol en is zij bereid om extra inspanningen te gaan leveren?  
Ook over cultuur maakt D66 zich grote zorgen. Op basis van de motie die op initiatief van 
D66 in juni 2012 is aangenomen, is begonnen met het een nieuwe benadering van de 
cultuursector. Meer uitgaan van het hele cultuursysteem en denken in functieketens. Maar 
de uitwerking verloopt enorm traag waardoor zwakke schakels in de functieketen nog verder 
zullen verzwakken. Wij hadden voor deze begroting concrete stappen verwacht voor 
ondersteuning van de functieketens. 
Wij hebben de titel Culturele Hoofdstad niet behaald. D66 ziet partijen al cirkelen rondom de 
pot met geld. We hebben ook vogels die dat doen maar dat is misschien wat cru gesteld. Wij 
hopen dat zowel het college alsook de partijen in deze Staten de verleiding kunnen 
weerstaan om als een Sinterklaas snoepgoed te strooien naar al of niet bevriende colleges in 
de gemeenten om ad hoc wat initiatieven zoals het Jeroen Boschjaar te ondersteunen. Laten 
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we eens een keer vasthouden aan het nieuwe denken in functieketens en niet terugvallen in 
subsidiedenken dat de coalitiepartijen eerder deze periode zo hartstochtelijk hebben 
verketterd. 
Ten aanzien van de kwaliteit van de begroting heeft D66 nog een amendement. Het gaat 
over het maximaliseren van het percentage onderbestedingen per productgroep. U weet dat 
we regelmatig bezig zijn met de kwaliteit van de begroting en de inzichtelijkheid van de 
cijfers. Het effect zal zijn dat er niet meer dan €150 miljoen aan niet uitkomende 
inschattingen mag zijn. 
 
De voorzitter: Door het lid Hageman wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake de begroting 2014, 
constaterende dat: 
- het college van GS aan PS vraagt de begroting vast te stellen en te autoriseren op het 
niveau van de op pagina 219-220 genoemde totaalbedragen per productgroep; 
overwegende dat: 
- de lastenkant van de begroting een weergave is van de kosten die gekoppeld zijn aan de 
acties die nodig zijn om de vastgestelde doelen te bereiken; 
- met het vaststellen van de lastenkant van een begroting niet alleen de kosten, maar 
daarmee impliciet ook de onderliggende acties zijn vastgesteld; 
- voorspellen van een komend jaar lastig is en dat er altijd een afwijking kan optreden van de 
voorgenomen acties en/of de daaraan gekoppelde kosten; 
- de toegevoegde waarde van een begroting voor de kaderstelling door PS verkleind wordt 
als er te veel verschil is tussen de inschatting van benodigde acties (en gekoppelde kosten) 
en de werkelijk uitgevoerde acties (en gekoppelde kosten); 
- het voor de controlerende rol van PS verstandig is om aan GS kaders mee te geven voor 
de toegestane afwijkingen, 
besluiten voorstel 5 aldus te wijzigen: 
De begroting 2014 inclusief de uiteenzetting van de financiële positie vaststellen en 
autoriseren op het niveau van de in het overzicht van baten en lasten genoemde bedragen 
(pag. 221-220) met dien verstande dat per productgroep de som van onderbestedingen niet 
meer mag bedragen dan 15% van het begrotingsbedrag van die productgroep." 
 
Dit amendement maakt onderdeel uit van beraadslaging en krijgt nummer A9. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en Bouwman worden de volgende amendementen 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel I 58/13B begroting 2014 en Najaarsbrief, 
besluiten dat de volgende tekst aan lid 3 van het ontwerp-besluit van het Statenvoorstel 
wordt toegevoegd: 
met dien verstande dat de middelen voor hulp bij het financieren voor het Brabantse MKB 
alleen ingezet mogen worden voor initiatieven met een uitgesproken duurzaam karakter, wat 
wil zeggen een goede balans tussen people, planet en profit.” 
Toelichting: 
- Een duurzame economie betekent dat groei, versterking van de concurrentiekracht en een 
toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een beter beheer van ruimte, 
natuur en een vermindering van de milieudruk. 
- Brabant zet zich in voor een economische groei waarbij recht gedaan wordt aan een 
evenredige verdeling tussen de 3 P's van people, planet and profit. 
- In de voorgestelde maatregelen worden geen duurzaamheidscriteria vastgelegd waar de 
aanvragen/projecten aan moeten voldoen. 
- Door toevoeging van deze zinsnede kan de provincie hulp bieden aan Brabantse MKB 
bedrijven bij het vinden van financiering voor/van duurzamere producten/diensten 
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(bijvoorbeeld door vermindering van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen tijdens 
productie- of gebruiksfase), vermindering van energie- en materiaalgebruik in de 
levenscyclus of het gebruik van het product, verbetering van de hergebruiksmogelijkheden, 
enz.) en aandacht voor people in het arbeidsproces (bijvoorbeeld inzet van schoolverlaters, 
bieden van leerervaringsplaatsen, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
etc.). "Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel I 58/13B begroting 2014 en Najaarsbrief, 
besluiten, dat de volgende tekst aan lid 3 van het ontwerp-besluit van het Statenvoorstel 
wordt toegevoegd: 
met dien verstande dat de middelen voor Brabantse MKB-innovatieprojecten alleen ingezet 
worden voor innovaties die gericht zijn op het vinden van duurzamere producten/diensten." 
Toelichting: 
Een duurzame economie betekent dat groei, versterking van de concurrentiekracht en een 
toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een beter beheer van ruimte, 
natuur en een vermindering van de milieudruk. 
Brabant zet zich in voor een economische groei waarbij recht gedaan wordt aan een 
evenredige verdeling tussen de 3 P's van people planet en profit. 
In de voorgestelde maatregelen worden geen duurzaamheidscriteria vastgelegd waar de 
aanvragen/projecten aan moeten voldoen. 
De MKB-innovatieprojecten bijvoorbeeld door vermindering van de uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen in productie- of gebruiksfase, vermindering van energie- en 
materiaalgebruik in de levenscyclus of het gebruik van het product, verbetering van de 
hergebruiksmogelijkheden, enz. een bijdrage zouden kunnen leveren aan een duurzame 
economie. 
 
Deze amendementen maken onderwerp uit van beraadslaging en krijgen de nummers A10 
en A11. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Brenninkmeijer, Heijmans, mw. Geeraedts Bouwman, 
Mondriaan en S. Smeulders wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake begroting en Najaarsbrief, 
overwegende dat: 
- het niet voorzien is dat in de nabije toekomst een zuidelijke aftakking van de Betuweroute 
wordt gerealiseerd; 
- het vervoer van (gevaarlijke) goederen door Brabantse steden als Breda, Tilburg en 
Eindhoven op de zogeheten Brabantroute grote risico's heeft en een belasting vormt voor de 
leefbaarheid in deze steden; 
- het Rijk en ProRail het voornemen hebben om de zogeheten Boog bij Meteren aan te 
leggen zodat een deel van het goederenvervoer in de toekomst vanaf de Betuweroute over 
het bestaande spoor richting het zuiden (lijn Utrecht-Eindhoven) kan plaatsvinden; 
- het Rijk en NS het voornemen hebben om het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS) te 
realiseren, hetgeen een forse toename in vervoersbewegingen over het spoor teweeg zal 
brengen; 
- problemen met goederenvervoer per spoor niet verlegd mogen worden van het ene naar 
het andere deel van Brabant; 
- Brabantse gemeenten als Vught, 's-Hertogenbosch, Boxtel, Haaren en Best grote gevolgen 
zullen ondervinden van de beoogde forse toename van goederen- en personentreinen door 
hun gemeenten en de impact die dat heeft op veiligheid, leefbaarheid en duurzame 
ontwikkeling; 
- onder meer de gemeente Vught in dat verband heeft bepleit om extra te investeren in 
maatregelen zoals een verdiepte ligging van het spoor en aanpassing van de N65; 
- de minister van Infrastructuur en Milieu bereid is extra middelen voor de verdiepte ligging 
van het spoor in Vught te reserveren mits met de Provincie Noord-Brabant afspraken 
gemaakt kunnen worden over cofinanciering in de vorm van een "regiobijdrage"; 
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- het wezenlijk is dat vanuit een integraal Brabants belang de provincie positie neemt ten 
aanzien van ontwikkelingen met betrekking tot PHS en de Brabantroute en de mogelijke 
vraag naar cofinanciering voor inpassingsmaatregelen, 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met behulp van het totale scala aan 
methoden op het gebied van financiering de vereiste regiobijdrage voor de gewenste 
oplossing bij elkaar te krijgen, 
- waarbij inzichtelijk wordt gemaakt welke substantiële bijdragen de betrokken gemeenten 
zelf leveren; 
- daarbij ook de cofinancieringsmogelijkheden te verkennen die de Europese Unie kan 
bieden voor studies en werkzaamheden ten aanzien van spoorinfra-projecten in het kader 
van de Trans-Europese vervoersnetwerken en de ‘Connecting Europe Facility’; 
- tevens in het onderzoek op te nemen de maatschappelijke kostenbatenanalyse van de door 
de gemeente Vught gewenste verdiepte ligging, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt onderwerp uit van beraadslaging en krijgt nummer M17. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en Bouwman worden de volgende moties ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake begroting 2014 en Najaarsbrief, 
overwegend dat: 
- een duurzame economie betekent dat groei, versterking van de concurrentiekracht en een 
toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een beter beheer van ruimte, 
natuur en een vermindering van de milieudruk, 
constaterend dat: 
- GS diverse maatregelen in de begroting 2014 diverse maatregelen Impuls 
Werkgelegenheid hebben voorgesteld; 
- in de voorgestelde maatregelen geen duurzaamheidscriteria worden vastgelegd waar de 
aanvragen/projecten aan moeten voldoen, 
verzoeken GS ervoor zorg te dragen dat: 
- bij de onder d, e, g en f genoemde maatregelen (te weten onderhoud verbetering 
fietspaden, GOL, Biesbosch Museumeiland en Herinrichting buitenruimte provinciehuis) 
a. gebruik gemaakt wordt van duurzame materialen; 
b. ruimte geboden wordt aan innovatieve oplossingen; 
c. de provincie eventueel als launching customer optreedt voor innovaties die op de markt 
gebracht worden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake begroting 2014 en Najaarsbrief, 
overwegend 
- dat een duurzame economie betekent dat groei, versterking van de concurrentiekracht en 
een toename van de werkgelegenheid gecombineerd worden met een beter beheer van 
ruimte, natuur en een vermindering van de milieudruk, 
constaterend dat: 
- GS in de begroting 2014 diverse maatregelen voor Impuls Werkgelegenheid hebben 
voorgesteld; 
- van de €21,5 mln. die daarvoor gereserveerd wordt slecht €1 mln. daadwerkelijk besteed 
wordt aan vermindering van de milieudruk, 
dragen GS op: 
- binnen de maatregelen werkgelegenheidsimpuls een betere verdeling tussen de 3 P's 
People Planet en Profit te realiseren door meer in te zetten op groene 
werkgelegenheidsprojecten, 
en gaan over tot de orde van de dag." 



 99 

 
Deze moties maken deel uit van de beraadslagingen en krijgen respectievelijk de nrs. M18 
en M19. 
Door de leden mw. Spierings, mw. Brunklaus, mw. Kardol, mw. Van Iersel en Leenders 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake begroting 2014 en Najaarsbrief; 
constaterende dat: 
- een collectief van 24 organisaties, waaronder natuurorganisaties, imkerorganisaties, LTO 
en kennisinstituten, op 11 november jl. het actieprogramma bijengezondheid aan 
staatssecretaris van EZ Dijksma heeft overhandigd; 
- dit actieprogramma onder andere maatregelen bevat om 
- de imkeropleidingen te verbeteren met recente wetenschappelijke inzichten en de 
kennisuitwisseling tussen imkerorganisaties, landbouw, bedrijfsleven, overheden en 
beheerders te verbeteren; 
- de aanleg van functionele bloem/akkerranden te bevorderen; 
- Provinciale Staten op 19 april 2013 unaniem hebben besloten bijenkasten te laten plaatsen 
bij het provinciehuis, 
overwegende dat: 
- bijen zorgen voor bestuiving en een gezonde bijenstand daarom van groot belang is voor 
de biodiversiteit in het algemeen en de land- en tuinbouw in het bijzonder; 
- maatregelen ter verbetering van de bijenstand daarmee een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid zijn; 
- maatregelen alleen duurzaam succesvol zijn als er een breed draagvlak is onder de 
betrokken partijen; 
- het geen nut heeft om zaken over te doen die reeds zijn afgesproken in het 
actieprogramma bijengezondheid, 
roepen het College van Gedeputeerde Staten op om: 
- met betrokken partijen te inventariseren welke maatregelen zinvol zijn om in Brabant te 
nemen, aanvullend op het actieprogramma bijengezondheid; 
- deze maatregelen te vertalen naar een bondige visie met een provinciaal actieprogramma, 
waarin alle betrokken partijen hun verantwoordelijkheid hebben; 
- dit actieprogramma af te stemmen op reeds bestaand beleid zoals de leefgebiedplannen, 
het stimuleringskader groenblauwe diensten en realisatie van landschapselementen; 
- dit actieprogramma aan de commissies ER en TSP aan te bieden voorafgaand aan de 
behandeling van de Voorjaarsnota in de commissies, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt deel uit van de beraadslagingen en krijgt nummer M20. 
Door de leden mw. Klitsie en P. Smeulders wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten Noord-Brabant in openbare vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake begroting 2014 en Najaarsbrief, 
constaterende dat: 
- meerdere gemeenten in Noord Brabant financiële problemen (rentelasten) hebben ten 
gevolge van strategische grondaankopen vanuit het verleden; 
- de plancapaciteit voor woningbouw, detailhandel en bedrijfsterreinen herzien moet worden 
vanuit de huidige economische en demografische situatie; 
- een goede ruimtelijke ordening en een gezonde bestuurlijke organisatie een provinciaal 
belang is 
- de provincie Noord-Brabant aan de vooravond staat van de uitwerking van het rapport van 
de commissie Huijbregts "Veerkrachtig Bestuur"; 
- het grondfonds Overijssel * op het IPO congres in oktober 2013 als een innovatie 
gepresenteerd is, 
overwegende dat: 
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- financieel gezonde gemeenten noodzakelijk zijn om hun takenpakket adequaat te kunnen 
uitvoeren 
- eventuele herindelingen ten gevolge van Veerkrachtig Bestuur niet tot stand komen als de 
financiële basis van betrokken gemeente niet op orde is; 
- gemeenten ieder voor zich aarzelen om de plancapaciteit af te ramen i.v.m. de financiële 
afboeking die daarmee gepaard gaat; 
- een grondfonds wellicht een interessante aanvulling zou kunnen zijn op de vier fondsen die 
nu opgericht zijn mede vanwege de wet HOF, 
verzoeken het college van GS: 
- te onderzoeken of en onder welke condities een Grondfonds Noord-Brabant ingesteld kan 
worden; 
- aan te geven wat de financiële consequenties zijn van een Grondfonds Noord- Brabant; 
- PS ruim voor de VJN 2014 hierover te rapporteren opdat de resultaten van dit 
onderzoek betrokken kunnen worden bij de Integrale afweging van de VJN 2014, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
Toelichting: 
In Overijssel wordt op basis van een Statenbreed aangenomen motie onderzocht – in 
samenwerking met gemeenten – of en op welke manier een Grondfonds kan werken. In 
essentie komt het erop neer dat te ruime plancapaciteit voor wonen, bedrijfsterreinen en 
detailhandel door de gemeenten wordt afgeraamd. De verliezen op het grondbedrijf die 
daarmee gepaard gaan, moeten normaal in een keer genomen worden. Met het Grondfonds 
neemt de provincie te verliezen “over” van de gemeenten, in die zin dat de gemeenten in 10 
jaar de verliezen bij de provincie terugbetalen. Dit geeft de gemeenten lucht om in 10 jaar 
hun grondbedrijf gezond te maken. 
 
Deze motie maakt deel uit van de beraadslaging en krijgt nummer M21. 
Door de leden mw. Spierings, Kap, Van Griensven en mw. Brunklaus wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13A inzake begroting 2014 en Najaarsbrief; 
constaterende dat: 
- er in 2013 7 miljoen euro over is op het budget voor ecologische verbindingszones; 
- dit wordt veroorzaakt doordat het subsidiepercentage van 50 onvoldoende blijkt te zijn; 
- de Najaarsbrief reeds een andere bestemming voor dit geld heeft voorzien; 
- er in 2014 5,3 miljoen euro extra middelen beschikbaar zijn voor vergunning NB-wet, 
overwegende dat: 
- ecologische verbindingszones als snelwegen voor planten en dieren een belangrijke functie 
hebben in het verbinden van natuurgebieden en daarmee essentieel zijn om de 
doelstellingen van Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) te bereiken; 
- de PAS in 2014 in werking zal treden; 
- door de inwerkingtreding van de PAS een groot deel van de initiatieven waarvoor nu 
vergunningaanvragen zijn ingediend, niet langer vergunningplichtig zullen zijn; 
- de achterstand in vergunningaanvragen dusdanig groot is dat er gerede twijfel bestaat of 
deze allemaal afgehandeld zullen zijn voordat de PAS in werking treedt, 
Besluiten 
het deel van de 5,3 miljoen euro extra middelen voor vergunning NB-wet dat in 2014 niet 
wordt aangesproken in te zetten voor verhoging van het subsidiepercentage voor EVZ's tot 
75% in 2015 en 2016, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt deel uit van de beraadslaging en krijgt nummer M22. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en Kap wordt de volgende motie voorgesteld: 
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"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013 ter 
bespreking van de Begroting 2014 en de Najaarsbrief, 
constaterende dat: 
- de Wet revitalisering generiek toezicht op 1 oktober 2012 in werking is getreden; 
- als gevolg hiervan het horizontaal toezicht van volksvertegenwoordigers op bestuurders 
moet worden versterkt en tegelijkertijd het verticaal toezicht van bestuurslagen op elkaar 
moet worden teruggedrongen; 
- om dit te faciliteren de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Kwaliteitsinstituut 
Nederlandse Gemeenten (KING) opdracht heeft gegeven de website 
www.waarstaatjegemeente.nl te ontwikkelen; 
- deze site uit een aantal verschillende instrumenten bestaat waar gemeenten eigen 
prestaties vergelijken met die van collega-gemeenten op verschillende wettelijke 
gemeentelijke taken en daaruit voortvloeiende kerntaken in medebewind; 
- het IPO dit proces tot op heden niet heeft gefaciliteerd met een dergelijke site, 
overwegende dat: 
- het voor provincies evenzeer goed is om via een dergelijk instrument prestaties onderling te 
kunnen vergelijken; 
- daardoor het horizontale toezicht van Provinciale Staten op Gedeputeerde Staten beter kan 
worden gefaciliteerd; 
- dit het proces van dualisering versterkt; 
- daarmee ook de verticale toezichtlast afneemt doordat de gegevens openbaar beschikbaar 
zijn waardoor de toezichthouder, het Rijk, deze niet nogmaals mag vragen bij de provincie, 
dragen het college van Gedeputeerde Staten op: 
- het IPO te verzoeken, naar voorbeeld van de website www.waarstaatjegemeente.nl, een 
soortgelijk initiatief te initiëren, met in elk geval de medebewindstaken en daaruit 
voortvloeiende kerntaken en deze op termijn eventueel uit te breiden met autonome taken, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
............................ 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Brunklaus, Van Agtmaal, Van der Wel en mw. Spierings 
wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2113, 
besprekende het statenvoorstel 58/13A, de Najaarsnota 2013 en de begroting 2014 
Nationale Parken, 
besluiten dat de volgende tekst aan het ontwerp-besluit van het Statenvoorstel wordt 
toegevoegd: 
De parkschappen 'Grenspark Zoom-Kalmthoutse Heide' en 'Nationaal Park de Biesbosch': 
- nog twee jaar, voor de periode 2014 en 2015, financieel te ondersteunen; respectievelijk 
met: 
- een subsidie van €277.500 voor Grenspark de Zoom-Kalmthoutse Heide en 
- een subsidie van €330.000 voor Nationaal Park de Biesbosch; 
- krijgen daarbij de opdracht om binnen deze termijn voldoende financiële zelfstandigheid te 
realiseren, 
Dekking: de in de begroting van de provincie Noord-Brabant nog beschikbare 
overgangsmiddelen voor de Nationale Parken (inschattenderwijs 0,625 miljoen euro)." 
Toelichting: 
- sinds het wegvallen van de subsidie van het Rijk, door de Provincie Noord-Brabant is een 
overgangssubsidie verstrekt aan o.a. de parkschappen van Grenspark Zoom-Kalmthoutse 
Heide en Nationaal Park de Biesbosch; 
- deze beide parkschappen zijn nog niet in de gelegenheid zijn geweest een adequaat 
verdienmodel te realiseren, dat niet conflicteert met de doelstelling van het Grenspark de 
Zoom-Kalmthoutse Heide en Nationaal park de Biesbosch; 
- bij het wegvallen van subsidie uit Nederland zal ook de Vlaamse regering haar 
ondersteuning aan het Grenspark stopzetten; 
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- in de begroting van de provincie Noord-Brabant zijn nog voldoende overgangsmiddelen 
voor de Nationale Parken beschikbaar. 
 
Dit amendement maakt deel uit van de beraadslagingen en krijgt nummer A12. 
Door de leden mevrouw Brunklaus, mevrouw Spierings, Van Griensven en Van der Wel 
wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
besprekende de Najaarsnota 2013 en de begroting 2014, 
constaterende dat: 
- de financiële ondersteuning van de NP door het rijk redelijk plotseling werd stopgezet op 
1/1/2012; 
- de Nationale Parken in Brabant hierdoor erg in de problemen dreigen te komen met 
beheer, handhaving en toezicht, voorlichting en educatie (inclusief vrijwilligersbeleid), 
onderzoek en projecten; 
- de provincie vanwege het plotselinge wegvallen van de rijkssubsidie tijdelijk financiële 
middelen beschikbaar heeft gesteld voor een overbruggingsperiode tot 1/1/2014 zodat de 
Nationale Parken in lijn met de visie van "Brabant Uitnodigend Groen” een eigen 
verdienmodel kunnen organiseren; 
- een aantal Nationale Parken meermalen heeft aangegeven dat de overbrugginstermijn te 
kort is om dit verdienmodel te realiseren; 
- GS hebben aangegeven dat deze overgang niet verloopt zoals gewenst/gehoopt, 
overwegende dat: 
- het in het belang van de inwoners van Brabant is dat de Nationale Parken hun 
zichtbaarheid en hun activiteiten en mogelijkheden voor het publiek behouden; 
- het in het belang van de inwoners van Brabant is dat de natuur en biodiversiteit in de 
parken op niveau blijft, 
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om: 
- met het oog op de toekomst in goed overleg te blijven met de Nationale Parken totdat het 
bestaan en behoud van de functies via het verdienmodel gegarandeerd is; 
- indien er op enig moment extra financiële middelen nodig zijn dit voor te leggen aan 
Provinciale Staten zodat in overleg gezocht kan worden naar oplossingen; 
- In overleg met het Rijk te komen over de borging van de kwaliteit en toegankelijkheid van 
de Nationale Parken, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................. 
 
De voorzitter: Motie M6 is in die zin gewijzigd dat het dictum thans luidt: 
" verzoeken Gedeputeerde Staten: 
1. Te onderzoeken of de inspanningen van CUBISS met betrekking tot het bevorderen van 
participatie aan 'Bibliotheek op school' programma's voldoende effectief (kunnen) zijn; 
2. Zo nodig met voorstellen te komen waarmee de participatie passend bij de provinciale 
mogelijkheden hiertoe met ingang van het schooljaar 2014-2015 provincie-breed kunnen 
worden bevorderd; 
3. In dat geval ook als voorwaarde op te nemen dat er meerjarige contracten worden 
afgesloten tussen onderwijs en bibliotheken op het gebied van taalvaardigheidsprogramma's; 
4. Te bevorderen dat de provinciale inspanning op dit punt wordt gematched met de 
gemeenten die ook rijksmiddelen voor het terugdringen van onderwijsachterstanden 
ontvangen; 
5. Deze voorstellen vóór de Voorjaarsnota aan Provinciale Staten voor te leggen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze gewijzigde motie wordt ingediend door de leden Van Liempd, mw. Brunklaus, mw. 
Frijters-Klijnen, Van der wel, Mondriaan, Brenninkmeijer. Mw. Roozen, Kouthoofd en 
Hageman. Zij krijgt nr. M6a. 
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................. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Tsoutsanis- van der Koogh, mw. Arts, S. Smeulders, 
Bouwman, Van den Berg, mw. Lestrade-Brouwer, Van der Wel, Kap en Mondriaan wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013 ter 
bespreking van het Statenvoorstel 58/13A, 
constaterende dat: 
- het Programma Provinciale Wegen en de daaraan verbonden financiële consequenties 
onderdeel is van de jaarlijkse provinciale begroting, waarvan de vaststelling tot de 
kaderstellende bevoegdheden van Provinciale Staten behoort; 
- de Staten daarom ook bevoegd zijn te overwegen of het oplossend vermogen van de 
voorstellen die het Programma Provinciale Wegen bevat, voldoende is; 
- de commissie Mobiliteit & Financiën (MF) d.d. 15 oktober 2013 deze vraag heeft gesteld 
ten aanzien van de Randweg Boekel (N 605); 
- deze Randweg onderdeel is van het Regionaal Verbindend Net, zoals vastgesteld in het 
Provinciaal Verkeer en Vervoer Plan in 2006; 
- deze Randweg een heel proces van verdere concretisering sindsdien heeft doorlopen, 
maar nog steeds tot vragen naar alternatieve oplossingen aanleiding geeft; 
- de commissie MF daarom om nadere onderbouwing heeft gevraagd waarom het oplossend 
vermogen van kleinschaliger alternatieven in Boekel in combinatie met reeds aanwezige 
mogelijkheden in de regionale infrastructuur niet voldoende zou zijn; 
- de Statenmededeling van Gedeputeerde Staten d.d. 22 oktober in antwoord hierop te 
weinig vernieuwend inzicht heeft geboden, 
overwegende dat: 
- vast blijft staan dat de knelpunten in en rond Boekel opgelost moeten worden; 
- er duidelijk in de commissie MF d.d. 15 oktober 2013 generiek de behoefte is geuit om 
daarbij tot een scherpere combinatie van lokale en regionale alternatieve mogelijkheden te 
komen dan tot nu toe; 
- de Staten -- met respect voor het reeds doorlopen proces tot op heden -- ervan uitgaan dat 
de thans beschikbare gegevens nadere herschikking dan wel aanvulling kunnen krijgen om 
in bovenstaande behoefte te voorzien; 
- de Staten de uitkomsten daarvan in een nieuwe businesscase vertaald willen zien om de 
effecten van de alternatieve oplossingsrichting ten opzichte van de Randweg Boekel te 
kunnen beoordelen; 
besluiten: 
- het college op te dragen alles in het werk te stellen om te zorgen voor de uitvoering van de 
- in de Statenmededeling genoemde - kleinschalige maatregelen; 
- de Randweg Boekel voorlopig op te schorten tot na de uitvoering van voorgaande 
maatregelen en een evaluatie hiervan met Provinciale Staten/Commissie MF te bespreken; 
- de voor de Randweg Boekel in de begroting opgenomen middelen vooralsnog te blijven 
reserveren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
.................. 
 
De voorzitter: Door de leden mevrouw Knoet-Michels, mevrouw Spierings, Van der Wel, P. 
Smeulders, Kap, mevrouw Slegers en Mondriaan wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 58/13 inzake begroting 2014 en Najaarsbrief, 
overwegende dat: 
- geurhinder een belangrijke rol speelt in de gezondheid en het welbevinden van mensen; 
- de huidige wetgeving geurhinder veehouderij beperkt onderbouwd is met onderzoek: 
- gebaseerd op slechts 1 onderzoek naar de relatie geurhinder-veehouderij; 
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- onderzoek ruim 10 jaar oud; 
- en alleen is beoordeeld in relatie tot varkenshouderijen; 
- in Brabant veel geurklachten worden gemeld door omwonenden; 
- deze geurklachten lang niet altijd kunnen worden verklaard/voorspeld door 
geurmodellering; 
- de relatie tussen geurbelasting en geurhinder daarom nader onderzoek en actualisatie naar 
de huidige situatie in Brabant vraagt; 
- momenteel veel data worden verzameld in Brabant binnen het onderzoeksproject 
"Geurhinder onder omwonenden van veehouderijen" uitgevoerd door Academische 
Werkplaats Milieu & Gezondheid; 
- deze data worden verzameld onder ca. 16.000 respondenten, 
spreken uit dat: 
- het in het belang is van alle burgers in Noord-Brabant en voor de bepaling van de 
mogelijkheden die de sector veehouderij in de provincie Noord-Brabant kan houden/krijgen, 
dat onderzoekgegevens naar geurbelasting en -hinder een praktische vertaling krijgen naar 
de wet- en regelgeving, 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
- in overleg met de landelijke overheid te treden en aan te dringen op een snelle actualisatie 
van het huidige landelijke model dat ten grondslag ligt aan het bepalen van de (cumulatie 
van) geurhinder in een bepaald gebied, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt deel uit van de beraadslagingen en krijgt nummer M34. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik dank het college voor de beantwoording 
en ook wat ik in eerste termijn nog niet deed, dank voor de ambtenaren voor de 824 pagina’s 
waar wij ons doorheen hebben moeten worstelen. Er stond natuurlijk wel zeer leesbare 
informatie in, waarvoor dank. 
We hebben gehoord dat het college wat informatie gaat inwinnen over het Grondfonds. Wij 
zullen daarom de motie daarover aanhouden. We zijn zeer benieuwd. We weten ook dat het 
niet simpel is en wij roepen dus ook niet dat wij zo’n Grondfonds moeten hebben maar we 
willen graag alle mogelijkheden die er op dat gebied zijn uitgezocht hebben. Het college 
heeft goed aangegeven dat het dat wil gaan doen. 
 
De voorzitter: Motie M21 is aangehouden en maakt geen deel meer uit van de 
beraadslagingen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De heer Leenders had het er al over. Ook wij vinden 
het jammer dat het college het amendement over het Kennisnetwerk Zoönosen ontraadt. Wij 
hebben daarom een motie opgesteld waarvan het dictum wat anders is dan in het 
amendement. Voor ons is de gezondheid van groot belang en wij menen daarom dat het 
kennisnetwerk in stand moet blijven. Dan kan de gedeputeerde wel zeggen het ook 
belangrijk te vinden maar dan moet er wel een beetje boter bij de vis. De gedeputeerde gaf 
aan dat de gezondheidsraad het dan maar in zijn eigen budget moet zien te vinden maar als 
er nieuwe taken zijn en er al taken blijven liggen op het gebied van gezondheid, is dat niet zo 
simpel. Het dictum van de motie luidt: "om het voortbestaan van het Brabant Kennisnetwerk 
Zoönosen te waarborgen door met de lidorganisaties in beeld te brengen wat nodig is voor 
adequate ondersteuning en deze financieel en organisatorisch te garanderen." 
We hopen dat het college deze motie ondersteunt of in ieder geval zegt er geen bezwaar 
tegen te hebben. Het is van groot belang dat er financieel voldoende mogelijkheden zijn om 
dat netwerk te laten bestaan. 
We hebben een aantal amendementen en moties over werkgelegenheid ingediend. Wij 
hebben geprobeerd aan te geven dat het geen grabbelton moet zijn maar dat criteria moeten 
worden gesteld voor maatregelen die het college wil nemen om de economie in Brabant te 
stimuleren. Wij willen toch een duurzame economie. We hebben zelfs de definitie uitstekend 



 105 

daaraan verbonden waar het college het ongetwijfeld mee eens zal zijn. Het idee is dat als 
wij geld gaan inzetten, wij dan niet moeten doen voor producten die vervuilend zijn of niet 
passen in zo’n economie. Wij vinden het jammer dat het college daarmee niet akkoord kan 
gaan. Wij vinden dat het tijd is voor transitie en de gedeputeerde gaf aan dat er transitie is 
omdat er actie en beweging is. Actie en beweging zijn niet hetzelfde als transitie. Er zijn een 
hoop acties en bewegingen die niets met transitie hebben te maken. Wij zouden het dus toch 
prettig vinden als daarop werd ingezet. Over een van de moties heeft de gedeputeerde 
gezegd geen bezwaar tegen te hebben en dat betekent wel dat wij motie M19 intrekken. 
 
De voorzitter: Motie M19 is ingetrokken en maakt geen deel meer uit van de 
beraadslagingen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het is ons echt onduidelijk waarom het college niet 
akkoord kan gaan met motie M20 over de bijen en waarom het wil wachten op wat de 
staatssecretaris gaat zeggen. Als de staatssecretaris op 15 december komt met een 
uitspraak dan moet worden gewacht tot eind januari voordat er maatregelen komen terwijl 
die maatregelen nu ook kunnen worden genomen en gewoon kunnen aansluiten op wat de 
staatssecretaris gaat zeggen. Bekend is dat zij komt met maatregelen, dus wij begrijpen niet 
waar dat uitstelgedrag aan te wijten is. Er kan gewoon mee worden gestart. Wij willen dus 
heel graag de motie gewoon in stemming laten komen want wij zijn niet overtuigd van de 
redenen waarom we zouden moeten wachten. 
We hebben een amendement ingediend om de bandbreedte van de afwijkingen in de 
begroting, het te laag inschatten, te beperken tot 15%. De gedeputeerde gaf aan dat hij bang 
is dat het verkeerde prikkels uitstraalt en dat sancties ontbreken. Ik vind het wel droevig dat 
de gedeputeerde denkt sancties nodig te hebben om zijn eigen apparaat te overtuigen dat 
wij een begroting moeten hebben met de goede dingen voor Brabant. Hij is zelf 
verantwoordelijk voor het doelmatig inzetten van het budget. Het vervult mij met enige onrust 
als hij op deze manier denkt over de wijze waarop hij regie en zeggenschap heeft over zijn 
eigen ambtelijk apparaat. Ik kan mij dat niet voorstellen. Het is verder ook wel wat vreemd 
want het gaat in totaal om €150 miljoen en de gedeputeerde zegt dat het om kleine bedragen 
gaat. De gedeputeerde zegt zelf dat er geen €50.000 voor het Kennisnetwerk Zoönosen 
gevoteerd kan worden terwijl er zoveel geld verkeerd wordt ingeschat. Daarom vinden wij dat 
de prioriteiten een beetje verkeerd worden gelegd. Ik wil daar graag een reactie op hebben. 
Verder wil ik aangeven dat wij het voorstel van GroenLinks over de Agenda van Brabant dat 
straks aan de orde komt, zeer enthousiast ondersteunen. 
 
De voorzitter: Door de leden mevrouw Klitsie, mevrouw Knoet-Michels en P. Smeulders 
wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten in openbare vergadering bijeen op 15 november 2013, 
constaterend dat: 
- het voortbestaan van het Brabant Kennisnetwerk Zoönosen ernstig in gevaar komt door 
wegvallende financiering; 
- de participerende organisaties onvoldoende middelen hebben om coördinatie, secretariaat 
en communicatie te blijven faciliteren, 
overwegend dat: 
- het BZK een belangrijke rol heeft gespeeld tijdens de Q-koorts epidemie; 
- het BZK kennis en expertise met elkaar in contact brengt op gebied van humane en 
dierlijke gezondheid (one health); 
- Brabant behoefte heeft aan een dergelijk kennisnetwerk gezien de combinatie van 
bevolkingsdichtheid en veedichtheid in Brabant; 
- het BZK belangrijk is om het thema gezondheid (humaan en veterinair) op een goede 
manier een plaats te geven in het BrabantBeraad en diverse producten waaronder BZV, 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
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- het voortbestaan van het Brabant Kennisnetwerk Zoönosen te waarborgen door met de 
lidorganisaties in beeld te brengen wat nodig is voor adequate ondersteuning en deze 
financieel en organisatorisch te garanderen, 
en gaan over tot de orde van dag." 
 
Deze motie maakt deel uit van de beraadslaging en krijgt nummer M35. 
Amendement A9 is in die zin gewijzigd dat in het dictum "(pag. 221-220)" wordt gewijzigd in: 
"(pag. 219-220)". 
Dit gewijzigde amendement maakt deel uit van de beraadslaging en krijgt nr. A9a. 
.......................... 
 
De voorzitter: Motie M23 is die zin gewijzigd dat in het dictum in de tweede alinea het 
woordje "extra" vervalt. Deze motie krijgt nummer M23a en maakt onderdeel uit van de 
beraadslagingen. 
Door de leden P. Smeulders, Mondriaan, Van Griensven, Heijmans, Kap, mw. Kerkhof-Mos, 
mw. Geeraedts, Van der Wel en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie 
voorgesteld. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 15 november 2013, 
besprekende de Najaarsnota 2013 en de begroting 2014, 
constaterende dat: 
- 'Kijk op Brabant' schrijft: "We moeten als regio voorkomen dat we nu vooral goed zijn in wat 
morgen niet meer van belang is. Met de huidige snelle economische, ecologische en sociale 
ontwikkelingen komt het meer dan ooit aan op onze veerkracht. Vanuit onderzoek en 
ervaring weten we dat alleen veerkrachtige en vernieuwende regio's die slim inspelen op 
kansen, succesvol zijn én blijven. Dit betekent dat je jezelf niet blind staart op succes, maar 
dat je je ogen openhoudt voor wat er in de omgeving gebeurt. Veilig terugtrekken en je 
afsluiten van de buitenwereld is levensgevaarlijk. We moeten blijven opletten wat er om ons 
heen gebeurt, in Nederland en in Europa." 
Overwegende dat: 
- de Agenda van Brabant is vastgesteld in 2010; 
- maatschappelijke ontwikkelingen snel gaan; 
Verzoekt de griffier om: 
- met een procesnotitie te komen over hoe we de Agenda van Brabant actualiseren tot 
'Agenda van Brabant 2.0. 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt deel uit van de beraadslagingen en krijgt nummer M33. 
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Hoofdstuk 2: Ruimte 
 

Ruimte en milieu 
Economie en mobiliteit 

Grote stedenbeleid 
Moerdijkse hoek 
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Indienen moties vreemd aan de orde van de dag, 23 september 2011 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Wij dienen een motie vreemd aan de orde van de dag 
in waarin wij GS verzoeken beleid op te stellen voor allerlei activiteiten in de ondergrond. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Spierings, mw. Knoet-Michels, P. Smeulders en Van der 
Wel wordt de volgende motie vreemd aan de orde van de dag ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 september 2011, 
overwegende dat 
- de ondergrond veel potenties heeft zoals grondstoffenbron, energiebron, transport (kabels 
en (buis)leidingen), buffer van energie en opslagplaats van stoffen en gassen; 
- Provinciale Staten van Noord-Brabant willen dat het gebruik van de ondergrond duurzaam 
is; 
- de Agenda van Brabant een sterke focus legt op het vestigings- en leefklimaat van Brabant; 
- de ondergrond, onder andere vanwege de levering van hoge kwaliteit grondwater, een 
belangrijke vestigingsfactor is voor diverse industrieën; 
- de ondergrond de basis vormt voor het leefklimaat en de kwaliteit van water; 
constaterende dat: 
- de provincie Noord Brabant geen volledig overzicht heeft van hetgeen momenteel in de 
ondergrond aanwezig is; 
- de provincie Noord-Brabant niet altijd een samenhangend beleid of afwegingskader voor 
activiteiten in de ondergrond in relatie tot de bovengrond kent; 
- er soms ad hoc gereageerd is op initiatieven van derden voor activiteiten in de ondergrond; 
- de Brabantse waterpartners zich op de Werkconferentie Waardevol Water gehouden op 16 
september jl. in grote meerderheid hebben uitgesproken voor meer provinciale regie op 
activiteiten in de ondergrond; 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
een inventarisatie te maken van het beleid voor de ondergrond en de verdeling van 
verantwoordelijkheden, teneinde te kunnen vaststellen of het huidige beleid voor de 
ondergrond voldoende is om: 
- het duurzame gebruik van de ondergrond te waarborgen; 
- de provinciale belangen, waaronder de kwaliteit van water en het vestigings- en leefklimaat, 
te borgen; 
- activiteiten van derden te kunnen beoordelen, 
en gaan over tot de orde van de vergadering." 
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Afwikkeling brand Chemie-Pack Moerdijk, 23 september 2011 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Er is al veel gezegd en de PvdA heeft wel ongeveer 
al het gras voor mijn voeten weggemaaid. Ik zal het dus op een aantal punten kort houden. 
Laat ik vooropstellen dat de milieukwaliteit en de gezondheid voor D66 heel belangrijk zijn, 
maar de financiële consequenties van het voorstel zijn niet te overzien. Het statenvoorstel 
leidt dan ook tot ontzettend veel vragen. Ik heb er een erg ongemakkelijk gevoel bij en 
luisterend naar alle bijdragen vandaag denk ik regelmatig bij mij zelf, dat ik het niet meer 
snap. Hoe zit het nu in elkaar, wat zijn de feiten en als ik het niet meer begrijp, begrijpt de 
burger dan wel wat hier precies speelt. 
Ik stip vier onderwerpen aan waar ik even nader op in wil gaan, te beginnen bij het besluit 
dat vandaag voorligt. Wat besluiten we nu eigenlijk? Kennis te nemen van en te verzoeken 
aan GS om een voorstel voor financiering een dekking in te dienen? Dat laatste lijkt mij een 
open deur. Wanneer kunnen wij als PS onze kaderstellende rol nemen? Wanneer mogen wij 
echt iets besluiten? Is het bij de begrotingsbehandeling voor PS nog echt mogelijk om nee te 
zeggen tegen deze voorfinanciering? 
Dan de rol van de provincie hierin. De provincie is bevoegd, zo lezen we in de stukken, en de 
provincie wil haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, maar is de provincie 
juridisch ook verantwoordelijk? tot welke precedentwerking leidt ons optreden en waarom 
neemt het Rijk hier zo'n beperkte rol in? Dat alles hangt ook direct samen met de financiële 
risico's. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): U vroeg of wij als Staten straks nog wel invloed hebben en of 
wij straks bij de begroting nog wel nee kunnen zeggen. Hebt u de stukken gelezen? Dan ziet 
u dat de overeenkomst waarover we het hebben, een ontbindende voorwaarde bevat en dat 
de provincie de overeenkomst tot 1 december 2011 eenzijdig kan opzeggen. Ik wil u alleen 
maar geruststellen. Wij bepalen echt wel hoe het met de centen moet gaan. Daar hebben 
GS in voorzien door deze bepaling in de overeenkomst op te nemen. 
 
Mevrouw Spierings (D66): In dat geval concludeer ik dat wij vandaag eigenlijk helemaal 
niets besluiten en alleen maar kennis nemen en om een voorstel vragen. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Wij nemen van een aantal zaken kennis en wij vragen alleen 
van GS om bij de begroting met een dekkingsvoorstel te komen. Dan kunt u nog altijd nee 
zeggen als u dat wilt. Dat staat ook in het voorstel. 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Ik heb nog een vraag aan mevrouw Geeraedts. Waar moeten 
de mensen die de schade opruimen, hun rekening naartoe sturen? 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): U stelt allemaal heel interessante vragen maar ik denk dat u er 
een deskundige voor moeten raadplegen. Het is niet aan mij om daar nu een oordeel over te 
geven. Ik geef alleen aan in reactie op mevrouw Spierings dat mevrouw Spierings het 
vandaag te nemen besluit verkeerd uitlegt. Ik geef alleen maar aan dat de Staten het 
budgetrecht hebben en dat GS daarmee rekening hebben gehouden en ook moeten houden 
omdat in de overeenkomst staat dat die voor 1 december eenzijdig kan worden opgezegd. 
Daar gaat het om. De financiële afwikkeling is een heel ander probleem dat we überhaupt 
nog moeten bekijken maar daar zitten we nu op dit moment even niet voor. 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Het is een probleem voor ondernemers die nu niet weten 
waar ze hun geld moeten halen. Ik zou niet beginnen aan die werkzaamheden als ik niet 
weet wie de rekening gaat betalen en u vindt het geen probleem. 
 
De voorzitter: Laten we even wachten wat u straks zelf nog te melden hebt en het antwoord 
van GS helpt misschien ook. 
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Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Het spreekt vanzelf dat ik de stukken hebben 
gelezen. De reacties van mevrouw Geeraedts bevestigen alleen maar mijn unheimische 
gevoel ten aanzien van wat we hier besluiten, dus veel te weinig vandaag. 
Ik was gebleven bij het risicoprofiel. Het is voor mij volstrekt onduidelijk. Hoe groot is de kans 
dat er nog een bedrag van Chemie-Pack terugkomt en hoe groot is dat bedrag dan 
ongeveer? 
Dan de bijdrage van het Rijk. Er zijn procesafspraken gemaakt maar kunnen we nu werkelijk 
geld van het Rijk verwachten? Dat blijkt helemaal nergens uit. Hoe groot zou dat bedrag dan 
zijn? Tot 1 december kunnen we nog onder de overeenkomst uit maar in de overeenkomst 
staat dat we niet meer onder de verplichtingen uit kunnen die Moerdijk al aangaat tot 1 
december. Voor welk bedrag gaat de gemeente Moerdijk tot 1 december aan verplichtingen 
aan?  
De PvdA is er ruimschoots ingegaan op het OZBbedrag dat de gemeente uit het 
bedrijventerrein krijgt. Wij vragen ons af of de gemeente dan niet een deel van dat bedrag 
zou kunnen betalen, misschien in de vorm van een lening. 
Tenslotte mijn inhoudelijke punt. Het is mogelijk alle risico's van de bodemsanering bij de 
sanerende partijen neer te leggen, ofwel om die risico's af te kopen. Nu lezen we in het 
voorstel dat het onduidelijk is of die bodemsanering misschien veel duurder gaat worden dan 
het nu genoemde bedrag. Is erover nagedacht de risico's van die bodemsanering af te 
kopen, zodat we hier een eindbedrag voorgelegd krijgen in plaats van een bedrag met een 
marge van €5 miljoen en de aankondiging dat het nog hoger uit kan vallen. Over de manier 
van saneren staat in het stuk dat zoals het juridisch heet functiegericht saneren moeten 
worden. Wettelijk mag dat echter niet voor nieuwe verontreinigingen. Er staat hier dat er 
overeenstemming met het Rijk is bereikt, maar is die overeenstemming schriftelijk 
vastgelegd? Straks zitten er weer nieuwe personen van de kant van het Rijk aan tafel en die 
kunnen zich dan die afspraken niet herinneren. Dan moeten we alsnog volledig gaan 
saneren en er rijzen de kosten volledig de pan uit. 
Ik ben erg benieuwd naar de antwoorden van GS en tot die tijd is het voor ons erg lastig over 
dit voorstel een standpunt in te nemen. 
........................ 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik heb nog een paar punten die mij niet helemaal 
lekker zitten. Het belangrijkste voor dit moment zijn de financiële risico's die we lopen tot 1 
december. Het is volstrekt onduidelijk voor welk bedrag de gemeente Moerdijk verplichtingen 
kan aangaan. Ik heb er begrip voor dat we nu moeten ingrijpen, dat we het niet moeten laten 
lopen en niet op onze handen moeten gaan zitten, maar we hebben er geen idee van over 
welke bedragen we het hebben tot 1 december. Dat zit me echt helemaal niet lekker. 
Ik hoorde de gedeputeerde zeggen dat het nu nog te vroeg is om te weten of we die risico's 
kunnen afkopen omdat er nog teveel onduidelijk is over de verontreiniging. Daarmee 
constateer ik ook dat het nu eigenlijk onmogelijk is de kosten van de bodemsanering al te 
ramen. Ik vraag mij daarom ook af hoe groot de risico's zijn met dat bedrag van €38,2 mln. 
Voor de behandeling in de Staten op 9 november zou ik dan ook graag antwoorden zien op 
dit soort vragen en ook op vragen die al eerder zijn gesteld zoals: wat is het gevaar voor het 
milieu, wat is het gevaar voor de volksgezondheid, is het echt een spoedlocatie, wat gaat het 
kosten en is het niet mogelijk een regeling met de gemeente Moerdijk te treffen voor gehele 
of gedeeltelijke terugbetaling, niet als excuus om nu een ruzie te gaan maken en op de 
handen te gaan zitten maar wel als een oplossing om de kosten daar neer te leggen waar ze 
in eerste instantie thuishoren. 
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Stand van zaken en kaderstellende notitie grote erfgoedcomplexen, 
8 december 2011 

 
Mevrouw Klitsie (D66): Mevrouw de voorzitter! Op 14 oktober hebben we in een 
gecombineerde commissievergadering gesproken over de grote Erfgoedcomplexen. Wij 
staan positief-kritisch tegenover deze ontwikkeling. Het is goed dat een aantal aansprekende 
complexen die in de historie van Brabant hun betekenis hebben gehad, voor toekomstige 
generaties behouden blijft. Complexen zonder functie houden geen stand. Het zoeken naar 
nieuwe functies en naar nieuwe kostendragers is essentieel voor het behoud van het 
cultuurhistorische en industriële erfgoed. Ik onderschrijf de opmerking van het CDA dat deze 
complexen een goede bestemming moeten krijgen. Wij vinden het wel belangrijk dat de 
nieuwe functie passend is bij het erfgoedcomplex, ook al zijn er voorbeelden waarbij dit in 
eerste instantie niet zo lijkt te zijn. Ik verwijs naar het casino in de Kloosterkerk in Breda. 
Achteraf bekeken, is het daar prima uitgepakt, maar een zorgvuldige afweging blijft geboden. 
In de commissie ROW (Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen) heb ik vragen gesteld over de 
beschikbare kredieten, de besluitvorming en over het revolverende karakter. In de Memorie 
van Antwoord worden die vragen afdoende beantwoord en wordt de duidelijkheid gegeven 
die ik oorspronkelijke gemist heb. Ik heb nog een paar kritische kanttekeningen. Ik zal die 
puntsgewijs behandelen. 
Het eerste punt betreft de financiële middelen. In het hoofdkader staat dat de middelen die 
de provincie inzet in principe moeten terugkomen. Zij moeten revolveren. Later in het stuk 
staat dat dit niet per se hoeft. Ik vind het kader niet duidelijk op dit punt en hoor hierop graag 
een toelichting van de gedeputeerde.  
Het tweede punt betreft de bijdrage van andere partners. De provincie wil niet dat het risico 
eenzijdig bij haar wordt gelegd. Gemeenten moeten mee financieren in de projecten. Dat 
geldt ook voor de andere partners. Als gemeenten en andere partners dat niet doen, hoe 
groot is dan de kans dat er daadwerkelijk iets van de grond komt? Hoe groot is het risico dat 
de provincie projecten gaat ontwikkelen die uiteindelijk niet uitgevoerd kunnen worden? Ik 
hoor hierop graag de reactie van de gedeputeerde hierop.  
Mijn derde punt van kritiek is de koppeling met de Landschappen van Allure. Mijn fractie 
vindt deze koppeling niet gewenst. Als het Erfgoedcomplex aan de voorwaarden voldoet en 
het kan tot ontwikkeling worden gebracht, dan is koppeling met de Landschappen van Allure 
overbodig. Zij worden al door een ander budget bediend. Ik vind stapeling van geld een 
beetje te veel van het goede voor de Landschappen van Allure. 
Wij kunnen instemmen met het kader als de door ons gevraagde verduidelijking wordt 
gegeven. Wij willen niet alleen twee keer per jaar voortgangsrapportage van de financiële 
ontwikkelingen maar ook een procesmatige en inhoudelijke rapportage. Het tweede besluit 
dat voorligt betreft het beschikbaar stellen van €1,5 mln. voor kwaliteitsborging. Wij vinden 
het wat voorbarig om al voor zeven of acht jaar geld beschikbaar te stellen. Wij zouden 
graag na drie jaar evalueren en dan ten finale kijken hoe verder te gaan. Op dit punt heb ik 
samen met GroenLinks en de PvdA een motie voorbereid die ik u graag wil overhandigen. 
 
De voorzitter: Het was ook uw maidenspeech mevrouw Klitsie. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Brunklaus en Hageman wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 en 9 december 2011, 
behandelend de notitie Grote Erfgoedcomplexen, 
overwegende dat: 
- we in financieel-economisch zorgelijke tijden leven; 
- de gemeenten in Brabant op grote schaal moeten bezuinigen; 
- de cultuursector onevenredig zwaar getroffen wordt door bezuinigingen; 
verzoeken GS: 
- de nu voorgestelde regeling na drie jaar te evalueren. 
- Op basis van de uitkomst zullen PS besluiten om het project al dan niet te continueren. 
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Mocht blijken dat er op basis van de evaluatie onvoldoende voortgang is, dan verzoeken PS 
GS voor het restant van de €60 mln. een voorstel te maken voor herbestemming van deze 
middelen bij voorkeur in de culturele sector, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Oss Life Sciences Park, 9 december 2011 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ook wij zijn natuurlijk voorstanders van dit 
plan. Dat hebben we in de commissie al aangegeven. Wij complimenteren iedereen met het 
gezamenlijk optrekken hierin en wij vinden ook dat de  provincie zich daarin uitstekend heeft 
gedragen en hele goede kanten heeft laten zien. Ook voormalig gedeputeerde Lili Jacobs 
willen wij alsnog complimenteren. Het systeem dat is uitgezocht, de open campus en de 
open innovatie, vinden wij natuurlijk buitengewoon positief. Een van de voordelen, wat voor 
sommigen een nadeel is, van internationalisering is dat je echt moet uitblinken in bepaalde 
opzichten. Dat kunnen wij hier laten zien. 
We hebben in de commissie vragen gesteld over staatssteun en daarover heeft u een notitie 
toegezonden, waarvoor dank. Wij hebben ook het een en ander gezegd over de nieuwe 
bestuursstructuur, want wij vonden het wat gecompliceerd omdat wij toch met z’n allen over 
corporate governance en dualisme praten en dit toch een monistisch bestuurssysteem is. U 
hebt aangegeven dat u na drie jaar een evaluatie toestuurt. Wij vroegen ons af, welke de 
criteria zijn, aan de hand waarvan u de bestuursstructuur gaat evalueren. 
Wat de rapportage betreft geven wij net als de PVV meer om een kwalitatieve rapportage 
dan dat wij elke zes maanden bericht willen hebben. Er is iets gezegd over de ondergrondse 
infrastructuur. Daarbij willen wij verwijzen naar de motie die wij een tijd geleden hebben 
ingediend en waarin over de ondergrond werd gesproken, omdat een visie op de ondergrond 
van belang is. Dit soort van voorzieningen die hier in de ondergrond zitten, hoort daarbij. 
Voorzitter. Ik wil ook wat tijd wijden aan Intervet in Boxmeer. Dat is nu MSD Animal Health. 
Dat is het veterinaire bedrijfsonderdeel van Merck, waartoe ook Organon behoort. MSD 
Animal Health heeft wereldwijd een omzet van meer dan drie miljard dollar, waarvan 
ongeveer een derde deel via Boxmeer loopt. Het internationale hoofdkantoor staat daarom 
ook in Boxmeer. Het belang van MSD Animal Health voor Nederland en voor de regio is 
enorm, voor de werkgelegenheid, voor innovatieve ontwikkelingen op het gebied van 
vaccinatie en nieuwe productietechnieken. 
Er spelen zich internationaal vele ontwikkelingen af en het is noodzakelijk dit soort bedrijven, 
vooral die met hoofdkantoren in Nederland te koesteren. Wij vragen van u een proactieve 
houding om deze positie van MSD Animal Health te blijven ondersteunen en behouden. Dat 
kan betekenen dat u nog meer moet investeren in relatiemanagement dan u gewend bent of 
van plan was en zich nog nadrukkelijker moet positioneren als topregio, waar bedrijven als 
Merck MSD met een hoofdkantoor thuishoren. Wij verwachten van u hierin een zeer 
proactieve houding. 
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De transitie van het Brabantse stadteland – een nieuwe koers 
Integrale uitwerking advies Commissie Van Doorn,  

9 december 2011 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A12. 
Door de leden Van Vught, mw. Slegers, mw. Klitsie en mw. Brunklaus wordt de volgende 
motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in openbare vergadering bijeen op 9 december 2011, 
constaterende dat: 
- de komende jaren, in het bijzonder in het landelijke gebied, grote opgaven liggen op het 
gebied van de leefbaarheid in al zijn facetten (o.a. gezondheid, economische dynamiek, 
natuurontwikkeling en energie); 
- de agrarische sector voor een keerpunt staat; 
- er minder geld is voor natuurontwikkeling; 
- voorgesteld wordt de gebieds- en reconstructiecommissies op te heffen; 
overwegende dat: 
- er in "De 10 van Brabant", de "Agenda van Brabant" en in "stadteland" stevige opgaven en 
ambities op het gebied van duurzaamheid zijn geformuleerd; 
- samenwerking door vier O's een essentiële voorwaarde is om deze opgaven en ambities 
succesvol op te pakken; 
- draagvlak en betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties wezenlijk zijn; 
- regionaal maatwerk hierbij vereist is; 
- initiatiefnemers nog te vaak tegen een "nee, tenzij"- houding aanlopen waar een “ja, mits"- 
benadering zou moeten gelden; 
- er behoefte is aan experimenteerruimte voor de ontwikkeling van duurzame innovatieve 
concepten; 
spreken uit dat: 
- GS naar analogie van de Green Deals met het Rijk Duurzaamheidsdeals met de regio’s 
gaat sluiten waarbij structurele verduurzaming per regio uitgangspunt is; 
- in deze Duurzaamheidsdeals gezamenlijke doelstellingen worden geformuleerd over 
economische ontwikkeling, natuur, recreatie en toerisme, duurzame energie en kringlopen; 
- er met deze deals experimenteerruimte wordt geboden en GS samen met lokale overheden 
actief knelpunten aanpakken en procedures versnellen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
....................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels en mw. Klitsie wordt de volgende motie 
ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
kennis genomen hebbende van koersdocument Transitie Brabantse Stadteland, 
overwegende dat: 
- natuur een belangrijke schakel is in de duurzaamheiddriehoek (Telos); 
- natuur & landschap van belang zijn zowel vanuit economische perspectief 
(werkgelegenheid, aantrekkingskracht kenniswerkers) als vanuit het perspectief van 
gezondheid en welzijn; 
- biodiversiteit in de natuur belangrijk is voor de gezondheid van mens en dier; 
- diverse relevante partijen de provincie wijzen op het cruciale belang van het realiseren van 
de Ecologische Hoofd Structuur, de noodzaak de natuurkwaliteit te verbeteren en de 
achteruitgang in biodiversiteit te stoppen (o.a. "Het Brabantse buitengebied in metropolitane 
omgeving" door 8 partijen waaronder ZLTO, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Noord-
Brabantse Waterschapsbond); 
- de financiële bijdrage van het Rijk de komende jaren dramatisch dreigt terug te lopen; 
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spreken uit dat: 
- op de ontwikkeling van de Ecologische Hoofd Structuur en het behoud van biodiversiteit 
ook in tijden van bezuiniging zo maximaal mogelijk ingezet dient te worden; 
- daarvoor de inzet van gemeenten, waterschappen, relevante organisaties die bedrijven en 
burgers vertegenwoordigen, noodzakelijk is; 
- om die reden het gewenst is dat de provincie overweegt meer eigen middelen in te zetten 
voor EHS-doelen en biodiversiteit; 
verzoeken het college van GS om: 
- in voorjaar/zomer 2012 met de manifestpartners van het Brabants buitengebied m 
metropolitane omgeving, in overleg te treden om te bezien of een nieuw langjarig bestuurlijk 
arrangement gesloten kan worden waarin alle partijen investeren in natuur, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................... 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M9. 
Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Brunklaus, Van der Wel, mw. Spierings en mw. 
Slegers wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
Kennis genomen hebbende van de Integrale uitwerking advies Commissie Van Doorn, 
overwegende dat: 
- de gezondheid van mens en dier gewaarborgd dient te zijn; 
- het aantal dieren in Brabant de gezondheid van mens en dier bedreigt en de natuur 
aantast; 
- de mensen in Brabant zich ernstig zorgen maken over de ontwikkelingen; 
- de Commissie Van Doorn geen uitspraken doet over het aantal dieren in Brabant; 
- ook GS van mening zijn dat de veestapel in Brabant te groot is (brief aan staatssecretaris 
Bleker 16.11. 2011); 
spreken uit dat: 
- de Staten de richtlijnen van de commissie Van Doom een kans willen geven; 
- het daarvoor nodig is dat alles in het werk wordt gesteld om de veestapel terug te dringen; 
verzoeken het college van GS: 
- in de richting van de staatssecretaris EL&I blijvende acties te ondernemen met alle haar 
toegekende middelen om de veestapel in Nederland en Brabant terug te dringen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M10. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Het koersdocument, de Commissie Van Doorn en de 
onderwerpen die later op deze dag aan de orde komen, geven aan dat het buitengebied in 
een andere dynamiek in deze Staten behandeld gaat worden. Duurzaamheid, economie, 
natuur, leefbaarheid, gezondheid en welzijn worden in onderling verband beschouwd. Het 
koersdocument is een visiedocument. De Staten bepalen de richting, gebaseerd op een 
aantal discussies o.a. op 7 en 8 oktober. Er spreekt een nieuw elan uit voor het 
buitengebied, ook in samenhang met de steden. Het een kan niet los worden gezien van het 
ander. De inrichting volgt later in andere dossiers. Het koersdocument is volgens de stukken 
leidend voor de komende dossiers die betrekking hebben op het landelijk gebied. Ik heb in 
de commissievergadering de gedeputeerde een aantal keren gevraagd naar de status van 
het koersdocument. Als het richtinggevend is en een toetsingskader voor andere 
documenten, wil ik het graag ter toetsing voorleggen aan de samenleving zodat die ook haar 
visie kan geven en ons kan scherpen in onze opvattingen. Tegelijkertijd kan daarmee de 
communicatie versterkt worden omdat anderen kennis kunnen nemen van het stuk en 
daarop kunnen reageren. Ik hoor graag van de gedeputeerde of hij dit stuk wil vrijgeven voor 
inspraak. De POC (Provinciale omgevingscommissie) adviseert een gerichte 
communicatiestrategie in te zetten bij het koersdocument. Het een kan het ander versterken. 
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In het advies van de POC staat ook dat in dit stuk sprake is van een nieuwe sturingsfilosofie. 
Die moet gemarkeerd worden door een duidelijk punt aan de horizon. 
De provincie moet gaan sturen op randvoorwaarden, zodat wat wij willen ook daadwerkelijk 
gerealiseerd wordt. De randvoorwaarden moeten dan echter wel duidelijk zijn. Wij vinden de 
randvoorwaarden leeg in de definitie van Brundtland over duurzaamheid en ook de 
randvoorwaarden voor gezondheid en welzijn van dieren willen wij uitgewerkt zien. 
Ik wil even stilstaan bij de regels, normen en ruimte voor lokale oplossingen. 
 
De heer Van Hattem (SP): Sorry, dat ik hier weer over moet beginnen, maar ik hoor nu voor 
de zoveelste keer de term “definitie van Brundtland”. Ik heb die daarstraks voorgelezen. 
Iedereen kan daarmee alle kanten op. Wat moeten wij nu met die definitie? Wat is het 
concrete beeld van mevrouw Klitsie hierbij? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Bij deze zaken denk ik aan de zaken die in het kader van de Telos-
driehoek genoemd worden: people, planet en profit. Verder moeten wij bedenken dat wat wij 
nu doen niet de wereld van de toekomstige generaties mag verstoren. Deze definitie is 
geformuleerd door mensen die daarover lang nagedacht hebben. Ik denk dat de uitwerking 
per dossier moet plaatsvinden. Als er een betere definitie was, hadden wij die al gekregen. 
Tot die tijd hanteren wij de definitie van Brundtland. 
.................... 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Bij de nieuwe sturingsfilosofie wordt gedacht aan regels en normen 
en aan lokale oplossingen. Dat spreekt mijn fractie aan. D66 wil altijd uitgaan van de kracht 
van mensen en van vertrouwen in elkaar en in de samenleving. Wij zijn echter wel in een 
situatie beland waarin wij al 20 of 30 jaar omgaan met het systeem van zienswijzen, 
bezwaren en dergelijke. Er moet dus een geweldige cultuuromslag plaatsvinden in het 
handelen en denken van mensen. Hoe denkt het college deze omslag van zienswijzen naar 
samenwerken vorm denkt te geven? 
In het stuk over het koersdocument stelt het college voor jaarlijks twee dagen met de Staten 
en externe stakeholders de hei op te gaan om de temperatuur van de transitie te meten. 
Daarnaast wil het college aan het eind van de bestuursperiode een evaluatie. Het is goed om 
dit te doen, maar ik weet dat het lastig is om te evalueren als je niet aan de voorkant criteria 
benoemd hebt op basis waarvan je gaat evalueren. Ik roep het college op de evaluatiecriteria 
vroegtijdig te ontwikkelen en ervoor te zorgen dat de temperatuurmetingen en de evaluatie 
aan de hand daarvan worden uitgevoerd. Wij dienen hiervoor een motie in. 
De financiën voor het koersdocument zijn nog niet in de begroting meegenomen. Het college 
zegt dat er wellicht middelen gerealloceerd moeten worden en dat er wellicht nieuwe 
middelen moeten worden gevonden. Ik wil graag de motie die ik destijds bij de begroting heb 
ingediend en ingetrokken, opnieuw indienen maar dan in een andere vorm. In de motie wordt 
gevraagd geld beschikbaar te stellen voor de groene agenda van het koersdocument. 
Nog een nabrander over de term stadteland. Dat is ook niet onze term. Ik heb in de 
commissie voorgesteld de term landschap te hanteren. Die term is in de Baronie ontwikkeld 
en ligt wat makkelijker in de mond. 
Ik ga nu even over naar de Commissie Van Doorn. Het rapport van Van Doorn is het 
resultaat van een commissie die in een aantal maanden tijd een onderhandelingsresultaat en 
een advies heeft geformuleerd. Van Doorn zegt: duurzaamheid is de enige kaart die de 
sector kan trekken, wil zij de toekomst kunnen ingaan. Onder duurzaamheid verstaan wij wat 
wij zojuist daarover gezegd hebben. Ik ga daarop nu niet verder in. 
Van Doorn heeft zijn advies uitgebracht. Wij worden op dit moment enigszins ingehaald door 
de actualiteit. De Verordening ruimte, de reconstructieplannen en de uitspraken van de 
rechtbank spelen natuurlijk ook. De juridische kwaliteit van de stukken die nu aan de orde 
zijn, baart ons zorgen. Wij vragen een goede analyse van het college hoe hiermee om te 
gaan. De juridische kwaliteit kan geen onderwerp van discussie worden. 
De positieve koers van Van Doorn wil mijn fractie graag ondersteunen, te beginnen met het 
verbod op preventief gebruik van antibiotica per 1 januari 2012. Dat vinden wij uitermate 
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belangrijk voor de gezondheid van mens en dier. Het ontstaan van resistentie door preventief 
gebruik moet snel worden gestopt. Wij moeten daarvoor alles in het werk stellen. Curatief 
gebruik is echt iets anders. Dat gebeurt bij dieren die echt iets hebben en dat gebeurt niet in 
grote hoeveelheden maar gericht op een enkel dier of op een groep dieren. Wij zouden 
graag zien dat dit ook gebeurt in de rest van Europa en wellicht wereldwijd. 
Wij steunen de proactieve rol van de provincie. Wij hebben bij de begroting twee ton 
beschikbaar gesteld voor de regiegroep. Van Doorn is gevraagd de regiegroep voor te zitten. 
Kan de gedeputeerde aangeven hoe het staat met de samenstelling van de regiegroep, met 
de opdracht die aan de regiegroep gegeven is en met de acties die ondernomen zijn om 
ervoor te zorgen dat ook op landelijk niveau voortgang geboekt wordt? 
Wij zouden graag zien dat de provincie in haar bedrijfskantine het goede voorbeeld geeft en 
duurzaam vlees gebruikt. Wji hebben de cateringen de kwaliteitsvoorschriften erbij gepakt en 
zien een uitstekende lijst van voorwaarden. Het zijn criteria die vele aspecten bevatten met 
een puntenscore. Hierdoor kan vlees dat niet aan de criteria van Van Doorn voldoet toch als 
duurzaam in de bedrijfskantine aangeboden worden. Wij willen graag dat die criteria 
aangescherpt worden opdat ook de provinciale catering echt voldoet aan de wensen van 
Van Doorn. Van Doorn pleit voor niet vrijblijvende, periodieke en onderlinge visitaties van 
gemeenten voor de gemeenteraadsverkeizingen van 2014 en daarna  doorgaand tot en met 
2022. Het college geeft negen maatregelen aan en stelt dat samen met de VBG (Vereniging 
Brabantse Gemeenten) en de Stuurgroep Dynamisch Platteland een werkmodel wordt 
ontwikkeld. Er worden ook criteria ontwikkeld. Ik wil graag een motie indienen waarin wij het 
college vragen de Staten te betrekken bij de criteria en bij het werkmodel als die ontwikkeld 
zijn in de werkgroep met de VBG. 
Wij vinden het prima dat de Commissie Van Doorn stelt dat een bouwblok van 1,5 ha 
voldoende zou moeten zijn. Wij zien echter lokale initiatieven die met een andere inrichting 
van een bedrijf en met inachtneming van alle eisen van duurzaamheid, dierenwelzijn en 
landschappelijke inpassing met dat bouwblok niet uit de voeten kunnen. In de laatste 
commissievergadering kwam een inspreker met een mooi plaatje. Ik vind dat wij op zoek 
moeten naar criteria inzake innovatie, landschappelijke inpassing, dierenwelzijn etc. die 
openingen bieden voor deze bedrijven. Dan is wellicht de grens van 1,5 ha niet heilig, maar 
een bedrijf moet wel voldoen aan alle eisen die wij stellen. Op dit moment is 1,5 ha 
voldoende. Wij willen dan ook niet op dit moment de verordening ter discussie stellen, maar 
wij willen ruimte voor innovatie waardoor zaken als energie een plek kunnen krijgen. 
Zowel de richting die de Commissie Van Doorn aangeeft als de richting die in het 
koersdocument wordt aangegeven, vinden wij goed. Wij zullen die ook steunen. Wij dienen 
ook een aantal moties en amendementen in. Een en ander staat en valt natuurlijk wel met de 
praktijk. Het zijn nu nog mooie woorden. Wij moeten wel borgen dat de voortgang die wij 
willen, daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Het is onze taak om de goede borging te 
organiseren. Ik vraag de sectoren waarvan de vertegenwoordigers hier in de zaal zitten, de 
handschoen op te pakken. Laten wij ervoor zorgen dat wij met zijn allen als Brabant de koers 
zetten. Wij zijn trendzettend in Nederland. Er wordt naar ons gekeken. Wij hebben hier de 
kans om een echt mooi proces in gang te zetten. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Klitsie, Van Vught, mw. Slegers, mw. Prins-Afman, mw. 
Brunklaus en de heer Van der Wel wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
overwegende dat: 
- GS voorstellen jaarlijks voor leden van PS en GS een bijeenkomst te organiseren met 
externen om de temperatuur van transitie te meten (paragraaf 5.6, bullet 1); 
- in het laatste kalenderjaar een formele evaluatie gepland is als opmaat voor de volgende 
bestuursperiode; 
- een zinvolle evaluatie alleen uitgevoerd kan worden als vooraf duidelijk is langs welke 
criteria de evaluatie zal plaatvinden; 
verzoeken GS: 



 118 

voorstellen voor evaluatiecriteria te ontwikkelen en deze aan de commissies ROW/EH ter 
goedkeuring voor te leggen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M11. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Van Extel-van Katwijk, mw. Brunklaus, mw. Slegers, mw. 
Prins- Afman en Van der Wel wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
overwegende dat: 
- Van Doorn adviseert om borging op lokaal niveau te organiseren door niet- vrijblijvende 
visitaties; 
- GS in maatregel 8.1 voorstellen om samen met het VBG en de Stuurgroep Dynamisch 
Platteland hiertoe een werkmodel te ontwikkelen; 
- GS in maatregel 8.2 voorstellen een actieplan criteria visitaties en procesplan; 
verzoeken GS: 
- zowel het werkmodel als de criteria aan de commissies ROW/EH voor te leggen ter 
goedkeuring, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M12. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Knoet-Michels, P. Smeulders en Van der Wel wordt het 
volgende amendement ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 en 9 december 2011, 
overwegende dat: 
- volgens het koersdocument paragraaf 5.3 punt 5 provinciale middelen mogelijk niet met 
voldoende focus worden ingezet; 
- in paragraaf 5.3 punt 6 de suggestie wordt gedaan om voor EHS nieuwe middelen 
beschikbaar te stellen; 
besluiten de volgende tekst aan het PS besluit toe te voegen: 
- PS dragen GS op om een substantieel bedrag te realloceren voor de uitvoering van de 
"groene agenda" van de notitie "De transitie van het Brabantse Platteland en daartoe de 
begroting daartoe te wijzigen." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A13. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Knoet-Michels, mw. Brunklaus, mw. Slegers, mw. Spierings 
en Van Hattem wordt het volgende amendement ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
overwegende dat: 
- de Commissie Van Doorn een gecoördineerde ketenaanpak als een van de twee pijlers 
voor een transitie naar verduurzaming van de veehouderij benoemt; 
- de provincie het advies als een uitstekende bouwsteen en basis ziet voor een bredere visie 
en strategische uitvoeringsagenda voor landbouw en Agrofood; 
- de provincie als overheidsorgaan niet alleen een voortrekkersrol, maar ook een 
voorbeeldrol kan vervullen; 
- de provincie zelf ook een rol als consument vervult; 
- de catering van de provincie momenteel niet zekerstelt dat het vlees geproduceerd is op 
een wijze die de volksgezondheid en dierenwelzijn garandeert; 
besluiten: 
- in het document "Integrale uitwerking advies Commissie Van Doorn de passage "Voorstel 
inzet provincie: geen maatregelen" in paragraaf 4 op bladzijde 15 onder maatregel 5 te 
vervangen door: 
"Voorstel inzet provincie: 
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1. De provincie heeft per 1 januari 2012 alleen nog vlees in haar kantine en catering dat 
geproduceerd is op een wijze die de volksgezondheid en dierenwelzijn garandeert en 
waarvoor de producent een fatsoenlijke prijs heeft ontvangen. 
2. De provincie streeft ernaar zo spoedig mogelijk het vlees en zo veel mogelijk andere 
dierlijke producten in haar kantine en catering duurzaam geproduceerd te laten zijn en de 
producent daarvoor een fatsoenlijke prijs te laten ontvangen." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A14. 
Door de leden mw. Klitsie en mw. Spierings wordt het volgende amendement ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
overwegende dat: 
- de Commissie Van Doorn aangeeft dat een bouwblokgrootte van 1,5 hectare voorlopig 
voldoende is voor een modaal, duurzaam bedrijf; 
- er gevallen zijn waarin een groter bouwblok nodig is voor een duurzaam, landschappelijk 
ingepast veehouderijbedrijf; 
- voorlopers in de sector beloond mogen worden; 
- een beperkt deel van het Brabantse buitengebied zich leent voor bedrijven groter dan 1,5 
hectare; 
voegen aan lid 3 van het besluit de woorden “in vooraf door Provinciale Staten vastgestelde 
gebieden” toe, waarna lid 3 als volgt is gewijzigd: 
"in te stemmen met ons voorstel in hoofdstuk 5 om de bouwblokken in 
landbouwontwikkelingsgebieden te begrenzen op maximaal 1.5 ha met de kanttekening dat 
op het moment dat er juridisch houdbare criteria zijn ontwikkeld voor dierenwelzijn en 
publieke gezondheid, overwogen kan worden een doorgroei boven de 1,5 ha toe te staan in 
vooraf door Provinciale Staten vastgestelde gebieden.'. 
..................... 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M15. 
Door de leden mw. Brunklaus, mw. Slegers, mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie, Van Vught en 
Van der Wel wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
kennis genomen hebbende van de Integrale uitwerking advies Commissie Van Doorn 
overwegende dat: 
- de gezondheid van mens en dier gewaarborgd dient te zijn; 
- het grond- en oppervlaktewater verontreinigt;  
- zonder herstel van de kringlopen van mineralen (voermest) een rendabele veehouderij op 
termijn niet levensvatbaar is; 
- de Commissie Van Doorn geen uitspraken doet over de wijze waarop de kringloop gesloten 
zou moeten worden; 
spreken uit dat: 
- de Staten de richtlijnen van de Commissie Van Doorn een kans willen geven; 
- het daarvoor nodig is dat de uitwerking ook leidt tot gesloten kringlopen; 
verzoeken het college van GS: 
- de in te stellen onafhankelijke regiegroep inzichtelijk te laten maken op welke wijze de 
kringlopen voor de Brabantse veehouderij -traceerbaar- gesloten zijn te maken op Noord-
West-Europese schaal v.w.b. stikstof en fosfaat en 
- de Staten daarover te adviseren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M16. 
Door de leden mw. Brunklaus, mw. Slegers, mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie en Van der Wel 
wordt de volgende motie ingediend: 
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"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
besprekende het Advies van de Commissie Van Doorn, 
verwegende dat: 
- de Commissie Van Doorn het standpunt inneemt dat er een publiek fonds moet komen 
waarop de veesector een beroep kan doen om de risico's af te dekken van een uitbraak van 
zoönosen en andere dierziektes; 
van mening zijnde dat: 
- het instellen van een publiek fonds een goede zaak is; 
- de kosten van o.a. de recente uitbraak van de Q-koorts bijna volledig uit publieke middelen 
zijn betaald; 
besluiten dat: 
- het in te stellen publieke fonds door het bedrijfsleven zelf gevuld dient te worden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M17. 
Door de leden mw. Brunklaus, mw. Slegers, mw. Klitsie en Van der Wel wordt het volgende 
amendement ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
besprekende 'De transitie van het Brabantse stadteland'. 
overwegende dat: 
- het provinciebestuur het Brabantse landelijk gebied vitaal, aantrekkelijk, leefbaar en gezond 
wil houden; 
- een prettige, groene omgeving nabij een stedelijk gebied een aantrekkelijke plaats voor 
kenniswerkers is om zich te vestigen; 
- een aantrekkelijk, gezond en schoon buitengebied noodzakelijk is om de vrijetijdseconomie 
te laten floreren; 
- de huidige intensieve vormen van landbouw op grenzen van zowel economische, 
maatschappelijk als ecologische aard stuiten; 
van mening zijnde dat: 
- in overeenstemming met de notitie 'De transitie van het Brabantse stadteland' de Brabantse 
strategie gericht moet zijn op duurzaamheid, een hoog niveau van dierenwelzijn, op 
waardetoevoeging in ketens en in gebieden en op maatschappelijke legitimatie; 
- biologische en multifunctionele landbouw bijdragen aan deze transitie en tevens de 
agrarische sector economische perspectieven biedt; 
- Brabantse agrariërs gestimuleerd moeten worden om over te stappen naar andere vormen 
van landbouw en nieuwe rendabele verdienmodellen; 
- de doelstellingen van GS betreffende de uitbreiding van biologische en multifunctionele 
landbouw bij lange na niet gehaald worden (zie Najaarsbrief 2012); 
Besluiten: 
de bij ontwerpbesluit 60/11B behorende notitie 'De transitie van het Brabantse stadteland - 
Een nieuwe koers' als volgt aan te passen: 
toevoegen aan de paragraaf 'Vitale keten in vitaal landelijk gebied', onder 'Om dit doel te 
bereiken zijn de volgende maatregelen nodig':  
Stimulering van biologische en multifunctionele vormen van landbouw. Naast een 
verduurzaming van de intensieve veehouderij (als gevolg van het rapport van de Commissie 
Van Doorn), moeten biologische en multifunctionele vormen van landbouw bevorderd 
worden. Hiermee kunnen nieuwe mogelijkheden voor agrariërs worden gecreëerd om een 
degelijk inkomen te verdienen. Stimulering van biologische en multifunctionele landbouw 
draagt bij aan de transitie van de landbouw en levert een bijdrage aan het vergroten van het 
maatschappelijke draagvlak. GS zullen hiervoor gezamenlijk met het bedrijfsleven een 
actieprogramma ontwikkelen." 
......................... 
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Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Ik wil de gedeputeerde danken voor zijn antwoorden op 
de vele vragen en moties. Ik constateer dat er in de toekomst veel werk moet worden verzet. 
Bij veel moties zegt de gedeputeerde dat zij te vroeg zijn. Ik vind het belangrijk om te 
constateren dat bij veel zaken sprake is van positieve houding. De tijd zal leren of dit 
inderdaad het geval is. Het is belangrijk dat wij nu in een positieve sfeer de koers met elkaar 
uitzetten en proberen de samenwerking met de keten en de maatschappelijke partners zo 
goed mogelijk gestalte te geven. 
Ik vind het jammer dat het koersdocument niet formeel de inspraak in kan. De gedeputeerde 
heeft gezegd dat dit niet de bedoeling is. Ik mis dan de communicatiestrategie. Dat is immers 
wel mogelijk ook al is het geen formele inspraak. Het is ook een advies van de POC. Het is 
wezenlijk om die communicatie goed te organiseren. Kan de gedeputeerde hierop nog even 
ingaan? 
Het volgende punt dat ik nogmaals onder de aandacht wil brengen, is de opdracht en de 
samenstelling van de regiegroep. Ik ben blij met de steun van de SP op het thema 
gezondheid. Wij willen ook dat gezondheid nadrukkelijk een plaats krijgt in de regiegroep en 
ook met een persoon. Ik ben nog steeds benieuwd aan welke andere personen gedacht 
wordt als leden van deze regiegroep en naar de werkwijze en de opdracht. Wij hebben 
daarover nog geen goede informatie gehad. 
 
Mevrouw Slegers (SP): Ik denk even na over de wens van D66 om het koersdocument in 
de inspraak te brengen. Ik snap die wens maar ook het antwoord van het college. Wat vindt 
D66 van het idee van de SP om voorstellen over ruimtelijke en economische ontwikkelen 
samen met de burgers te doen? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Ik kan dat idee steunen. De vorm waarin en de manier waarop 
moeten toegankelijk zijn, anders ontstaat er een brei waarmee je niets kunt. Het 
koersdocument als zodanig vind ik ook de moeite waard om het breed in de samenleving 
weg te zetten. Daarom heb ik het college opgeroepen om na te denken over een 
communicatiestrategie. In welke vorm je dat doet, is een tweede maar benut de energie van 
de samenleving en laat je voeden. 
Ik heb in eerste termijn gevraagd hoe wij een trendbreuk kunnen realiseren tussen een 
samenleving die getraind is in bezwaren maken en zienswijzen indienen, en een 
samenleving die met elkaar in gesprek gaat. Dat is een andere manier van werken waaraan 
mensen zullen moeten wennen en die moet geregisseerd worden. Die vraag is onvoldoende 
beantwoord. 
Wij zijn blij dat de gedeputeerde bij motie M10 een duidelijk toezegging heeft gedaan over de 
omvang van de veestapel. Bij motie M11 en motie M12 wil ik het woord “goedkeuring” 
veranderen in “bespreking”. Een Statencommissie keurt immers niet goed, die bespreekt 
iets. 
 
De voorzitter: Het dictum van motie M11 wordt als volgt gewijzigd in: 
 
"verzoeken GS om voorstellen voor evaluatiecriteria te ontwikkelen en deze aan de cie 
ROW/EH voor te leggen ter bespreking." 
 
De voorzitter: Deze gewijzigde motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. 
M11a. 
Het dictum van motie M12 wordt als volgt gewijzigd: 
 
"verzoeken GS om zowel het werkmodel als de criteria aan de cie ROW/EH voor te leggen 
ter bespreking." 
 
De voorzitter: Deze gewijzigde motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. 
M12a. 
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Mevrouw Klitsie (D66): Wij zullen motie M15 niet steunen, niet omdat wij het niet 
sympathiek vinden om met afstandscriteria te gaan werken, maar de onderbouwing vanuit de 
volksgezondheid voor afstandscriteria vinden wij op dit moment volstrekt onvoldoende om 
zo’n zwaar instrument in te zetten. Wij willen zouden het meer in de onderzoeksfeer willen 
trekken. 
Met betrekking tot motie M16 merk ik op dat wij blij zijn dat dit onderdeel wordt van de 
regiegroep. Amendement A12 betreft de verandering van het woord “stadteland” in “stad en 
platteland”. Ik roep het college op om nog eens goed na te denken over een pakkende term 
die aansluit bij wat wij hier willen. 
Wij hebben de tekst van amendement A14 aangepast en willen dit graag opnieuw in 
bespreking brengen. 
Amendement A15 wil ik nog even toelichten. Strikt juridisch gelezen is het anders dan wij 
bedoelen. Wij bedoelen dat als een bedrijf dat aan alle eisen voldoet, landschappelijk goed is 
ingepast, op juiste wijze omgaat met het welzijn van de dieren en probeert innovaties tot 
stand te brengen maar niet uitkomt met 1,5 ha, de verordening experimenteerruime moet 
kunnen bieden. Het amendement is misschien iets te strak geformuleerd, maar dit is de 
achterliggende gedachte. 
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Onderhandelingsakkoord IPO-rijk ‘decentralisatie natuur’,  
9 december 2011 

 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, Krol, Van der Wel en mw. Klitsie wordt de 
volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
kennis genomen hebbende van het onderhandelingsakkoord "decentralisatie natuur", 
overwegende dat: 
- de Nederlandse provincies betrokken zijn bij het Europese Landbouwbeleid vanuit hun 
verantwoordelijkheid over ruimtelijk economische vraagstukken; 
- in de discussie over het Europees gemeenschappelijk landbouwbeleid het gaat om de 
keuze die de Europese Ministerraad moet gaan nemen tussen het inzetten van geld op pijler 
1 of pijler 2; 
- pijler 1 de voorkeur heeft van de staatsecretaris en inhoudt dat het Europese geld door het 
Rijk wordt gebruikt om boeren rechtstreeks te compenseren, als er sprake is van 
inkomensverlies door natuurbeleid; 
- pijler 2 past bij de uitgangspunten van het koersdocument en dat dan het Europese geld 
door het Rijk wordt ingezet als cofinanciering van gebiedsprojecten die de streek versterken; 
- vele projecten die we in onze provincie uitvoeren, ook gemeentelijke en particuliere 
projecten, door pijler 2 met 50% cofinanciering gesteund zouden kunnen worden door 
Europa, 
spreken uit dat: 
- op de ontwikkeling van de Ecologische Hoofd Structuur en het behoud van biodiversiteit 
ook in tijden van bezuiniging zo maximaal mogelijk ingezet dient te worden; 
- daarbij maximaal ingezet moet worden om nieuwe, creatieve oplossingen gefinancierd te 
krijgen; 
- cofinanciering van projecten relevante partijen stimuleert tot blijvende inzet op natuur, 
- verzoeken het college van GS: 
- in de richting van de ministerraad (blijvende) acties te ondernemen met alle haar 
toegekende middelen om hen te bewegen in Europa te sturen op forse uitbreiding van pijler 
2 in het Europese Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M20. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Voor ons ligt een duivels dilemma. Ik heb nog nooit 
iemand zo ongemakkelijk op zijn stoel zien draaien als gedeputeerde Van den Hout tijdens 
de behandeling in de commissie van het deelakkoord natuur. Dat begrijp ik ook wel op het 
moment dat je twijfelt aan je eigen kracht en je je laat chanteren door staatssecretaris Bleker. 
Mevrouw Slegers beschreef dit duivelse dilemma en vroeg zich af wat te doen. Ik heb het 
antwoord. Besluitvorming over dit deelakkoord voelt namelijk aan als het kopen van een 
trouwjurk. Ik zal dit uitleggen. In de eerste winkel waar ik binnenkwam om naar een trouwjurk 
te kijken, vond ik een prachtige. Hij zat als gegoten en leek wel voor mij gemaakt. Maar ik 
moest binnen een week beslissen; anders zou hij weg zijn. Wat moet je dan? Je voelt je met 
je rug tegen de muur staan. Ik heb nee gezegd tegen de verkoopster en ik heb geen spijt 
gekregen. In een andere winkel vond ik een trouwjurk die veel mooier was. 
Dit deelakkoord lonkt naar de provincie zoals die trouwjurk naar mij lonkte. U lacht nu maar 
ik zal het uitleggen. De enige serieuze reden die ik heb gehoord om akkoord te gaan is dat 
we meer regie krijgen in het buitengebied. Dat lonkt naar ons zoals die trouwjurk naar mij 
lonkte. Ondertussen krijgen we er ontzettend weinig geld voor en een hele berg taken erbij 
die we straks gewoon niet kunnen uitvoeren. Op deze manier kunnen we niet beslissen. Wij 
hebben niet eens tijd om hier als PS tegen de gedeputeerde te zeggen dat hij maar eens 
terug moet gaan om te onderhandelen en ervoor te zorgen dat er een goed akkoord komt, 
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want we worden gewoon gechanteerd door de staatssecretaris omdat we voor de kerst 
moeten beslissen. Kortom, als het op deze manier moet is het voor ons nee. 
De afgelopen week heeft ook getoond dat er best meer uit de onderhandelingen te halen is. 
Het deelakkoord is op een aantal punten verhelderd en verbeterd en wij zijn daar ook blij 
mee; laat dat duidelijk zijn. Lang niet alles is daarbij echter aan bod gekomen en er resteren 
bij ons vele vragen en zorgen. Ik zal er drie uithalen. 
Ten eerste, niet alleen de natuur wordt de dupe van dit akkoord maar ook de Brabantse 
burger en zelfs de Brabantse economie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de beantwoording van 
technische vragen door de gedeputeerden Van den Hout over de positie van 
Staatsbosbeheer. De bezuinigingen op Staatsbosbeheer leiden ertoe dat Staatsbosbeheer 
het gebruik en de toegankelijkheid van natuurgebieden niet meer kan garanderen. Hier gaat 
het om belangrijke gebieden voor de Brabantse burger, bijvoorbeeld het Mastbos bij Breda, 
de Stratumse heide bij Eindhoven en het Bossche Broek bij Den Bosch. Daar worden onze 
Brabantse burgers de dupe van als we straks niet meer gewoon de natuur in kunnen om te 
wandelen, te fietsen, te mountainbiken, te paardrijden of wat dan ook. Hierdoor wordt 
Brabant ook minder aantrekkelijk voor recreatie en toerisme. De toeristische sector wordt er 
de dupe van en daarmee de Brabantse economie. Nog een belangrijk item. Belangrijke 
zaken zijn nog niet geregeld, zoals hydrologische maatregelen, het waterbeheer van de 
EHS. Dat is ongekend belangrijk voor een aantal Brabantse natuurgebieden. Wist u 
bijvoorbeeld dat voor de Natura 2000 gebieden in de Peel de verdroging zo mogelijk nog een 
groter probleem is dan de ammoniakdepositie? Het probleem wordt niet opgelost, het wordt 
gewoon weggeveegd als: het komt later wel een keer aan bod. 
In de derde plaats is onduidelijk wat dit akkoord financieel voor ons betekent. Hoe wordt het 
beschikbare budget straks over de provincies verdeeld? Wat betekent het voor Brabant? 
Hoe gaan we de vervallen Rijkstaken betalen, zoals de Nationale parken, de milieukwaliteit 
van de ecologische hoofdstructuur, de robuuste verbindingszones en het groen in en rond de 
stad? Of gaan we dat als provincie helemaal niet betalen en gebeurt het niet meer? Wat 
betekent dat eigenlijk voor de kwaliteit hier in Brabant? Hoe gaan we om met die onmogelijke 
opgave, bijvoorbeeld het tot nul terugbrengen van invasieve exoten? De gedeputeerde gaf in 
de commissie aan dat dit onmogelijk is en dat we die zin niet zo serieus moeten nemen. 
Dat brengt ons op de vraag welke onderdelen van het akkoord we dan nog meer niet zo 
serieus moeten nemen. 
Tenslotte stoort het ons mateloos dat de toelichting van het IPO op het akkoord geen 
onderdeel uitmaakt van de besluitvorming. Wij stemmen straks in, als we al instemmen, met 
het akkoord tussen Rijk en provincies zonder de toelichting van het IPO daarbij. Dat kan niet 
zo zijn volgens ons. Kortom, wij vinden dit deelakkoord niet rijp voor behandeling in 
Provinciale Staten. Dat hebben we ook in de commissievergadering aangegeven en ik heb 
het hier nogmaals onderbouwd. Daarom verzoeken wij nu Provinciale Staten de stemming 
over dit deel akkoord uit te stellen en de provincies eerst terug te sturen naar de 
onderhandelingstafel. 
........................ 
 
De voorzitter: Door de leden P. Smeulders, mw. Spierings en mw. Knoet-Michels wordt het 
volgende amendement voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 december 2011, 
besprekende het Onderhandelingsakkoord IPO-Rijk 'decentralisatie natuur', 
constaterende dat: 
- het Interprovinciaal Overleg een memorie van toelichting heeft geschreven bij het 
deelakkoord Natuur; overwegende dat: 
- er twijfels zijn of de interpretatie van het deelakkoord in de memorie van toelichting wordt 
gesteund door alle partijen die het akkoord moeten tekenen; 
besluiten in het besluit van het ontwerp-besluit 58/11 B ‘in te stemmen met het 
onderhandelingsakkoord 'decentralisatie natuur'; 
te vervangen door: 
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in te stemmen met het onderhandelingsakkoord 'decentralisatie natuur', mits de memorie van 
toelichting van het IPO integraal onderdeel uitmaakt van het deelakkoord Natuur." 
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Provinciaal Milieuplan 2012 tot 2015, 20 januari 2012 
 
De voorzitter: Door de leden Leenders, mw. Spiering en P. Smeulders worden de volgende 
amendementen voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieubeleidsplan 2012-2015, 
constaterende dat: 
- de provincie in het voorliggende Provinciaal Milieubeleidsplan 2012-2015 het thema 
gezondheid onvoldoende tot uitdrukking laat komen; 
overwegende dat: 
- gezondheid in het Provinciaal Milieuplan wordt gepropageerd als een belangrijk thema voor 
de provincie Noord-Brabant; 
- het thema gezondheid niet of nauwelijks wordt uitgewerkt in het PMP omdat er geen extra 
middelen voor beschikbaar worden gesteld; 
- burgers van Brabant recht hebben op eerlijke communicatie over de inzet van de provincie 
en geen vette worst moeten worden voorgehouden als die er niet is; 
besluiten: 
- de ondertitel van het Provinciaal Milieuplan "Gezondheid voorop" te schrappen." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieubeleidsplan 2012-2015, 
constaterende dat: 
- de provincie in het voorliggende Provinciaal Milieubeleidsplan 2012-2015 het thema 
gezondheid onvoldoende tot uitdrukking laat komen; 
overwegende dat. 
- gezondheid in het Provinciaal Milieuplan wordt gepropageerd als een belangrijk thema voor 
de provincie Noord-Brabant; 
- naar aanleiding van de gezondheidstafels besloten is dat gezondheid vanaf het begin 
meegenomen wordt bij de provinciale gebiedsontwikkelingen zoals bedoeld in de 
Structuurvisie ruimtelijke ontwikkeling; 
- de Gezondheidseffectscreening in het PMP wordt genoemd als een te gebruiken 
instrument; 
- het thema gezondheid in de financiële paragraaf niet wordt benoemd; 
besluiten: 
- beslispunt 1 aan te vullen met: 
In hoofdstuk 7 (Financiën) in de tabel bij financiële middelen, Algemeen, de tekst toe te 
voegen: "Gezondheidseffectscreening." 
 
De voorzitter: Deze amendementen maken onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgen nr. 
A2 en nr. A3. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik val meteen met de deur in huis. Wij missen de 
ambitie in dit PMP! Wij betreuren het ten zeerste dat in dit PMP de provincie zich beperkt tot 
wettelijke taken en minimale normen. Wij denken dat dit onvoldoende is voor een goede leef- 
en vestigingsklimaat in Brabant dat dit college zo belangrijk vindt. Dit gebrek aan ambitie is 
ook in strijd met de Agenda van Brabant. Daarin staat immers dat structurele milieu- en 
veiligheidsproblemen een zwak punt zijn. Daarin staat dat enerzijds het bewaren van 
evenwicht tussen belangen van economische expansie en innovatie en anderzijds de 
kwaliteit en verscheidenheid van het woon- en leefmilieu als uitdagingen gelden voor 
Brabant. 
Ik zal spreken over alle punten die er volgens mij niet goed in zitten, maar beperk mij tot de 
bestuurlijke accenten en begin met het thema gezondheid. 
Wij hebben de stellige indruk dat de coalitie geen geld voor gezondheid beschikbaar wil 
stellen bovenop de wettelijke taken op het gebied van het milieu. Alles wat er staat over 
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gezondheid lijkt wel windowdressing. Vandaar dat wij hiervoor samen met de PvdA en 
GroenLinks een amendement hebben ingediend. 
 
De heer Burger Dirven (VVD): Voorzitter! Waaruit blijkt dat de coalitie daarvoor geen geld 
over heeft en niet bezorgd is? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik zeg niet dat de coalitie daarover niet bezorgd zou zijn. Ik heb 
gezegd dat ik de indruk heb dat het college niet bereid is om hiervoor extra geld uit te 
trekken. Ik zie het namelijk nergens staan, terwijl er heel veel gezegd wordt over gezondheid. 
Het wordt echter allemaal gerelateerd aan de wettelijke taken van de provincie voor allerlei 
milieuaspecten. Er wordt niets extra's gedaan. Het komt op mij over als window dressing. 
 
De heer Burger Dirven (VVD): Waaruit blijkt dat dan? Gezondheid ligt ons zeer zeker na 
aan het hart. De provincie gaat over de gezondheid bij de inrichting van de fysieke ruimte. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik heb niet gezegd dat gezondheid het college niet aan het hart 
zou gaan, ik heb gezegd dat er geen geld voor wordt uitgetrokken en er geen extra 
inspanningen worden gedaan. Dat heb ik bedoeld te zeggen. De Memorie van Antwoord 
doet zelfs vermoeden dat het college gezondheid meer ziet als een economische kans: 
gezondheidseconomie. Het is bijna als wij kunnen verdienen als er mensen ziek worden. 
...................... 
 
Mevrouw Spierings (D66): Wij zijn van mening dat wij als provincie méér kunnen doen op 
het gebied van gezondheid, zelfs zonder dat dit de provincie geld hoeft te kosten. Wij hebben 
een amendement en twee moties die wij samen met de PvdA en GroenLinks indienen. 
Het amendement gaat over de gezondheidseffectscreening, de GES. De provincie is het 
bevoegd gezag in de milieueffectrapportage. Wij stellen voor dat de provincie in haar advies 
aan de initiatiefnemer opneemt dat zij aanbeveelt om een GES onderdeel uit laten maken 
van de MER; dus geen extra procedure maar meenemen in een lopende procedure die toch 
moet worden uitgevoerd. Dus geen extra kosten voor de provincie. Verder dienen wij een 
motie in over de gezondheidsparagraaf. Volgens ons is deze motie in lijn met wat besproken 
is in de commissie Cultuur en Samenleving. 
 
De heer Van Hattem (PVV): Mevrouw Spierings zegt dat een GES de provincie geen geld 
kost, maar de aanvraag kost wel geld. Heeft mevrouw Spierings enig idee wat het gaat 
kosten om zo'n screening te laten uitvoeren? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Dat is moeilijk aan te geven. Dat ligt ook een beetje aan hoe 
complex een project is. Dat is immers van invloed op de kosten van een MER Bij een GES 
worden alle zaken die toch onderzocht worden in de MER integraal beschouwd in het licht 
van gezondheid. Ik denk daarbij aan zaken als luchtkwaliteit, geluidsoverlast etc. Deze 
komen altijd al aan bod in een MER maar worden niet gerelateerd aan de gezondheid van 
burgers. Dat gebeurt wel met een gezondheidseffectscreening. Ik denk dat dit een MER 5% 
tot maximaal 10% duurder maakt. 
 
De heer Van Hattem (PVV): Het kan een behoorlijke kostenpost worden. In het kader van 
de huidige economische crisis zou het een rem kunnen zijn op de ontwikkeling van bepaalde 
projecten, ook in gevallen waar misschien geen sprake is van een gezondheidseffect. Zijn wij 
eigenlijk niet een beetje bezig met het optuigen van misschien overbodige doch kostbare 
regelgeving? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Als een project geen negatief effect heeft op de gezondheid 
denk ik dat dit heel gemakkelijk in een paar zinnen te onderbouwen is. Je ziet dat op je 
klompen aankomen en dan kun je onderbouwen waarom je een GES niet uitvoert. Het 
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college lijkt mij prima in staat om op een gegeven moment te beoordelen dat een project 
geen enkele relatie heeft met gezondheid en beargumenteerd besluit geen GES te doen. 
Onze motie over de gezondheidsparagraaf is volgens mij in lijn met wat wij besproken 
hebben in de commissie Cultuur en Samenleving. Toen is aangedrongen op aspectbeleid 
met betrekking tot gezondheid. De VVD hoeft toen gezegd dat de provincie heeft gekozen 
voor leefbaarheid als speerpunt en dat het dan verstandig is om met vooruitziende blik 
rekening te houden met bepaalde gezondheidsaspecten. Ik citeer nu de VVD: "Als er 
voortaan bij ieder provinciaal voorstel een alinea komt met het kopje gezondheidsaspecten, 
dan zijn wij al dik tevreden." Het is ook mijn voorstel om bij alle zaken die hier ter 
besluitvorming worden voorgelegd een paragraaf op te nemen waarin staat hoe een en 
ander zich relateert met de gezondheid van onze Brabanders. 
Onze laatste motie gaat over een provinciale volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV). 
Het belang hiervan zit in de focus op de relatie tussen provinciale kerntaken en de 
gezondheid. Het zijn dus geen ingewikkelde nieuwe zaken en geen uitgebreide 
onderzoeken. Er ligt al ontzettend veel. Wij willen dat het een en het ander gecombineerd 
worden en dat goed in kaart wordt gebracht hoe de provinciale kerntaken zich verhouden 
met de gezondheid van de Brabanders en hoe wij met ons beleid de gezondheid van de 
Brabanders beïnvloeden. 
 
Mevrouw Slegers (SP): Ik vroeg mij af wat D66 gedaan zou hebben als zij niet de brief van 
Henk Jans hadden gehad. Had D66 dan een eigen inbreng gehad? Zij leent nu bij Henk Jans 
en bij de VVD, maar wat is de eigen inbreng van D66 op het PMP? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Wat ik hier sta te vertellen, is mijn eigen inbreng. Ik heb 
daarvoor verschillende bronnen geraadpleegd o.a. de heer Jans, maar ook veel andere 
bronnen. 
Voorzitter. Het verbaast mij zeer dat ik een motie gestuurd krijg van VVD, SP en CDA met 
een vergelijkbare strekking als onze motie. Het had mij heel logisch geleken dat wij daarover 
van tevoren hadden overlegd. Anderhalve week geleden heb ik mijn ideeën op de mail 
gezet. Ik wil graag samenwerken met de coalitie, maar als zij haar eigen plan trekt zonder op 
het idee te komen dat wij ook samen bepaalde dingen kunnen doen, wordt het mij wel erg 
lastig gemaakt. 
Het volgende bestuurlijk accent betreft de emissiereductie veehouderij. Het probleem van 
afschaffing van melkquotum en mestrechten wordt niet geadresseerd en dat terwijl het 
afschaffen hiervan in 2015, zoals het Rijk van plan is, tot een grote toename van emissies 
zal gaan leiden. Hoe denkt de gedeputeerde te kunnen voorkomen dat de emissies straks 
omhoog gaan in plaats van omlaag? 
In de commissiebehandeling heeft hij toegezegd dat, mocht het Rijk elektronische monitoring 
van luchtwassers niet verplicht stellen, de provincie dit dan toch gaat invoeren. Kan de 
gedeputeerde deze toezegging nogmaals bevestigen zodat daarover geen misverstand 
ontstaat? 
De Geurwet verplicht een gemeente om bepaalde geurnormen vast te leggen. Vervolgens 
kan een gemeente vrijwel niets doen als blijkt dat het toch meer stinkt dan in de geurnorm is 
vastgelegd. Brabantse gemeenten proberen nu in Den Haag hierin verandering in te krijgen. 
Is de gedeputeerde bereid erbij het Rijk voor te pleiten de Geurwet zo te veranderen dat 
gemeenten daadwerkelijk instrumenten krijgen om iets aan de stankhinder te doen? 
De heer Leenders heeft zojuist al gesproken over het verminderen van de fosfaatdruk. Het 
fosfaatprobleem in Brabant is nog lang niet opgelost. Dat gebeurt ook niet met dit PMP. 
 
De heer Burger Dirven (VVD): Voorzitter! Ik heb nog even een vraag aan mevrouw 
Spierings over de overschrijding van de geurnorm. Dat is toch simpelweg een overschrijding 
van de verordening? Dan kan er toch gewoon gehandhaafd worden? 
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Mevrouw Spierings D66): Nee, voor bestaande gevallen kan er niet worden gehandhaafd. 
Daaraan kan de gemeente helemaal niets doen. Alleen als er nieuwe aanvragen 
binnenkomen, kan er worden gestuurd. 
Voorzitter. Er wordt nauwelijks geld uitgetrokken voor het verminderen van de fosfaatdruk. Er 
komt een actieplan fosfaat. De heer Leenders heeft daar ook het een en ander over 
gevraagd. Als onze partners in het veld het actieplan fosfaat willen uitvoeren, heeft de 
provincie geen middelen om dat samen met hen te doen. Kan de gedeputeerde toezeggen 
dat hij op zijn minst de commissie Ecologie en Handhaving op de hoogte houdt van de 
vorderingen van het fosfaatactieplan en dit plan te zijner tijd aan die commissie zal 
toezenden? Dan kunnen wij spreken over hoeveel extra geld wij daarvoor beschikbaar willen 
stellen. 
Ik moet constateren dat het PMP nogal wat slordigheden bevat. Het is zichtbaar dat er veel 
in geschrapt is en dat zaken zijn toegevoegd. Ik geef een paar voorbeelden. Er is zojuist al 
een erratum rondgestuurd. Ik kan er nog wel een paar voorstellen. Het PMP suggereert dat 
naar aanleiding van de gezondheidstafels is besloten om duurzaamheid en gezondheid van 
het begin af aan mee te nemen in de provinciale gebiedsontwikkelingen. Maar dat besluit is 
niet genomen! 
Alleen het verslag van de gezondheidstafels is door het college vastgesteld. Als dat betekent 
dat daarmee dit besluit genomen is, zijn er nog heel wat meer besluiten genomen over 
gezondheid. Verder staat er dat het rapport "Toestand van het Brabantse milieu" in 2011 zal 
verschijnen, maar dat rapport ligt er nog steeds niet. Het viel mij ook op dat in hoofdstuk 4 
niets staat over monitoring van geluidshinder door vliegverkeer, terwijl in hoofdstuk 5 staat 
dat de geluidscontour wordt gemonitord. Behalve het feit dat dit niet consistent is, baart het 
mij ook zorgen dat wij de geluidscontour gaan monitoren in plaats van het aantal mensen dat 
daadwerkelijk geluidshinder ervaart door vliegverkeer. Ik hoor dan ook graag van de 
gedeputeerde of hij ook het aantal geluidgehinderden door vliegverkeer wil gaan monitoren. 
Voorzitter. Er is al het een en ander opgemerkt over integraliteit. Dit PMP zou integraal zijn. 
Dat is echter maar tot op beperkte hoogte het geval. Zo wordt voor alle wateraspecten 
doorverwezen naar het waterplan, terwijl ons water wel degelijk een grote invloed heeft op 
de gezondheid. Ik zou graag zien dat bij herzieningen het PMP en het Provinciaal Waterplan 
daadwerkelijk geïntegreerd worden. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Spierings, Leenders en P. Smeulders wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieuplan 2012 - 2015 (PMP), 
constaterende dat: 
- gezondheid als provinciaal belang is benoemd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening; 
- diverse insprekers voorstellen hebben gedaan voor het beter opnemen van gezondheid in 
het Provinciaal Milieuplan; 
- op 26 november 2010 de commissie Ruimte en Milieu geadviseerd heeft om besluitvorming 
over het ontwerp- PMP uit stellen tot na de Statenverkiezingen van 2 maart 2011, met als 
een van de argumenten dat gezondheid een grotere rol zou moeten krijgen; 
- de POC in haar advies van 8 december 2011 het accent op gezondheid waardeert, maar te 
beperkt acht; 
overwegende dat: 
- de provincie bevoegd gezag is voor veel milieueffectrapportages, ook buiten de provinciale 
gebiedsontwikkelingen; 
- gezondheid niet standaard een onderdeel is van milieueffectrapportages; 
- de toenmalige ministeries van VWS en VROM een "Handboek 
gezondsheidseffectscreening stad & milieu" hebben ontwikkeld, waarmee 
gezondheidseffecten in de planfase in beeld gebracht kunnen worden; 
besluiten: 
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- beslispunt 1 van ontwerpbesluit 64/11B aan te vullen met in het Provinciaal Milieuplan 
2012-2015 in paragraaf 5.1 op te nemen: "De provincie zal in haar rol als bevoegd gezag 
voor alle milieueffectrapportages het advies geven een Gezondheidseffectscreening op te 
stellen en daarbij adviseren het Handboek gezondheidseffectscreening- stad & milieu als 
leidraad te nemen." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit. Het krijgt nr. A4. 
Door de leden mw. Spierings, Leenders en P. Smeulders worden de volgende moties 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieuplan 2012 - 2015 (PMP) 
constaterende dat: 
- gezondheid als provinciaal belang is benoemd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening; 
- diverse insprekers voorstellen hebben gedaan voor het beter opnemen van gezondheid in 
het Provinciaal Milieuplan; 
- op 26 november 2010 de commissie Ruimte en Milieu geadviseerd heeft om besluitvorming 
over het ontwerp- PMP uit stellen tot na de Statenverkiezingen van 2 maart 2011, met als 
een van de argumenten dat gezondheid een grotere rol zou moeten krijgen; 
- de POC in haar advies van 8 december 2011 het accent op gezondheid waardeert, maar te 
beperkt acht; 
overwegende dat: 
- gezondheid voor de provincie een relatief nieuw beleidsterrein is, dat nog niet de mate van 
verinnerlijking heeft bereikt die wel bij thema's milieu en duurzaamheid speelt; 
- gezondheid een relatie heeft met veel provinciale kerntaken; 
besluiten dat: 
- documenten die ter besluitvorming worden aangeboden aan Provinciale Staten voorzien 
moet zijn van een gezondheidsparagraaf; die de effecten van het besluit op de gezondheid 
van de burgers toelicht, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieuplan 2012 - 2015 (PMP) 
constaterende dat: 
- gezondheid als provinciaal belang is benoemd in de Structuurvisie ruimtelijke ordening; 
- diverse insprekers voorstellen hebben gedaan voor het beter opnemen van gezondheid in 
het Provinciaal Milieuplan; 
- op 26 november 2010 de commissie Ruimte en Milieu geadviseerd heeft om besluitvorming 
over het ontwerp-PMP uit stellen tot na de Statenverkiezingen van 2 maart 2011, met als een 
van de argumenten dat gezondheid een grotere rol zou moeten krijgen; 
- de POC in haar advies van 8 december 2011 het accent op gezondheid waardeert, maar te 
beperkt acht; 
overwegende dat: 
- landelijke normen zoals die voor luchtkwaliteit voor wegverkeer de gezondheid 
onvoldoende beschermen, omdat normen doorgaans het resultaat zijn van een afweging van 
verschillende belangen (RIVM, 2008. GGD-richtlijn medische milieukunde. Luchtkwaliteit en 
gezondheid. Bilthoven); 
- er momenteel geen inzicht bestaat in milieufactoren zoals luchtkwaliteit, geluid en stank en 
de door Brabanders ervaren gezondheid; 
- dit een effectief provinciaal gezondheidsbeleid belemmert; 
- er veel gegevens beschikbaar zijn, onder andere bij de drie GGD's en het RIVM en 
daardoor met relatief beperkte aanvullende inspanning veel informatie over de relatie tussen 
provinciale kerntaken en gezondheid op het niveau van provincie Noord-Brabant te 
genereren is; 
besluiten: 
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- een provinciale volksgezondheidstoekomstverkenning (VTV) uit te laten voeren; 
- deze VTV te richten op de relatie tussen de provinciale kerntaken (ruimtelijke ordening, 
verkeer en vervoer, natuur, milieu, water enz.) en de door de Brabanders ervaren 
gezondheid, op een dusdanige wijze dat inzicht ontstaat in effectieve maatregelen die de 
provincie kan nemen ter bevordering van de volksgezondheid in Brabant; 
- de commissies Ecologie en Handhaving en Cultuur en Samenleving te informeren over de 
resultaten van deze VTV; 
- deze VTV gereed te hebben voor de evaluatie van het PMP in 2013, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
..................... 
 
De voorzitter: Door de leden P. Smeulders, mw. Spierings en Leenders wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieuplan 2012 - 2015 (PMP), 
constaterende dat: 
- in het PMP – met uitzondering van drie plussen – wordt teruggevallen op de wettelijke, lees 
minimale, milieunormen; 
- voor de realisatie van de drie plussen, te weten: emissiereductie bij veehouderijen, 
vermindering van de fosfaatdruk en monitoring van de Toestand van het Milieu, geen extra 
middelen of ambtelijke inzet beschikbaar is; 
overwegende dat de Statencommissie Ruimte en Milieu op 26 november 2010: 
- kritisch was over de geringe aandacht voor extra provinciale inzet en de terugtrekking op 
wettelijke taken; 
- de terugval in financiële middelen van €44 mln. naar €22 mln. in 2014 teleurstellend vond; 
voorts overwegende dat: 
- uit de evaluatie van de Integrale Strategie Milieu blijkt dat de toestand van het milieu in 
Brabant verder verslechtert; 
- een ambitieus Provinciaal Milieuplan gewenst is; besluiten: 
de tekst van het ontwerpbesluit 64/11 B om: 
1. Het Provinciaal Milieuplan 2012 - 2015 vast te stellen. 
2. De Integrale Strategie Milieu in te trekken. 
te vervangen door: 
1. Het Provinciaal Milieuplan 2012 - 2015 vast te stellen. 
2. Bij de Voorjaarsnota 2012 het oorspronkelijke geldbedrag van €44 mln. voor het 
Provinciaal Milieuplan beschikbaar te stellen, gedekt uit het Infrastructuurfonds. 
3. De Integrale Strategie Milieu in te trekken." 
................... 
 
De voorzitter: Aangezien amendement A3 is ingetrokken, maakt het geen onderdeel van de 
beraadslagingen meer uit. 
Door de leden Leenders, mw. Spierings en P. Smeulders wordt het volgende amendement 
voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieubeleidsplan 2012-2015 
constaterende dat 
- externe veiligheid een van de thema's is in het Provinciaal Milieuplan 2012-2015, 
overwegende dat: 
- er in de tekst van het thema externe veiligheid niet of nauwelijks aandacht is voor 
risicocommunicatie; 
- juist in 2011 is gebleken bij de brand bij Chemie-Pack hoe belangrijk risicocommunicatie is, 
besluiten 
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in paragraaf 4.1.5 Hoe gaan we onze doelstellingen realiseren? een aandachtsstreepje toe 
te voegen met de volgende tekst: 
"- bij een incident, calamiteit of ramp adequaat en tijdig te communiceren met de betrokken 
burgers over de mogelijke en feitelijke risico's."; 
in paragraaf 4.1.6 Wat gaan we doen in 2012-2015? 
een aandachtsstreepje toe te voegen met de volgende tekst: 
"- Ontwikkelen van een communicatieplan ten behoeve van risicocommunicatie op basis van 
de state of the art en het zorg dragen voor voldoende deskundigheid over 
risicocommunicatie bij bestuurders en ambtenaren die mogelijk betrokken kunnen zijn of 
worden bij incidenten, calamiteiten en/of rampen." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. Het krijgt nr. 
A7. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor zijn toelichting en voor 
zijn reactie op allerlei moties en amendementen. Ik merk er wel bij op dat het erg moeilijk 
wordt voor ons om op deze manier akkoord te gaan met het PMP. Nu weet ik wel dat de 
gedeputeerde onze steun niet nodig heeft, want het plan wordt toch wel aangenomen. Dat is 
echter niet de manier waarop wij als D66 erbij willen zitten. Wij willen meedenken waar het 
kan. Dat proberen we met moties en amendementen want dat zijn onze enige instrumenten. 
Blijkbaar wordt het niet gewaardeerd. 
Het antwoord is: ontraden en overbodig. Niet: ik snap de geest ervan en ik doe u een 
toezegging. Of: ik snap de geest ervan en als u nu dat aanpast, is het voor mij wel 
acceptabel. Dat betreuren we ontzettend. Wij dachten dat deze coalitie graag wilde 
samenwerken, maar wij krijgen de indruk dat het echt anders is. 
Wij houden vol; wij willen wel samenwerken. Wij hebben het amendement over de 
gezondheidseffectscreening aangepast op zo’n manier dat het volgens ons dat zegt wat het 
moet zeggen: gezondheidseffectscreening daar waar het zinvol kan zijn en daar waar de 
provincie bevoegd gezag is, dus niet voor alle MER’s en alleen daar waar de provincie er iets 
over heeft te zeggen. Als het volgens de methodiek stad en milieu niet altijd de ideale 
methodiek is dan laten we het college vrij de juiste methodiek erbij te zoeken. U heeft dan 
ook een wijziging van ons amendement ontvangen. De motie met betrekking tot de 
gezondheidsparagraaf willen we gewoon in stemming laten brengen. Wij denken dat wij hier 
in de Statenzaal moeten besluiten en niet elders in een commissievergadering. 
De motie inzake de toekomstverkenning volksgezondheid is wat ons betreft wel nodig. De 
volksgezondheidstoekomstverkenningen die nu worden uitgevoerd, zo heb ik mij door een 
ambtenaar laten informeren, zijn op het niveau van de GGD-regio’s, dus niet provinciaal, en 
landelijk. Waar het ons om gaat is dat er een verkenning komt naar de relatie tussen de 
provinciale kerntaken en de gezondheid van de Brabanders, specifiek daarop zodat wij 
straks weten, waar wij met onze kerntaken de gezondheid van de Brabanders beïnvloeden 
en hoe wij in onze besluitvorming zo kunnen besluiten dat het de gezondheid van de 
Brabanders ten goede komt. Dit over ons positieve en actieve meedenken.  
Dan kom ik nog even terug op het vliegtuiglawaai. Ik begrijp niet helemaal waarom wij in het 
monitoren van het vliegtuiglawaai dat mensen ervaren, afhankelijk zijn van Defensie. Wellicht 
kan de gedeputeerde dat alsnog even toelichten. Als ik het in de hectiek heb gemist dan kan 
de gedeputeerde mij dat dadelijk vertellen, maar volgens mij heb ik geen antwoord gehad op 
mijn vraag over het geurbeleid en de bereidheid van de gedeputeerde in Den Haag te 
lobbyen voor effectief geurbeleid. 
Ook heb ik geen antwoord gehad op mijn vraag over het fosfaatactieplan en het informeren 
van de commissie ecologie over handhaving daarvan. 
 
De voorzitter: Amendement A4 is in die zin gewijzigd dat het thans luidt: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 januari 2012, 
besprekende het Provinciaal Milieuplan 2012-2015 (PMP), 
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constaterende dat: 
- gezondheid als provinciaal belang is benoemd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening; 
- diverse insprekers voorstellen hebben gedaan voor het beter opnemen van gezondheid in 
het Provinciaal Milieu Plan; 
- op 26 november 2010 de commissie Ruimte & Milieu geadviseerd heeft om besluitvorming 
over het ontwerp PMP uit stellen tot na de Statenverkiezingen van 2 maart 2011 met als een 
van de argumenten dat Gezondheid een grotere rol zou moeten krijgen; 
- de POC in haar advies van 8 december 201 1 het accent op gezondheid waardeert, maar 
te beperkt acht, 
overwegende dat: 
- de provincie bevoegd gezag is voor vele milieueffectrapportages, ook buiten de provinciale 
gebiedsontwikkelingen; 
- gezondheid-niet standaard een onderdeel is van milieueffectrapportages; 
- de toenmalige ministeries van VWS en VROM een "Handboek gezondheidseffectscreening 
stad & milieu" hebben ontwikkeld, waarmee gezondheidseffecten in de planfase in beeld 
gebracht kunnen worden, 
besluiten: 
- beslispunt 1 van Ontwerpbesluit 6411 l B aan te vullen met "in het Provinciaal Milieu Plan 
2012-2015 in paragraaf 5.1 op te nemen "De provincie zal in haar rol als bevoegd gezag 
voor alle milieueffectrapportages waarvoor de provincie bevoegd gezag is daar waar dit 
zinvol kan zijn het advies geven een gezondheidseffectscreening op te stellen." 
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Uitvoeringsafspraken decentralisatie natuur, 17 februari 2012 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Volgens mij hoef ik niet toe te lichten waarom wij hier 
vanavond bijeen zijn, want dat stond verwoord in onze oproep om deze extra vergadering te 
hebben.  Toch wordt erom verzocht en ik zal er daarom een kort woord aan wijden. Zoals al 
door mevrouw Knoet werd verteld, is door het Rijk samen met het IPO (Interprovinciaal 
Overleg) in de brief waarin ze de uitvoeringsafspraken over het Natuurakkoord aan ons 
hebben doen toekomen, verzocht voor 24 februari hierover een standpunt in te nemen. Wij 
vonden dat dit het beste kon worden gedaan als PS en niet te volstaan met een 
collegevoorstel dat aan PS zou worden toegestuurd, omdat wij als risico zagen dat de heer 
Bleker daaruit zijn eigen interpretaties zou halen. 
Dan kom ik tot de behandeling van het voorliggende voorstel. Samenvattend: Wij kunnen 
nog steeds niet instemmen met het Natuurakkoord en niet instemmen met dit voorstel. Voor 
ons wegen de nadelen niet op tegen de voordelen. Als we de kranten mogen geloven, is de 
SP wel unaniem om. Dat betekent dat het voorliggende voorstel het vanavond gaat halen. 
Het zij zo. Dat kunnen we waarschijnlijk niet meer veranderen. Daarom is onze insteek 
vanavond: Redden wat er te redden valt, dit in het belang van Brabant en van de Brabantse 
natuur. Na wat punten van kritiek ga ik dan ook door met een voorstel om positief mee te 
denken om het beste voor Brabant eruit te halen. 
Tot zover mijn samenvatting. Laat ik het nog wat toelichten. Waarom stemmen we nog 
steeds niet in met dit Natuurakkoord? Ten eerste omdat het Natuurakkoord ook na het 
maken van de uitvoeringsafspraken simpelweg slecht is voor de natuur en zeker ook voor de 
Brabantse natuur. 
Dat blijkt nogmaals uit het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving dat gisteren 
aan de staatssecretaris is toegestuurd. Ten tweede, niet alle bezwaren die wij tegen het 
Natuurakkoord hadden, zijn van tafel sinds de laatste gesprekken, ook al doen GS dit wel in 
het voorliggende stuk enigszins zo voorkomen. 
Zonder volledig te zijn wil ik nog enkele bezwaren noemen. Er is bijvoorbeeld niet duidelijk 
geworden hoe het gaat verlopen met de monitoring. De monitoring wordt een opdracht aan 
de provincies en de monitoring moet voldoen aan de Europese rapportageverplichting. Wat 
houdt die rapportageverplichting in? Hoeveel moeten we daarvoor monitoren. Volgens mij 
hebben we geen idee welke kosten op ons af kunnen komen. 
Dan de situatie rond de uitvoering van het faunafonds. Er worden allerlei aannames gedaan 
van de kosten die daar straks mee gemoeid zijn en de vergoedingen die via het 
Provinciefonds daarvoor nodig zijn. Al die aannames zijn gebaseerd op beleid dat er nog niet 
is, op een aanname dat we de open-einde-regelingen kunnen dichtschroeien en op een 
aanname van wat er in de wet Natuur komt te staan. Maar die wet Natuur is er nog niet en 
op het voorstel dat er lag is heel veel kritiek. 
Dan de invasieve exoten. Volgens mij is er voldoende over gezegd. Wat ons wel enigszins 
heeft verbaasd is de rol van de SP. Waarom is het nodig dat de fractievoorzitter voorafgaand 
aan deze vergadering in de media al meldt dat de hele coalitie, dus inclusief de voltallige SP, 
gaat instemmen met het Natuurakkoord? 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Voordat mevrouw Spierings bij de SP uitkomt, wil ik het 
graag even bij D66 houden, want die staat volgens mij achter de microfoon. Mevrouw 
Spierings, u geeft keurig aan wat de bezwaren zijn, maar zou u ook kunnen schilderen, wat 
er volgens uw perspectief zou gebeuren bij het verwerpen van het akkoord? Wat is dan de 
toekomst van de Brabantse natuur? Stel dat wij nee blijven zeggen, niet instemmen met het 
deelakkoord en ook niet met uitvoering daarvan, kunt u mij dan even schilderen hoe u de 
verdere gang van zaken ziet? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik kan er een poging toe doen. Ik kan natuurlijk niet de in een 
glazen bol kijken en de toekomst zien. Krijg ik nog een volgende vraag? 
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De heer Heijmans (SP): Ik zou haast zeggen dat dit bijna voldoende is. U zegt eigenlijk: 
waar we uitkomen weet ik bij God niet. Dat is wat u eigenlijk zegt want u zegt ook dat u niet 
in een glazen bol kunt kijken. Dus u weet niet wat uiteindelijk de uitkomst is voor de 
Brabantse natuur. Dat zegt u al meteen in uw eerste zin. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Dat klopt maar ik betwijfel of duidelijk is wat de uitkomst nu gaat 
worden voor de Brabantse natuur, behalve dat zeker is dat die slecht is. Ik denk dat als we 
vanavond niet instemmen, er voor de staatssecretaris een probleem ligt. Ik vermoed dat hij 
dan niet gaat investeren in de Brabantse natuur en dat hij snel genoeg wordt teruggefloten 
door Europa omdat hier wel heel veel Europese verplichtingen liggen. 
 
De heer Heijmans (SP): Mevrouw Spierings, kunnen wij het erover eens zijn dat als wij op 
dit moment instemmen, wij in Brabant in ieder geval voor het grootste gedeelte zelf, deze 
Staten en dit college, op grond van ons bestuursakkoord waarin toch een aantal zeer 
behartigenswaardige zaken over de natuur staan, het bepalen en dat in uw scenario 
absoluut niet duidelijk is wie het gaat bepalen. Daar zijn we het toch over eens? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik ben er niet zozeer van overtuigd dat wij dit helemaal zelf gaan 
bepalen. Daartoe heb ik ook nog twee moties. 
Ik was gebleven bij de rol van de SP. In de media van vandaag stond dat de SP voltallig gaat 
instemmen met het Natuurakkoord. Ik heb dit geïnterpreteerd als de enige manier voor de 
fractievoorzitter van de SP om voldoende druk op zijn fractieleden te zetten om ook echt 
collectief, unaniem akkoord te gaan, maar ik kan mij vergissen. 
Dan het redden wat er te redden valt. Wat wij positief vinden is dat er in het bestuursakkoord 
10 voor Brabant staat dat het nog steeds de bedoeling is in Brabant de hele EHS 
(Ecologische Hoofdstructuur) te realiseren. Dat mag ook gezegd worden. Het probleem is 
wel dat het Rijk ervan uitgaat dat de gronden die straks in de provinciale EHS liggen, geruild 
of verkocht gaan worden ten behoeve van de herijkte EHS. Volgens ons is dat vernietiging 
van natuur en vernietiging van geld. Het is allebei zeer kwalijk. Op het moment dat we 10 ha 
natuur gaan verkopen en van dat geld natuur, nu nog landbouwgrond, willen terugkopen, 
kunnen we gemiddeld slechts 7 ha terugkopen. Kortom, het is simpelweg 
kapitaalvernietiging. Om die reden dienen wij een motie in waarvan de strekking is dat wij 
niet gaan meewerken aan de verkoop van gronden die natuur zijn en die in de provinciale 
EHS liggen.  
Dan vraagt het Rijk nog om de planologische schaduwwerking buiten de herijkte EHS zo 
snel mogelijk te beëindigen. Het is onvoorstelbaar, ik kan niets anders zeggen. Is dat nu 
decentralisatie? Is dat de manier waarop de heer Bleker aankijkt tegen de door hem 
genoemde kans dat de provincies door het Natuurakkoord echt als regisseur van het 
landelijk gebied kunnen gaan opereren? Om echt de regie te krijgen over ons landelijk 
gebied dien ik een motie in waarin wij de staatssecretaris of in feite het college oproepen de 
staatssecretaris te laten weten dat wij zelf bepalen welk planologisch regime wij buiten de 
herijkte EHS voeren. Ik doe er nadrukkelijk geen uitspraak over wat dat planologisch regime 
is, want dat komt later wel aan de orde op het moment dat we het hebben over de herijking 
van het natuur- en landschapsoffensief, maar ik wil wel de regie hier in de Statenzaal houden 
en niet in Den Haag hebben liggen. 
Met deze twee moties hoop ik positief mee te denken in het belang van Brabant en in het 
belang van de Brabantse natuur. U kunt erop vertrouwen dat wij het beste voor hebben met 
Brabant. Als u vertrouwen hebt in het Rijk als partner in dit natuurakkoord, verwacht ik ook 
dat u vertrouwen toont in onze voorstellen. 
....................... 
 
De voorzitter: Door het lid mw. Spierings worden de volgende moties ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 februari 2012, 
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besprekende het 'Het onderhandelingsakkoord en uitvoeringsafspraken IPO-Rijk 
decentralisatie natuur', 
constaterende dat: 
- in het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur is opgenomen dat 'De herijkte EHS 
wordt uiterlijk in 2012 vastgelegd in provinciale verordeningen teneinde planologische 
schaduwwerking zo snel mogelijk te beëindigen, of anders via AMvB"; 
- in de uitvoeringsafspraken uitstel van bovengenoemde bepaling wordt verleend tot uiterlijk 
1 juli 2013; 
- de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in zijn brief d.d. 23 
december 2011 aangeeft dat hij met het natuurakkoord kansen ziet voor provincies om nu 
echt als regisseur van het landelijk gebied te kunnen opereren, 
overwegende dat: 
- het principieel niet past bij decentralisatie van beleid en overdragen van de regisseursrol 
voor het landelijk gebied om de provincies op te dragen de planologische schaduwwerking 
voor gronden buiten de herijkte EHS te beëindigen, 
besluiten Gedeputeerde Staten op te dragen om: 
- aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie mede te delen 
dat de provincie Noord-Brabant voor 1 juli 2013 zal aangeven welke gronden tot de herijkte 
EHS behoren, maar zich vrij ziet om invulling te geven aan de planologische regelingen voor 
gronden buiten de herijkte EHS, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 17 februari 2012, 
besprekende het 'Het onderhandelingsakkoord en uitvoeringsafspraken IPO-Rijk 
decentralisatie natuur' 
constaterende dat: 
- de verwervingsopgave/functieverandering uit het onderhandelingsakkoord decentralisatie 
natuur en de hierover gemaakte uitvoeringsafspraken zich beperken tot de herijkte EHS; 
- in het bestuursakkoord 10 voor Brabant is aangegeven dat de ambitie is de hele EHS te 
realiseren, 
overwegende dat: 
- inzetten van gronden uit de "provinciale" EHS ten behoeve van de herijkte EHS niet 
bijdraagt aan bovengenoemde ambitie uit het bestuursakkoord; 
- inzetten van natuur uit de "provinciale" EHS ten behoeve van de herijkte EHS leidt tot 
kapitaalvernietiging, doordat verkoop van 1 hectare natuur gemiddeld minder zal opbrengen 
dan koop van 1 hectare landbouwgrond; 
- inzetten van gronden uit de "provinciale" EHS ten behoeve van de herijkte EHS leidt tot 
administratieve lasten (personeelskosten, notariskosten, enz.) waar geen baten tegenover 
staan, 
besluiten bij de uitvoering van het onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur en 
bijbehorende uitvoeringsafspraken geen medewerking te verlenen aan het verkopen of ruilen 
van gronden uit de "provinciale" EHS ten behoeve van de herijkte EHS, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
......................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, P. Smeulders en mw. Spierings wordt de 
volgende motie ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 17 februari 2012, 
besprekende het 'Het onderhandelingsakkoord en uitvoeringsafspraken IPO-Rijk 
decentralisatie natuur', 
constaterende dat: 
- in het bestuursakkoord 10 voor Brabant is aangegeven dat de ambitie is de hele EHS te 
realiseren, 
besluiten: 
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- dat GS in de Voorjaarsnota 2012 een uitvoerings- en financieel dekkingsvoorstel voorlegt 
op welke wijze ze de EHS-afspraken uit het bestuursakkoord realiseren, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M5. 
Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Spierings, P. Smeulders, Van der Wel en Krol wordt 
de volgende motie ingediend. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 17 februari 2012, 
overwegende dat: 
- de wijze waarop het Natuurakkoord tot stand is gekomen, een werkwijze is 
- die weinig constructief is gebleken; 
- die kabinet en provincie tegenover elkaar hebben gezet, 
- in het belang van een effectief bestuur in ons land een constructief overleg binnen 
openbaar bestuur voorwaarde is; 
spreken uit: 
eens, maar nooit weer; 
verzoeken Gedeputeerde Staten om namens ons aan de regering kenbaar te maken, dat we: 
- de wijze waarop het Natuurakkoord tot stand is gekomen, nadrukkelijk afwijzen; 
- in het belang van ons land in de toekomst een meer constructief overleg verwachten 
waarbij vertrouwen in elkaar de basis van overleg vormt, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
...................... 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik wil nog even terugkomen op de vraag waarom wij 
zelf geen voorstel hebben ingediend. Het leek ons niet meer dan normaal dat als het IPO 
met het Rijk de afspraak maakt dat er voor 24 februari gereageerd moet worden en die in 
een brief vastlegt, dat GS dan inzien dat zij met een voorstel moeten komen dat voor 24 
februari besproken kan worden. Als de gedeputeerde dan in de commissie zegt dat hij het 
voorstel van GS ook naar de staatssecretaris stuurt, verontrust ons dat zeer. Wij willen niet 
het risico lopen dat als dat het enige is dat er op 24 februari ligt, de staatssecretaris daaruit 
zijn conclusies trekt. Wij vinden dus dat het aan GS is om met een voorstel te komen. 
 
De heer Heijmans (SP): Nogmaals, mevrouw Spierings, ik vind dat u een beetje wit-zwart 
redeneert. De staatssecretaris heeft heel nadrukkelijk gezegd dat hij het voldoende vindt als 
de verschillende colleges van GS in de provincies hem kenbaar maken wat zij aan hun 
Staten gaan  voorleggen ten aanzien van de stellingname bij het deelakkoord natuur en dat 
hij natuurlijk snapt dat de Staten zich daarover in een later stadium willen en zullen 
uitspreken. Ik weet dat deze staatssecretaris niet geliefd is, maar ik vind wel dat wij ervan uit 
moeten gaan dat ook voor bewindslieden geldt: een man een man, een woord een woord. 
Die duidelijke toezegging is gedaan. De gedeputeerde heeft dat heel duidelijk en expliciet in 
de commissie meegedeeld. Toch blijft mevrouw Spierings steeds zeggen dat er 
onomkeerbare stappen zouden zijn gezet als wij niet voor de 24ste besloten hadden. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik zeg inderdaad dat dat risico erin zit. Voor mij stond in de brief 
echt niet zo duidelijk dat alleen GS een standpunt ingenomen zouden hebben op 24 februari. 
Het was voor mij echt een oproep aan de provincies. Ik heb inderdaad wat minder 
vertrouwen in deze staatssecretaris dan de heer Heijmans hier toont. 
 
De heer Heijmans (SP): Mag ik mevrouw Spierings vragen hoe dom zij de provincies 
inschat die nu geen extra Statenvergadering houden en gewoon uitgaan van wat is 
toegezegd en afgesproken? Wij zijn de enige provincie die zich een beetje gek heeft laten 
maken. 
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Mevrouw Spierings (D66): Ik geloof niet dat ik mij gek laat maken. Ik heb ook het woord 
dom niet in de mond genomen. Elke Staten maken hun eigen inschatting welke risico's zijn 
willen lopen. Wij willen geen enkel risico lopen bij deze staatssecretaris en nemen liever zelf 
een standpunt in. 
 
De heer Kap (OSN): Voorzitter! Eigenlijk heeft mevrouw Spierings al een beetje mij het gras 
voor de voeten weggemaaid, maar er staat gewoon provincies in de brief van het IPO en niet 
dat GS gaan besluiten met die clausule erbij. Ik denk dan ook dat het heel goed is dat de 
Staten gewoon het heft in eigen hand nemen en een extra PSvergadering beleggen. Ik vind 
daar niets mis mee. 
 
Mevrouw Spierings (D66): De discussie van vanavond is eigenlijk een herhaling van het 
debat van 9 december. Het gaat weer over wishful thinking en chantage; het gaat weer over 
een half ei of een lege dop. Hier komen wij niet uit. Iedereen heeft een ander beeld van wat 
wel of niet zekerheid biedt: voorstemmen of tegenstemmen. Ik constateer dat dit akkoord 
zeker ook geen zekerheid biedt. Wij blijven tegen. Dat neemt niet weg dat ik voldoende 
gezien en gehoord heb vanavond om te concluderen dat het voorstel van GS zal worden 
aangenomen. De SP zegt laten wij kijken wat wij ervan kunnen maken en spreekt over de 
trein ombuigen en afremmen. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Ik bestrijd dat dit akkoord geen enkele zekerheid biedt. 
Het is een decentralisatieakkoord. Is mevrouw Spierings het met mij eens dat dit akkoord in 
ieder geval wel de zekerheid biedt dat wij bepaalde bevoegdheden krijgen waarvan wij maar 
moeten afwachten of we die zouden binnenhalen als wij het akkoord afwijzen? Is mevrouw 
Spierings het met mij eens dat dit akkoord in ieder geval de zekerheid biedt dat de 
decentralisatie doorgaat? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Dat geef ik de heer Heijmans graag toe, die zekerheid is er. 
 
Mevrouw Knoet-Michels (PvdA): Voorzitter! Ik wil de heer Heijmans vragen wat hem 
tussen 9 december en vandaag zo ontzettend heeft doen veranderen? Toen was het 
helemaal niet zo zeker bij de SP en nu blijkbaar wel. Hij hoeft er niet op te antwoorden, maar 
ik stel het wel vast. 
 
De voorzitter: Ik begrijp dat de heer Heijmans wil antwoorden. 
 
De heer Heijmans (SP): Natuurlijk wil ik op zo'n vraag antwoorden, voorzitter. Bij mij is er 
helemaal niets veranderd, want er zit geen enkellicht tussen wat ik op 9 december gezegd 
heb en vandaag. Inmiddels heeft een aantal provincies het akkoord afgewezen, inmiddels er 
is onderhandeld, inmiddels ligt er een uitspraak van de Tweede Kamer, inmiddels ligt een er 
nieuwe uitspraak van de Tweede Kamer, er is inmiddels een begroting vastgesteld; dat zijn 
allemaal feiten die de mensen in mijn fractie ervan overtuigen dat op dit moment de keuze is 
óf kiezen voor het deelakkoord en zelfgaan bepalen hoe de natuur eruit komt te zien, óf ons 
volkomen over te leveren aan het rijksbeleid en dan zijn wij met de natuur slecht af. Dat is de 
afweging. Die heeft tot dit standpunt geleid. 
 
Mevrouw Knoet-Michels (PvdA): Ik vind het een indrukwekkend rijtje veranderingen waarin 
ik mis dat ook de fractie van de heer Heijmans is veranderd. 
 
De voorzitter: Mevrouw Spierings heeft het woord. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ik zei dat de SP zojuist in eerste termijn opriep om de trein om te 
buigen en af te remmen en ons daarvoor samen in te zetten. Die oproep steun ik van harte, 
vandaar ook mijn moties. Het verbaast mij dan ook dat mijn moties worden afgedaan met 
termen als overbodig etc. Ik krijg zelfs te horen dat het feit dat er "herijkte EHS" staat en niet 
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"Europese verplichtingen" reden is dat deze motie niet kan. Ik krijg weer hetzelfde gevoel als 
bij de behandeling van het Provinciaal Milieuplan. Elke geste die wij proberen te doen om 
positief mee te denken, wordt gewoon neergesabeld. Er komt niet eens een reactie zoals: 
het is een goede intentie, als dit en dat wordt aangepast, kunnen wij ons erin vinden. Vergeef 
ons dat wij als parttime politici iets niet 100% exact goed opschrijven. 
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Intrekking reconstructie en gebiedsplannen, 2 maart 2012 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Ik heb niet de behoefte gevoeld naar de microfoon te 
lopen omdat ik al zo vaak naar aanleiding van de commissie werd genoemd dat ik dacht, dat 
ik het werk al had gedaan en mij kan beperken tot mijn bijdrage. 
De uitspraak van de rechtbank Den Bosch van december 2011 heeft geleid tot het voorstel 
van GS om de reconstructieplannen en gebiedsplannen in te trekken. Het juridische 
toetsingskader is door de tijd en door de nieuwe planologische producten erg ingewikkeld 
geworden. De plannen volgen elkaar op in de tijd: vanaf de varkenspest in 1997 in volgorde: 
de Reconstructiewet, de reconstructieplannen, de nieuwe wet RO, de interimstructuurvisie 
RO, de verordening RO, de echte structuurvisie RO, de aanpassing van de verordening RO 
in 2010 naar aanleiding van het megastallendebat etc. De juridische producten volgen elkaar 
op, ze hebben een onderling relatie, ze bevatten voor een deel nieuw beleid, ze zijn het 
toetsingskader voor de buitenwereld en het blijkt dat het toetsingskader niet eenduidig is. De 
rechtbank van Den Bosch heeft een andere interpretatie aan het geheel gegeven dan wat de 
provincie in haar plannen en de ontwikkeling ervan had verwacht. Het is misschien een 
verrassing maar wel een waarop we vandaag moeten reageren. 
De oplossing die nu voor ons ligt, is het intrekken 
van de reconstructieplannen en de gebiedsplannen. 
Dit leidt in de buitenwereld tot heftige reacties en terecht. Dit blijkt ook uit de hoeveelheid 
zienswijzen, waarvan er vele afkomstig zijn van agrarische ondernemers die door de 
verordening toch in een ander traject terecht zijn gekomen dan waarin ze daarvoor zaten. 
Wat opvalt is dat zowel ZLTO als BMF, reconstructiecommissies en de provinciale 
omgevingscommissie kritische reacties geven op wat de provincie eigenlijk wil met de 
reconstructie van het buitengebied. Wordt het hele proces stopgezet? Waar staan we nu? 
Ik wil op drie punten kijken naar wat nu voor ons ligt: 
1) De noodzaak om juridisch in te grijpen. 
2) De provincie als betrouwbare overheid. 
3) De communicatie. 
Ten eerste, de noodzaak om juridisch nu iets te doen is evident. Het feit dat de rechtbank 
een andere interpretatie geeft dan verwacht, vraagt om goed nadenken over wat er moet 
gebeuren. Bij de vraag of de gekozen juridische oplossing de juiste is, heb ik ernstige twijfel. 
Er komen heel veel advocaten op deze zaken af. We staan onder een vergrootglas en die 
advocaten kijken heel goed welke juridische mogelijkheden er zijn om toch ergens een 
gaatje te vinden waar ze op in kunnen springen. De POC geeft in overweging een proces in 
te gaan dat recht doet aan zorgvuldigheid, rechtszekerheid, continuïteit van beleid en  
betrokkenheid van partijen die zich hebben ingezet bij planvorming en uitvoering. Een heel 
zwaar advies, ongemeen scherp voor de POC, dat zo denk ik door GS toch niet wordt 
opgevolgd in de geest van de POC. Besluit 7 dat is toegevoegd, vind ik niet echt recht doen 
aan dit advies. Mijn fractie heeft ervoor gepleit een extra juridisch advies te vragen, niet 
omdat wij de geest van het besluit niet goed zouden vinden, maar juist om de juridische 
zekerheid en de juridische houdbaarheid te borgen, zodat er rechtszekerheid ontstaat voor 
de buitenwereld. Ik denk dat een rechter die ziet dat wij zo maar even de plannen intrekken, 
zal zeggen dat het een gelegenheidsargument is en zal terugvallen op de oude plannen 
omdat hij het verloop van het proces raar vindt. Die toetst op het plan zoals het was toen de 
aanvraag werd ingediend en gaat niet kijken wat er daarna is gebeurd. Dan hadden we dit 
systeem ook niet gehad. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Zou het ook zo kunnen zijn dat die rechter zegt: ik kan daar 
niet over oordelen? Het zal toch ook aan u bekend zijn dat het gedeelte dat wij nu intrekken, 
het niet juridisch bindende deel is. De Raad van State heeft in zijn uitspraken duidelijk 
gemaakt dat daar geen beroep tegen kan worden ingesteld. Ik weet niet waar uw angst 
precies zit. 
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Mevrouw Klitsie (D66): Ik ben geen jurist, u wel. Wat dat betreft heeft u een voorsprong. Ik 
denk alleen dat als zoveel mensen in de buitenwereld zich ernstig afvragen of dit het goede 
proces is, ik terecht aan het college vraag of het absolute zekerheid heeft dat dit het goede 
juridische proces is. Ik moet hier een besluit kunnen nemen waarvan ik honderd procent het 
gevoel en de onderbouwing heb dat het een goed besluit is. Dat gevoel heb ik op dit moment 
nog niet. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Mevrouw Klitsie. Als u de zienswijzen goed hebt gelezen, hebt 
u ook gezien dat ze allemaal of grotendeels één doel hebben. Dat is die 
reconstructieplannen weer omhoog te krijgen. De reden daarvoor zal u ongetwijfeld ook 
bekend zijn, want die reconstructieplannen zijn allemaal veel ruimer dan wat wij in de 
verordening hebben vastgelegd. Het argument dat er zoveel zienswijzen zijn ingediend, zegt 
mij niet zoveel. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Ik heb denk ik in mijn betoog duidelijk gemaakt dat het mij er niet 
om gaat de besluitvorming door de provincie vanaf 2010 terug te draaien. Ik denk dat we 
consistentie van beleid moeten hebben. Waar het mij om gaat is de absolute juridische 
zekerheid dat we met dit besluit de goede koers blijven varen. Ik ben niet van plan de 
reconstructieplannen met de mogelijkheden die er toen waren, ter discussie te stellen of 
weer te willen invoeren. Het gaat mij om de juridische houdbaarheid van dit besluit op dit 
moment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 142 

Vaststelling inpassingsplan Beekse Bergen, 30 maart 2012 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Vandaag besluiten wij over het inpassingsplan voor de 
Beekse Bergen, de laatste stap in een langdurig proces. Ik wil de ambtelijke organisatie 
graag complimenten maken. Zij heeft dit zorgvuldig voorbereid en begeleid. Er ligt een goed 
stuk werk.  Wij hebben ook een goede behandeling gehad in de commissie ROW. Ik kan het 
vandaag echt kort houden. Wij hoeven die discussie vandaag immers niet over te doen. 
Wij kunnen ons vinden in het inpassingsplan en in het bijbehorende compensatieplan. Ik heb 
in de commissie wel aan de gedeputeerde gevraagd hoe hij de compensatie gaat monitoren. 
De gedeputeerde heeft mij verzekerd dat dit goed zal gebeuren. Ik vraag hem dat vandaag 
te bevestigen voor het verslag, zodat het goed vastligt. Ik dank de gedeputeerde voor de 
Memorie van Antwoord waarin een aantal zaken nog verduidelijkt wordt. 
Het laatste punt van discussie is de vraag hoe wij omgaan met het bedrag van €500.000 
voor compensatie in de buurt van de Beekse Bergen. Hoe zorgen wij ervoor dat die 
compensatie daadwerkelijk plaatsvindt? Het is een goede stap dat de termijn van tien jaar 
verlengd is tot twintigjaar. Ik vind het ook fijn dat de BMF daarmee een gebaar maakt. Er zijn 
twee moties om dit nog aan te scherpen, een van de PvdA en een van de PvdD. D66 zal 
deze moties mee indienen. 
De Beekse Bergen is een recreatieve onderneming van bovenregionale betekenis. Zij is voor 
de economie en voor de werkgelegenheid van Brabant een belangrijke factor. Onze fractie 
wenst de initiatiefnemer heel veel succes met deze ontwikkeling. Ik hoop dat heel veel 
mensen binnen en buiten Brabant plezier en ontspanning vinden in het recreatiepark en in 
het dierenpark. 
...................... 
 
De voorzitter: Door de leden Van der Wel, Van Agtmaal, mw. Klitsie, P. Smeulders, Krol en 
Kap wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2012, 
Constaterende dat: 
- door compensatie geen nettoverlies mag ontstaan aan ecologische waarden en kenmerken 
van het desbetreffende gebied in termen van areaal, kwaliteit en samenhang; - de meeste 
compensatiegebieden niet aansluiten aan het park de Beekse Bergen; 
overwegende dat: 
- betrokken partijen (provincie, Libema en Brabantse Milieufederatie) benadrukken dat zij 
veel belang hechten aan compensatie in de nabijheid van de Beekse Bergen; 
- de intentie van Libema is en was om gronden aan de zuidzijde van het park te verwerven 
ter compensatie van de verloren gegane EHS; 
- Libema €500.000 ter beschikking stelt om gronden in de omgeving van het park aan te 
kopen met daaraan gekoppeld een termijn van totaal twintig jaar; 
- artikel 5.10 van de exploitatieovereenkomst stelt dat indien initiatiefnemer na deze termijn 
er niet in is geslaagd om aan deze inspanningsverplichting invulling te geven, deze 
verplichting zou komen te vervallen; 
- daardoor onvoldoende garanties aanwezig zijn om de doelstelling te bewerkstelligen; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- in samenspraak met de betrokken partners de exploitatieovereenkomst aan te passen 
zodat na de termijn van totaal twintig jaar eventueel overgebleven gelden worden afgestaan 
aan het provinciale compensatiefonds voor aankoop van gronden in de nabijheid van de 
Beekse Bergen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
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Vaststellen agenda, 11 mei 2012 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Spierings, mw. Knoet-Michels, mw. Brunklaus, Van der 
Wel, Van der Staak, Kerkhoff, Burger-Dirven, Kap en Krol wordt de volgende motie vreemd 
aan de orde van de dag voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 mei 2012, 
overwegend dat: 
- de ondergrond veel potenties heeft zoals grondstoffenbron, energiebron, transport (kabels 
en (buis)leidingen), buffer van energie en opslagplaats van stoffen en gassen; 
- Provinciale Staten Noord-Brabant willen dat het gebruik van de ondergrond duurzaam is; 
- de Agenda van Brabant een sterke focus legt op het vestigings- en leefklimaat van Brabant; 
- de ondergrond, onder andere vanwege de levering van hoge kwaliteit grondwater, een 
belangrijke vestigingsfactor is voor diverse industrieën; 
- de ondergrond de basis vormt voor het leefklimaat en de kwaliteit van water; 
constaterend dat: 
- de provincie Noord-Brabant geen volledig overzicht heeft van hetgeen momenteel in de 
ondergrond aanwezig is; 
- de provincie Noord-Brabant niet altijd een samenhangend beleid of afwegingskader voor 
activiteiten in de ondergrond in relatie tot de bovengrond kent; 
- er soms ad hoc gereageerd is op initiatieven van derden voor activiteiten in de ondergrond; 
- de Brabantse waterpartners zich op de Werkconferentie Waardevol Water gehouden op 16 
september jl. in grote meerderheid hebben uitgesproken voor meer provinciale regie op 
activiteiten in de ondergrond; 
- de Provinciale Omgevingscommissie Noord-Brabant in haar 'Advies inzake de Ontwerp 
Derde wijziging PMV inzake de bescherming industriële winningen voor menselijke 
consumptie' aan GS adviseert om voor te sorteren op de in voorbereiding zijnde 
Rijksstructuurvisie voor de ondergrond door het opstellen van een Brabants visiedocument 
voor de ondergrond; 
verzoeken Gedeputeerde Staten een inventarisatie te maken van het beleid voor de 
ondergrond en de verdeling van verantwoordelijkheden teneinde te kunnen vaststellen of het 
huidige beleid voor de ondergrond voldoende is om: 
- het duurzame gebruik van de ondergrond te waarborgen; 
- de provinciale belangen, waaronder de kwaliteit van water en het vestigings- en leefklimaat, 
te borgen; 
- activiteiten van derden te kunnen beoordelen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
.................... 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M2. 
Door de leden Kap en mw. Spierings wordt de volgende motie vreemd aan de orde van de 
dag voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012, 
constaterende dat: 
- de financiële middelen momenteel zeer beperkt zijn waardoor de realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur onder druk staat; 
- het mogelijk is op grond van provinciale subsidieregelingen tijdelijke natuur aan te leggen; 
overwegende dat: 
- een herbezinning op de beperkte financiële middelen noodzakelijk is en dat deze zo 
doelmatig mogelijk moeten worden ingezet zodat belastinggeld niet verdampt; 
- tijdelijke natuur een minimale bijdrage levert aan de totstandkoming van ecologische 
waarden; 
- het accent behoort te liggen op structurele natuur in plaats van tijdelijke natuur; 
dragen Gedeputeerde Staten op: 
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- de mogelijkheden om tijdelijke natuur aan te leggen in alle subsidieregelingen te 
schrappen; 
- het vrijgekomen geld in te zetten ten behoeve van de Ecologische Hoofdstructuur, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Verwerving en ontwikkeling Klooster Mariadal te Roosendaal 
Verwerving en ontwikkeling industrieel erfgoed De Dongecentrale, 

11 mei 2012 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Wij zien het voorstel voor de verwerving en 
ontwikkeling van het klooster Mariadal en de Dongecentrale als een logisch voortvloeisel van 
de eerder vastgestelde beleidsstukken. Wij zien dat het karakter van beide complexen 
voldoende past binnen de uitgangspunten en we zijn tevreden dat de bijdrage van industrieel 
erfgoed ten opzichte van religieus erfgoed zo mooi fiftyfifty is. 
Het is ook duidelijk dat er behoorlijke risico's kleven aan de herbestemming na 
herontwikkeling. Dat maakt dat een positief uitgangspunt van een revolverend inzetten van 
budget voor het Mariadal niet gegarandeerd is. Maar, zoals Mark Twain al schreef: 
voorspellen is moeilijk, vooral als het de toekomst betreft. Wij schatten de risico's dan ook in 
als acceptabel. 
Zoals wij namens D66 ook al in de commissievergadering hebben aangegeven, zoeken wij 
wel naar een maximaal maatschappelijk rendement van het beschikbare geld. Door de 
vastgestelde werkwijze van stapsgewijze aanschaf van complexen worden PS in hun 
mogelijkheden beperkt om een inschatting te maken van welke complexen in Noord-Brabant 
het meestetoevoegen aan de doelstellingen. Het kan dus zomaar zijn dat het geld dat nu in 
de onrendabele top gaat zitten, bij andere complexen een hoger maatschappelijk rendement 
zou hebben gehad. Deze inschatting is eigenlijk niet te maken. 
Wij vragen de gedeputeerden of zij bereid zijn om het begrip maatschappelijk rendement van 
erfgoedcomplexen strakker te definiëren, waar mogelijk te kwantificeren en bij toekomstige 
besluitvorming mee te nemen. 
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Economisch Programma Brabant, 11 mei 2012 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Tetteroo, mw. Lestrade-Brouwer, Bouwman, Van der Wel 
en Krol wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 11 mei 
2012, sprekende over het Economisch Programma 2012-2020, 
overwegende dat: 
- ondernemingen die vanuit kennis nieuwe marktkansen zien en die kansen weten te 
vertalen naar waarde, de basis vormen voor de economie van de toekomst; 
- de provincie, op basis van het Economisch Programma 2012-2020, voornemens is vanuit 
haar verbindende rol de totstandkoming van een gezamenlijk "Kennis Pact Brabant" te 
stimuleren; 
- de provincie uitvoering geeft aan kennisvalorisatie door middel van een 
valorisatieprogramma; 
constaterende dat: 
- het stimuleren van een "Kennis Pact Brabant" en het valorisatieprogramma van de 
provincie overwegend gericht is op kennis en kennisinstellingen; 
- bedrijven uit de sector MKB, startend of gevorderd, vaak goed zijn in het bedenken van 
innovatieve oplossingen, maar die innovaties vaak niet weten te verbinden aan elkaar 
versterkende aanpalende innovaties; 
- bedrijven uit de sector MKB vaak minder gevoel hebben voor, respectievelijk minder 
vaardig zijn in, de marktintroductie van innovaties; 
- het bij veelbelovende innovatieve oplossingen daarom helaas vaak blijft bij "kijken, niet 
kopen"; 
- deze MKB-ondernemingen minder bijdragen aan de economie van de toekomst en aan het 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken; 
verzoeken GS om: 
- in de uitwerking van de diverse onderdelen van het Economisch Programma 2012-2020 
meer aandacht te besteden aan het ondersteunen van MKB-ondernemers bij het zoeken 
naar verbinding met aanpalende en versterkende innovaties en/of de marktintroductie van 
innovatieve vindingen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M12. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! In de stukken die de toren produceert, 
vliegen ons de topinstellingen om de oren. Waar zoveel top is, valt echter geen berg meer te 
bekennen. Eerder werd een verzameling van twee instellingen al snel tot campus of valley 
opgewaardeerd. Daarover heeft het college destijds een notitie geschreven. Wij zouden het 
op prijs stellen als er ook een notitie komt over de vraag welke sectoren en instellingen wel 
of niet top zijn. 
In tegenstelling tot sommige andere partijen heeft D66 de Agenda van Brabant 
onderschreven. De economische agenda was daarvan een belangrijk onderdeel. Wij kunnen 
ons dan ook in grote lijnen vinden in de strekking van deze Koersnota die de Agenda van 
Brabant volgt. Wij vinden het bijvoorbeeld heel goed dat er een focus is op een aantal 
topsectoren. De SER geeft aan dat arbeidsmarkt en onderwijs topprioriteit zijn voor het 
bedrijfsleven en dat daarbij veel gewicht wordt toegekend aan de provinciale inzet. Ik richt 
mijn bijdrage dan ook op die onderdelen. 
Voor ons betekent dit dat gekeken moet worden waar behoefte aan is; niet zomaar inzet 
plegen op de algemene arbeidsmarkt, geen inspanningen leveren om banen en opleidingen 
die geen toekomst hebben in stand te houden. Dat houdt in dat er een gedegen analyse 
moet komen naar de behoefte van de bedrijven. Inmiddels weet iedereen dat er een enorm 
tekort is aan hoogopgeleid technisch personeel en dat dit probleem met de dag groeit. 
Instroom van kennismedewerkers uit andere landen neemt daarom nog steeds toe. Het lukt 
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tot nog toe helaas mondjesmaat om jongeren in Nederland te interesseren voor een 
technische studie. Dat moet gestimuleerd worden. 
Nederland en Brabant voorop wil nog steeds voorlopen in de hightechkenniseconomie. Dat 
kan nu alleen door meer hoogopgeleide mensen aan te trekken en hier zo lang mogelijk aan 
het werk te houden. Bedrijven als ASML, Philips en NXP zijn bang dat zij op korte termijn 
geen nieuwe opdrachten meer kunnen aannemen omdat zij niet genoeg mensen hebben om 
het werk uit te voeren op dat niveau. Zolang wij nog kenniswerkers van buitenaf nodig 
hebben, moeten wij ook zorgen dat de faciliteiten voor hen goed geregeld zijn. Bij de 
behandeling van de Verordening ruimte komen wij nog terug op het woonruimteaspect. Hier 
wil ik nog even aandacht vragen voor het Expat Centre. 
Ons bereiken signalen dat het centrum in Tilburg niet voldoende is of werkt. Hebt u een 
analyse van de resultaten en de tevredenheidsonderzoeken van dit instituut? Zijn er plannen 
om meer expat centres in te richten? Het is immers belangrijk om alle vestigingsfactoren 
voor deze kenniswerkers zo positief mogelijk in te richten. 
Ik heb namens D66 zolang ik in de Staten zit, en dat is nu negen jaar, aangegeven dat 
kenniseconomie betekent dat je investeert in en voor alle mensen. 
 
De heer Altundal (SP): Voorzitter! Ik onderstreep het verhaal van mevrouw Lestrade over 
kenniseconomie. Die is inderdaad belangrijk. Maar hoe denkt mevrouw Lestrade over de 
langdurig werklozen die niet mee kunnen gaan met die kenniseconomie? De 
arbeidseconomie is toch breder dan alleen kenniseconomie? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat punt komt in het volgende deel van mijn betoog 
aan de orde. De heer Altundal is mij net voor. 
 
De voorzitter: U hebt nog een halve minuut. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik heb drie minuten gevraagd, voorzitter. 
 
De voorzitter: Daarvan zijn al tweeëneenhalve minuut om. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het wordt steeds korter! Dat inzicht is gelukkig bij 
andere partijen onlangs ook doorgebroken. Uiteraard zijn er niet alleen hoogopgeleide 
beroepskrachten nodig. Een top bestaat niet zonder brede basis. Ook minder geschoolde 
werknemers en mbo-ers worden gevraagd. Wij willen allemaal dat zoveel mogelijk mensen in 
staat zijn om zichzelf te redden. Wij maken ons ook zorgen om het zogenaamde granieten 
bestand, maar in tegenstelling tot de heer Altundal vinden wij dit geen taak voor de provincie 
maar voor de gemeenten. Wij zouden graag zien dat er flankerend beleid wordt ontwikkeld 
voor het granieten bestand, maar wij willen dat niet opnemen in de notitie over economie. 
 
De heer Altundal (SP): Het is frappant dat mevrouw Lestrade dit zegt. Een dergelijke 
redenering kun je ook loslaten op de kenniseconomie. Als bedrijven deze mensen nodig 
hebben, bieden zij middelen aan om die medewerkers te werven. Deze mensen kunnen zelf 
kiezen voor die mobiliteit. Juist die moeilijke doelgroepen hebben meer aandacht nodig om 
mee te kunnen gaan met de economie. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben het helemaal met de heer Altundal eens dat die 
absoluut meer aandacht nodig hebben. Wij zijn ook sociaal-liberaal. Ik zou die term niet 
willen laten vallen. Wij vinden het de taak van gemeenten om het granieten bestand, om 
mensen die niet kunnen meekomen te helpen. Wij kunnen flankerend beleid ontwikkelen, 
maar dat past niet in de nota economie waarin wij de bedrijven willen stimuleren. Wij willen 
wel een stimulans leveren voor het granieten bestand maar op een andere plek dan de heer 
Altundal. 
 



 148 

Mevrouw Van der Kammen (PVV): Voorzitter! Economisch beleid is toch een provinciale 
kerntaak geworden? Als je de dossiers arbeidsmarktbeleid en werkgelegenheid overhevelt 
naargemeenten, ontstaat er straks een tweespalt tussen beleid en uitvoering. Dat lijkt mij 
helemaal niet wenselijk. Kan mevrouw Lestrade daar nog iets over zeggen? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Er is een verschil tussen arbeidsmarktbeleid waarbij je 
mensen regelrecht leidt naar bestaande banen en het granieten bestand dat heel moeilijk te 
brengen is tot het uitvoeren van taken. Daarin maak ik een onderscheid. Wij moeten 
analyseren wat de bedrijven nodig hebben en het arbeidsmarktbeleid daarop inrichten. Het 
granieten bestand van mensen die het moeilijk hebben en niet komen tot een zinvolle 
invulling van hun werkzame bestaan, hoort bij gemeenten thuis. Het betreft een sociale taak. 
Wij vinden wel dat er sprake van flankerend beleid moet zijn, in de zin van het ondersteunen 
van gemeenten. Die taak hoort niet bij ons. 
 
Mevrouw Van der Kammen (PVV): Het kan geen harde taak zijn van de provincie maar het 
lijkt mij zeer ongewenst als je beleid tegenstrijdig maakt tot wat je werkelijk nodig hebt. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij maken een scheiding tussen wat het granieten 
bestand heet en de mensen die op een iets gemakkelijker wijze naar de arbeidsmarkt geleid 
kunnen worden. Ik ben het met mevrouw Van der Kammen eens dat dit onderdeel ook bij de 
provincie thuishoort. 
 
De heer Altundal (SP): Zegt mevrouw Lestrade dat de mensen die in dat granieten bestand 
zitten niet in staat zijn om taken uit te voeren, om zich te ontwikkelen en beroepen aan te 
leren om te kunnen deelnemen aan de economie? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Onze zorg is inderdaad dat het heel veel moeite kost 
om veel mensen die behoren tot het zogenaamde granieten bestand tot een zinvolle 
dagindeling te brengen en tot een bepaalde disciplinering in hun bestaan. Het zijn grote 
sociale problemen en die horen thuis bij de gemeenten. Pas als deze mensen zo ver zijn dat 
zij zich dit eigen hebben gemaakt, kunnen zij vervolgens naar de arbeidsmarkt geleid worden 
via een programma van de provincie. De basis daarvan hoort naar onze mening niet bij de 
provincie thuis. 
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Wijziging Verordening ruimte, actualisatie-1, 11 mei 2012 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Wij behandelen het Statenvoorstel tot wijziging van de 
Verordening ruimte 2012. Wij hebben dit voorstel driemaal in de commissie op een heel 
rustige manier besproken zonder de hele geitenproblematiek op tafel te hebben. In de eerste 
twee vergadering hebben wij wel goed gekeken of het beleidsarm of beleidsrijk was. Wij 
hebben geconstateerd dat het voldoende beleidsarm was. De voorgestelde wijzigingen zijn 
of een doorwerking van rijksbeleid, of van PS of technische wijzigingen. Op basis hiervan is 
de verordening in de tweede bespreking vrijgegeven voor inspraak. De inspraakreacties 
bevatten ook veel beleidsrijke opmerkingen vanuit gemeenten en belangenorganisaties. De 
communicatie over de verordening was toen al erg aan de orde. Men begreep niet wat de 
zienswijzen op dat moment inhielden. In de Memorie van Antwoord wordt ook ingegaan op 
het onderwerp aandacht voor communicatie, waarvoor dank. 
Wij kunnen instemmen met de beleidsarme wijzigingen van de verordening. Wij willen wel 
graag een aantal onderwerpen adresseren die later dit jaar in de beleidsrijke wijzigingen aan 
de orde moeten komen. Het thema grondgebondenheid van de intensieve melkveehouderij 
is een van die onderwerpen. Wij zullen samen met o.a. de fractie van de PvdD daarvoor een 
motie indienen.  
In aansluiting op het Economisch programma van vanochtend willen wij een aantal daarin 
genoemde ontwikkelingen mogelijk maken. Dat betreft de huisvesting van kenniswerkers en 
arbeidsmigranten. Wij dienen daarvoor een andere motie in dan die van de PVV. Onze motie 
is meer stimulerend dan regulerend. Verder moeten wij in de verordening aandacht besteden 
aan recreatieve ontwikkelingen en aan energieproductie. 
Ik kom nu bij de beleidsrijke onderdelen die aan de verordening zijn toegevoegd: de 
proactieve aanwijzing en de ontheffing. Op verzoek van de commissie is in de Memorie van 
Antwoord duidelijk gemaakt waarvoor deze instrumenten dienen. Met name met de 
proactieve aanwijzing die altijd gebaseerd blijft op de Structuurvisie kunnen wij in het licht 
van het Koersdocument een aantal zaken mogelijk maken die passen binnen de provinciale 
ontwikkelingen. Wij vinden dat een goede zaak. Wij hebben daarbij nog wel twee 
opmerkingen. Dat betreft allereerst de vraag hoe de protocollen en de spelregels nog 
verduidelijkt worden om de precieze reikwijdte van de proactieve aanwijzing te bepalen. Wij 
hebben dit op 25 april al met elkaar verkend, maar ik wil graag ook in dit gezelschap een 
toezegging in dezen. 
De tweede opmerking is dat wij moeten monitoren waar proactieve aanwijzingen gebruikt 
worden. Als het vaak gebeurt, is dat wellicht een reden om de verordening te wijzigen. Wij 
kunnen daarmee instemmen. Dat geldt ook voor de rol van de commissie ROW. 
Net als de Partij van de Arbeid betreuren wij het dat wij nu moeten spreken over 
problematiek van de schapen- en geitenhouderijen. Dit had voorkomen moeten worden. Wij 
zitten in een soort duivelsdilemma tussen het vroegere recht, het huidige recht en de 
overgang tussen die twee. Hoe moeten wij daarmee omgaan? Ik heb technische vragen 
gesteld over wat er nu eigenlijk speelde. Ik heb uit het antwoord van de gedeputeerde 
begrepen dat een en ander rechtmatig is gebeurd op basis van oude vergunningen en oude 
rechtssituatie. Ook al vinden wij het niet prettig, wij moeten rekening houden met de rechten 
van de ondernemers. Als wij het anders willen, moeten wij fatsoenlijk met die ondernemers 
omgaan. Als de vergunning vernietigd wordt omdat er nu andere inzichten zijn met 
betrekking tot gezondheid, moeten wij ook nadenken over wat dit financieel betekent voor de 
betreffende ondernemers. 
In de gevallen waarin de vergunning discutabel is, wordt extern juridisch onderzocht wat wij 
kunnen doen. Dat is prima. Wij betreuren het zeer dat dit gebeurd is. De positie en het imago 
van de overheid komen hiermee erg ter discussie te staan. Burgers mogen ervan uitgaan dat 
wij regelgeving vaststellen. De discussies over de Qkoorts en de behandeling van de 
Ombudsman geven mensen toch al het idee dat zij niet gehoord worden. Nu komt dit er weer 
overheen. De betrouwbaarheid en de doorzettingsmacht van de overheid baren onze fractie 
zorgen. Wij willen daarmee graag op een andere manier omgaan in de toekomst. Soms 
vergroten wij zaken uit. Ik had net even een woordenwisseling met mevrouw Geeraedts. Ik 
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denk dat wij het met elkaar eens zijn, alleen niet over de manier waarop wij het verwoorden. 
Wij zijn er allemaal bij gebaat dat de overheid een goed imago krijgt. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Klitsie, Atundal, Van der Wel en Kap wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012 ter bespreking 
van het Statenvoorstel 13/12: "Verordening ruimte 2012", 
constaterende dat: 
- Noord-Brabant behoefte heeft aan huisvesting voor hoogopgeleid technisch personeel en 
arbeidsmigranten uit de MOE-landen; 
- er onvoldoende geschikte woonruimte beschikbaar is voor kort tot middenlang in Brabant 
verblijvende werknemers; 
overwegende dat: 
- dit een regionale problematiek is die individuele gemeenten overstijgt; 
- nu soms oplossingen worden gezocht op bijvoorbeeld recreatieparken die het recreatieve 
doel van het park ondermijnen; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- een visie te ontwikkelen samen met de gemeenten op een adequate en fatsoenlijke 
huisvesting die tegemoet komt aan de behoefte van de diverse doelgroepen; 
- dit thema in de RRO te agenderen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................. 
 
De voorzitter: Ik zie dat u al even creatief bent als menig gemeente. 
Door de leden Van der Wel, Kap, Krol, mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie, P. Smeulders en mw. 
Kardol wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 mei 2012, 
constaterende dat: 
- in de Verordening ruimte het begrip grondgebonden veehouderij niet duidelijk gerelateerd is 
aan een hoeveelheid grond; 
- een verduidelijking van het begrip gemeentes helpt om het ruimtelijke beleid te bepalen; 
overwegende dat: 
- een grondgebonden veehouderij een bijdrage kan leveren aan het sluiten van de kringloop 
van ruwvoer en mest; 
- met het sluiten van de kringlopen een enorme milieuwinst wordt geboekt met betrekking tot 
efficiënter gebruik van mineralen en energieverbruik; 
- een grondgebonden veehouderij meer mogelijkheden schept voor weidegang; 
- met het sluiten van de kringlopen een bijdrage wordt geleverd aan de doelstelling van 
Alders: "Van mega naar beter" en aan de doelstelling van Van Doorn: "Al het vlees 
duurzaam"; 
- voor het leveren van die bijdrage een grondgebonden veehouderij zich daarom moet 
kunnen onderscheiden van een niet grondgebonden veehouderij; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- op korte termijn een besluit voor te bereiden waarin de definitie grondgebondenheid naar 
haar aard wordt geregeld, in een voor de provincie handhaafbare vorm bijvoorbeeld vertaald 
naar het aantal dieren per hectare en weidegang, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E: ‘Grenscorridor N69’en 
Gebiedsakkoord Grencorridor N69, 22 juni 2012 

 
Mevrouw Oomen-Peeters (D66): Ja, ik wil, voorzitter. 
Voorzitter. Vandaag zou een dag moeten zijn van vreugde en opluchting; vreugde en 
opluchting omdat een probleem wordt opgelost dat al decennia in de dorpskernen van 
Valkenswaard en Aalst-Waalre leeft. Helaas is dat niet waar. Er is verdeeldheid over de 
voorkeursvariant die nu aan ons wordt voorgelegd. Zelfs is er verdeeldheid binnen een 
Brede Belangenbenadering, waarvan wij als D66 destijds net als vele anderen voorstander 
waren. Binnen deze groepering zijn er leden die voor het hele voorstel zijn, maar er zijn ook 
leden die als je hun op de man vraagt waarom ze voor deze voorkeursvariant hebben 
gekozen, aangeven dat het hun eigenlijk niets uitmaakt als het probleem op de N69 maar 
snel wordt opgelost en er zijn leden die zich net als wij zorgen maken om de ingrepen in de 
natuur, de leefbaarheid en de gezondheid van de inwoners van Dommelen en Riethoven. Dit 
deel van de Brede Belangengroepering voelt zich gedwongen om toch aan tafel te blijven 
zitten omdat het anders niet meer deel kan nemen aan de gesprekken. 
Het "oude" probleem van Valkenswaard en Aalst-Waalre lijkt opgelost te worden met een 
nieuw probleem voor de inwoners van Dommelen en Riethoven. De gemeente Veldhoven 
die tot nu toe geen partij was in de problematiek rond de N69, wordt met zoveel 
onzekerheden geconfronteerd op het gebied van mobiliteit, financiën en leefbaarheid dat zij 
zich genoodzaakt heeft gezien tegen te stemmen. 
Onze bezorgdheid en zelfs onvrede betreffen een aantal punten. Hoe democratisch is het als 
je als Staten slechts uit één variant kunt kiezen? Wij vinden dat de variant West-Midden veel 
te snel is afgevallen. Dit tracé voldoet aan voldoende eisen om serieus tot aan de finale 
beslissing te worden meegenomen; niet op de laatste plaats omdat deze in tegenstelling tot 
de voorgestelde optie voldoet aan de Ladder van Verdaas. Bestaande wegen zouden 
moeten prevaleren boven de aanleg van nieuwe wegen. In tegenstelling tot de Westparallel 
lijkt het west-gedeelte van de West- Middenvariant veel gemakkelijker robuust en 
toekomstbestendig te maken. 
Ook is het financiële plaatje van de Westparallel nog niet rond. De uiteindelijke kosten 
worden pas zichtbaar op het moment dat het project is gestart. 
Het lijkt ons reëel te vrezen dat juist de compenserende maatregelen voor aantasting van de 
natuur en gezondheid zullen sneuvelen. Als dit zo blijkt te zijn, is het te laat om nog voor een 
andere variant te kiezen en levert dat op zijn minst vertraging op. Eén ding wat alle 
betrokkenen verbindt, of zij nu voor of tegen deze variant zijn, is de wens om de oplossing 
voor het N69-probleem snel te realiseren. 
Voor D66 geldt ook hier dat kwaliteit vóór tijd gaat. Wij verzoeken het college dan ook 
dringend: neem de West-Middenvariant mee, zodat bij grote problemen rond de Westparallel 
hierop zonder tijdverlies kan worden overgeschakeld. Geringe vertraging en geringe 
meerkosten voor onderzoek kunnen de financiële risico's verminderen en ernstig tijdverlies 
later in het traject voorkomen. 
D66 maakt zich tevens zorgen om de natuur. De provinciale omgevingscommissie Brabant 
heeft geconstateerd dat het voorkeursalternatief leidt tot aantasting van de in het gebied 
aanwezige natuuren landschapswaarden. Zoals in het Statenvoorstel 25/12A staat vermeld 
vindt zij het essentieel dat de daadwerkelijke realisatie van mitigerende en compenserende 
maatregelen en de benoemde gebiedsimpuls geborgd wordt. Bij onvoldoende middelen om 
dit advies te borgen adviseert de commissie aan GS de West-Middenvariant opnieuw in 
overweging te nemen. De financiële middelen zijn voor handen en de dekking is benoemd in 
het concept gebiedsakkoord grenscorridor N69. Daarom verzoeken wij de Statenleden voor 
het meenemen van de West-Midden variant te stemmen en zo een verantwoorde keuze voor 
de juiste variant mogelijk te maken, een variant die daadwerkelijk door een brede groep 
gedragen kan worden en die dit langslepende probleem echt op een verantwoorde manier 
oplost. 
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Een laatste punt van onvrede willen wij als D66 nog aan dit betoog toevoegen. Een traject 
dat in het begin zo goed is opgezet maar dat in een merkwaardige eindsprint is 
terechtgekomen, wordt op een even zo merkwaardige manier afgesloten met een premature 
uitnodiging aan ons bestuur voor het ondertekenen van een akkoord volgende week op 27 
juni, dit alles voordat de discussie in Provinciale Staten is gevoerd en is gestemd. 
................... 
 
De voorzitter: Door de leden Bouwman, S. Smeulders, Van der Wel, Krol en mevrouw 
Oomen-Peeters wordt het volgende amendement voorgesteld:  
 
"Provinciale Staten in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
kennis genomen hebbend van: 
- de ontwerp Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E: 'Grenscorridor N69' d.d. 10 april 201 
2; 
- de Nota van Zienswijzen Structuurvisie R0 deel E: 'Grenscorridor N69'; 
- het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69; 
constaterend dat: 
a) de Nota van Zienswijzen Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E: 'Grenscorridor N69' 
d.d. 10 april 2012 belangrijke argumenten van de insprekers te eenvoudig terzijde schuift op 
punten als verkeersprognoses, natuur en milieu, verschuiving van (geluids)overlast, kosten, 
oplossend vermogen, etc.; 
b) nader onderzoek zou kunnen uitwijzen dat het voorstel WM1, alles nader afwegende, 
gunstiger uitpakt dan de WP1 variant; 
overwegende dat: 
a) er zo snel mogelijk een goede oplossing dient te komen voor de huidige overlast gevende 
situatie; 
b) het gelijktijdig detailleren/beoordelen/kosten berekenen van WP1 en WM1 vertraging 
voorkomt indien WM1 bij nader onderzoek toch de voorkeur verdient (zie ook het 
commentaar van de POC en de cie MER); 
c) de WM1 variant ook gefaseerd kan worden uitgevoerd; 
amenderen het voorliggende besluit als volgt: 
Van de oorspronkelijke tekst vervallen de punten 1, 2 en 9 en worden vervangen door de 
hierna aangepaste punten 1, 2a, 2b en 9: 
1. In te stemmen met vrijgave van de Nota van Zienswijzen Structuurvisie ruimtelijke 
ordening deel E: ‘Grenscorridor N69’ d.d. 10 april 2012; 
2a. Stemmen in met de ontwerp-Structuurvisie ruimtelijke ordening deel E: ‘Grenscorridor 
N69’d.d. 10 april 2012, met dien verstande dat de WM1 variant eveneens nader 
gedetailleerd wordt tot op het niveau van een PIP/project MER; 
2b. Voor de vrijgave voor inspraak PIP/project MER besluit PS welke der twee varianten de 
inspraak ingaat; 
9. In te stemmen met de inhoud van het Gebiedsakkoord, voor zover nader onderzoek (zie 
2a) niet uitwijst dat de variant WM1 bij nadere detaillering de betere variant is; 
de overige punten kunnen onder het voorbehoud van de aangepaste punten blijven staan". 
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Uitvoering transitie stad en platteland; een nieuwe koers. Onderdeel 
externe organisatie, 22 juni 2012 

 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Er liggen twee besluiten voor: enerzijds het opheffen van 
de reconstructie- en gebiedcommissies en anderzijds het aangaan van 
samenwerkingsovereenkomsten met netwerken in de streek waar energie in zit.Wij hebben 
de term "streeknetwerken" voorgesteld. Ik merk dat die begint te landen. 
Het opheffen van de reconstructiecommissies en gebiedscommissies is een logisch vervolg 
op het intrekken van de reconstructieplannen waarmee ook het juridische kader is 
weggevallen en wij kunnen dan ook instemmen met dit besluit. 
Even terzijde: Op dit moment worstelt de Raad van State met de relatie tussen de 
reconstructieplannen en de Verordening Ruimte. Ik heb hier een paar keer indringend 
gevraagd of het juridisch wel klopte. Ik ben blij dat ik niet de enige ben die met die vraag 
worstelde en dat de Raad van State nu al heeft aangekondigd wat meer tijd nodig te hebben. 
Ook het tweede besluit kunnen wij ondersteunen. Wij gaan een nieuwe fase in. Wij moeten 
de energie van de streek benutten en meer mensen laten participeren. Ik ben heel benieuwd 
hoe wij burgers en ondernemers die nu nog nietaangehaakt zijn, hierbij kunnen betrekken. 
Wij hebben dat in het verleden ook geprobeerd maar toen is het niet gelukt. Dat is een 
spannende opgave. Het moet geprobeerd worden; wij staan daar volledig achter. 
Waar mijn fractie volstrekt niet mee akkoord is – en zij heeft steun van veel fracties in deze 
Staten – is de communicatie rondom de afronding van het reconstructieproces. Het zal 
ongetwijfeld gedeeld zijn met de huidige commissies en de mensen die er nu bij betrokken 
zijn. Ik weet uit eigen ervaring dat er door heel veel mensen met veel passie tien of mischien 
wel vijftien jaar gewerkt is aan de reconstructie. Zij lezen in fragmentarische stukjes in de 
krant dat de reconstructie gestopt wordt en vragen zich af of zij voor niks gewerkt hebben. 
Zowel in positieve als negatieve zin moeten de resultaten worden samengevat in een 
leesbaar verhaal en dat moet zo veel mogelijk op papier of via internet gestuurd worden aan 
de mensen die in dat proces een rol hebben gespeeld, zodat zij zien dat zij gewaardeerd 
worden. Ik heb daarvoor de volgende motie voorbereid. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Klitsie, mw. Van Extel-van Katwijk, Wagemakers, mw. 
Slegers, P. Smeulders, Verhees, Kap en Krol wordt de volgende motie voorgesteld": 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 juni 2012, 
constaterend dat: 
- het proces van Reconstructie Landelijk Gebied vandaag wordt afgesloten met het opheffen 
van de reconstructie- en gebiedscommissies; 
- het proces van reconstructie jarenlang met veel inzet en betrokkenheid van veel mensen en 
organisaties tot stand is gebracht; 
- er veel resultaten zijn bereikt op gebied van landbouw, natuur, water, landschap, maar ook 
op het gebied van samenwerking in de streek; 
overwegende dat: 
- communicatie over de bereikte resultaten, ambities van toen en nu en leerpunten voor later 
de basis vormen voor draagvlak in de toekomst; 
dragen het college van GS op: 
- communicatie over het afronden van het reconstructieproces op een passende wijze vorm 
te geven, waarin voldoende respect wordt getoond aan alle mensen die jarenlang hun inzet 
en betrokkenheid hieraan verbonden hebben, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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OV-visie Brabant: vraaggericht, verbindend, verantwoord,  
21 september 2012 

 
Mevrouw Oomen-Peeters (D66): Voorzitter! D66 onderschrijft de ambitie om Brabant te 
ontwikkelen als Europese topregio op het gebied van kennis en innovatie. Een deugdelijk 
openbaar vervoeraanbod is van essentieel belang voor deze ontwikkeling. Eén van de 
unieke krachten van onze provincie is het samenspel tussen steden en landelijk gebied. 
Belangrijk is dat deze verbinding, ook qua openbaar vervoer, blijft bestaan. Dat openbaar 
vervoer daarom niet kostendekkend is, zien wij als een noodzakelijkheid om deze kracht in 
stand te houden. Mobiliteit kost altijd geld. 
Een ambitieuze verbetering van 55% naar 65% is al in de visie al beoogd. Sommigen zullen 
zeggen dat dit te weinig is, maar realiteit blijft hoofdzaak. D66 beseft dat openbaar vervoer 
geld kost, maar is er ook van overtuigd dat in een beschaafde samenleving dit wel aan de 
burgers aangeboden moet blijven. 
Met de algemene korting die aan ouderen wordt aangeboden, blijven wij problemen houden. 
Onnodig uitgegeven voordeel aan delen van deze groep die een volwaardige prijs voor een 
buskaartje gemakkelijk kunnen betalen, zien wij als weggegooid geld. Dat geld kan beter 
besteed worden, bijvoorbeeld aan de verhoging van de kostendekkingsgraad of aan extra 
innovatieve maatregelen. Bovendien willen wij van de gedeputeerde weten hoe hij rekening 
denkt te houden met de verhoging van de AOW-leeftijd. 
De verschuiving van opbrengstverantwoordelijkheid bij de vervoerder en het onderschrijven 
van de beoogde innovatieve ontwikkelingen, steunen wij van harte. De vervoerder dient als 
ondernemer de ambities van de provincie uit te voeren om uiteindelijk een zo optimaal 
mogelijk aanbod aan de moderne reiziger te bieden, met goede overstapmogelijkheden en 
aansluitingen op de treinvertrektijden. Moderne informatievoorzieningen op borden bij de 
bushaltes, maar ook op de mobiele telefoon. 
Romantische ideeën dat daardoor grote groepen autorijders van het openbaar vervoer 
gebruik zullen maken, hebben wij niet, maar elke autorijder die overstapt is er één. 
Vanzelfsprekend is goed functionerend openbaar vervoer van belang om onze regio 
aantrekkelijk te maken voor kenniswerkers en toeristen. 
Wij zijn bijzonder verheugd dat in de visie de HOV-lijn in het N69 project is opgenomen. Wij 
maken ons wel zorgen over het feit dat de aanbesteding ruimte biedt om pilots uit de 
concessie te halen. Waarom worden deze pilots niet met de vervoerder overeengekomen? 
Graag vernemen wij van de gedeputeerde welke gedachte hier achter zit. Uit vorige periodes 
weten we dat het uitkleden van concessies tot grote problemen kan leiden. De vorige keer 
ging er van alles mis met de concessieverlening: stakingen, rechtszaken, een onderzoek. 
Waaruit blijkt dat het nu wel goed zal gaan in dit traject? 
De provincie geeft een groot gedeelte van de regie uit handen aan de vervoerder. Er moet 
een zo goed mogelijk keuze gemaakt worden voor de beste aanbieder. Die moet ook het 
vertrouwen krijgen om ontwikkeltrajecten aan te gaan en zo tot het best mogelijke openbaar 
vervoeraanbod in onze provincie te komen. Dit is in ieders belang, niet op de laatste plaats 
die van de vervoerder zelf. Wij zijn daarom niet voor het amendement van de VVD om pilots 
ter vervanging van minder aantrekkelijke lijnen buiten de concessie te houden. Geef de 
vervoerder de mogelijkheid om zijn ondernemerschap te tonen. 
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Voorfinanciering A58, 21 september 2012 
 
Mevrouw Oomen-Peeters (D66): Voorzitter! Zoals wij in de commissievergadering van 14 
september jl. hebben aangegeven, ziet D66 de knelpunten op de A58. Dagelijks zijn er 
problemen bij een aantal vaste punten en er ontstaan gevaarlijke situaties in dorpen zoals 
aan de N395. Wij hebben daarover onlangs nog schriftelijke vragen gesteld. Het Rijk heeft 
deze problemen al ingezien en heeft gelden vrijgemaakt om vanaf 2020 met het oplossen 
ervan te beginnen. Met het voorstel voor voorfinanciering dat vandaag aan ons voorligt, 
hebben GS voor ogen dat een versnelling van twee tot vijf jaar mogelijk is. 
Tijdens de commissievergadering van vrijdag jl. hebben wij onze twijfels geuit omdat het Rijk 
de laatste jaren een onbetrouwbare partner is gebleken als het gaat om terugbetalen van 
voorfinanciering. De gedeputeerde stelde dat dit niet waar zou zijn en heeft als voorbeeld de 
A59 bij Oss genoemd. De A59 is inderdaad een geweldig mooi project geweest. Naast het 
bieden van oplossingen voor de verkeersdrukte, heeft de inpassing in de omgeving op een 
goede manier plaatsgevonden. Maar dit is inmiddels zo’n zes jaar geleden toen de financiële 
situatie bij het Rijk vele malen rooskleuriger was. Wij blijven van mening dat deze 
voorfinanciering zonder een uitgebreider risicomanagement een hachelijk avontuur is. 
Onze instemming nu zou er enkel toe leiden dat het Rijk een inhoudelijke verkenning zal 
gaan uitvoeren. Maar moeten wij deze verkenning ook voorfinancieren? Wat gebeurt er als 
deze verkenning op niets uit loopt? Zijn wij het bestede geld dan kwijt? Uiteindelijk gaat het 
hier om een versnelling van twee tot vijf jaar. Vijf jaar is aantrekkelijk, maar als het uiteindelijk 
op twee jaar uitkomt, moeten we dan deze situatie over ons afroepen? Wellicht zijn er 
andere, minder ingrijpende mogelijkheden aan te brengen, die de noodzaak tot een 
verbreding van de weg en dit verzoek aan ons onnodig maken. 
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Vaststellen nota “Brabant: uitnodigend groen” (herziening Natuur- 
en Landschapsbeleid), 21 september 2012 

 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Brunklaus en mw. Spierings wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 21 september 2012, kennis 
genomen hebbende van de nota "Brabant: uitnodigend groen", 
overwegende dat: 
- de nota een herziening is van het Natuur- en landschapsbeleid; 
- sprake is van een forse bezuiniging de komende jaren zowel structureel als incidenteel (-
50%); 
- de bezuinigingen worden "gevonden" in een mix van besparingen, bezuiniging op bijdrage 
provincie en vooral in toename van bijdragen van derden; 
- ook van gemeenten een forse bijdrage (€ vijftig miljoen) wordt gevraagd bij het realiseren 
van Ecologische Verbindingszones (EVZ's); 
- gemeenten momenteel al erg veel opdrachten krijgen van het Rijk, zonder geld erbij en 
voor de EVZ's al 100% voorzien in beheer; 
spreken uit dat: 
- voor het realiseren van een toekomstbestendig robuust natuurnetwerk naast de realisatie 
van de Ecologische Hoofd Structuur, de EVZ's van wezenlijk belang zijn; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten om: 
- gemeenten een geleidelijke afbouw (van 100% naar 50% tegemoetkoming) van de regeling 
aan te bieden met 10% per jaar tot 2017; 
- daartoe voldoende middelen op te nemen in het Groenfonds; 
- in 2017 te evalueren, zoals voorgesteld in de Memorie van Antwoord, teneinde er zeker van 
te zijn dat we ook de EVZ's in Noord Brabant realiseren en de robuustheid van het 
natuurnetwerk borgen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp uit van de beraadslaging. Zij krijgt nr. M13. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! 5000, 3000, 850, 280, 60. Gemiddeld 1838. Onthoud 
u dat getal even? 900, 255, 38, nog een keer 38, 12. Gemiddeld 248,6. En wilt u dat even 
vergelijken met 1838? U zult zich afvragen wat dit is. Dit is een vergelijking van de gewichten 
van de Afrikaanse Big Five en de Brabantse Big Five. Maar alle gekheid op een stokje, ik 
kan kort zijn over de Big Five. Wij zijn niet tegen maar wij vinden ook niet dat we daar nu zo'n 
grote prioriteit aan moeten geven. We gunnen de gedeputeerde zijn speeltje. Wel vinden we 
het belangrijk dat er goed overleg met de omgeving is op het moment dat de introductie van 
diersoorten plaatsvindt. Wij leggen liever prioriteit bij de realisatie van de EHS en de EVZ’s. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Mevrouw Spiering is waarschijnlijk ook bij de 
commissiebespreking geweest van de Landschappen van Allure en daar zal zij ongetwijfeld 
kennis hebben genomen van het feit dat bij de introductie van het edelhert er vanuit het 
bedrijfsleven op zijn minst een bedrag van €10 mln. vrij zal komen. Vindt mevrouw Spiering 
nu dat dat kan worden afgedaan als een speeltje als de provincie erin slaagt er zoveel 
middelen bij te krijgen? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Dat speeltje slaat op het feit dat de gedeputeerde hier graag 
goede sier mee maakt en niet op de omvang of het belang ervan voor Brabant. Daar ga ik 
graag laten nog even op in. 
 
De heer Van Hattem (PVV): Voorzitter! Nog even een interruptie bij wat de heer Heijmans 
naar voren brengt. Bij de behandeling van de Landschappen van Allure heb ik nadrukkelijk 
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gevraagd waar dat verhaal over het edelhert vandaan komt, echt vanuit het veld of vanuit de 
Bossche toren. Ik kreeg er toen niet helemaal een duidelijk antwoord op van de 
gedeputeerde. Het werd eigenlijk min of meer duidelijk dat het toch iets is wat vanuit het 
provinciehuis naar voren is gebracht. Die €10 mln. is niet puur voor dat project maar voor 
een veel breder project met allerlei cultuurhistorische zaken daarin verweven. De heer 
Heijmans spiegelt nu een werkelijkheid voor die niet bestaat. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Ik vind dat mevrouw Spierings wel erg ver gaat om een 
zaak waarover een aantal serieuze organisaties – de RECRON, Natuurmonumenten, 
Staatsbosbeheer – zeggen dat die Big Five kansen biedt om de Brabantse natuur 
aantrekkelijker te maken en dat zij het serieus willen bekijken en aan de andere kant het 
college voorstelt nu niet definitief te besluiten over de Big Five maar straks op grond van 
uitwerkingsplannen, de kosten en de risico's daarover te beslissen, te betitelen als het 
speeltje van de gedeputeerde. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Laat ik even duidelijk zijn richting de heer Heijmans. 
Wij zijn niet tegen de Big Five en ons voorstel is om bijvoorbeeld een edelhert omdat het 
meer waarde heeft in het beheer van de natuur en meer waarde heeft voor de toeristisch 
recreatieve sector ook door de terreinbeheerders en de recreatieve sector te laten betalen. 
De bever komt er toch wel. De otter? Maak eerst de natuurgebieden en de natuurkwaliteit op 
orde. Het hoeft voor ons op dit moment niet uit het plan want zoals de heer Heijmans zei 
beslissen we later nog per diersoorten zowel over budget als over herintroductie. 
 
Mevrouw Knoet-Michels (PvdA): In reactie op de heer Heijmans wil ik zeggen dat het 
verschil uitmaakt bij de afweging of je het doet in het kader van de Landschappen van Allure 
en het budget dat daarvoor bestaat dan wel het nu al in te calculeren in het budget 
natuurbeleid. Daar zit wel een essentieel verschil. 
 
De heer Heijmans (SP): Ik meen toch dat de Memorie van Antwoord daar heel duidelijk over 
is. Er wordt nu tot geen enkele uitgave besloten, niet eens een euro, voor de introductie van 
de Big Five want dat gaat via een aparte besluitvorming waarover in de Memorie van 
Antwoord nog duidelijk staat dat uiteindelijk de Staten daar ja of nee tegen zeggen. Ook al 
wordt nu met de Big Five ingestemd, wordt nu op geen enkele manier beslag gelegd op die 
€8 mln. 
 
Mevrouw Knoet-Michels (PvdA): We kunnen ook andersom redeneren. Wij willen dat die 
€8 mln. wordt besteed aan andere natuurdoelen. 
 
Mevrouw Spierings (D66): En dan naar de essentie van het nieuwe natuurbeleid en dat is 
volgens mij niet de Big Five. Wij zijn erg blij met volledige realisatie van de EHS en de EVZ’s. 
We snappen dat daar meer tijd voor nodig is en dat het niet in 2018 klaar kan zijn maar dat 
het tot 2027 gaat duren. De nieuwe aanpak is een hele uitdaging. Het draagvlak in de 
Brabantse samenleving geeft ons goede hoop dat deze nieuwe aanpak een succes kan 
worden. Maar het blijft wel spannend. Tot zover de complimenten want ik heb nog een paar 
kritische kanttekeningen en maar een korte spreektijd. 
We kunnen niet leven met een bijstelling van de ambitiekaart als die kan leiden tot 
achteruitgang van huidige natuurkwaliteiten. We willen onze heides, hoogvenen, vennen en 
schraalgraslanden in hun huidige pracht behouden. Dan liever nog een paar jaar meer om 
de volledige EHS te realiseren. En ook voor nieuwe natuur stellen we voor om te werken met 
tussendoelen en niet om enkel financiële redenen de ambitie op langere termijn loslaten. 
Ook maken we ons zorgen over het creëren van ontwikkelingsruimte in de provinciale EHS. 
De uitwerking hiervan in de verordening Ruimte zullen we zeer kritisch volgen. Het creëren 
van ontwikkelingsruimte in de provinciale EHS, als deze niet in tien tot vijftien jaar 
gerealiseerd kan worden, zien wij niet zitten. Immers, hoe weet je vooraf of dit binnen tien tot 
vijftien jaar gerealiseerd kan worden? Er ontstaat een kip-eidiscussie en het kan bovendien 
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leiden tot hogere kosten als je nu ontwikkelingen toestaat en straks toch nog besluit daar 
natuur te willen realiseren. Ook dit komt terug in de Verordening Ruimte en ook dat zullen we 
kritisch volgen. In de commissievergadering gaven wij reeds aan dat we de bezuinigingen op 
organisaties als het IVN en nationale parken niet snappen. Hoe kunt u enerzijds het 
natuurbeleid willen verankeren in de samenleving en anderzijds sterk bezuinigen op 
organisaties die dit sinds jaar en dag hebben gedaan? U heeft hier ook geen goede 
argumenten voor aangedragen. Dat dit voorheen eens is besloten is een non-argument en 
vooral mateloos conservatief. Nieuwe tijden en nieuwe inzichten kunnen leiden tot nieuwe 
besluiten en tot het terugnemen van eerder genomen besluiten. Waarom kiest u niet voor 
slimme verbindingen? Koppel verankering in de samenleving aan social media en koppel 
IVN’s, Nationale Parken ennatuurpoorten aan elkaar. Samenwerken, daar zijn we in Brabant 
toch zo goed in? 
Ten slotte nog een vraag over paragraaf 2 in de Memorie van Antwoord. Daar staat: PS 
zullen in ieder geval betrokken worden bij… Dan wordt een aantal zaken opgesomd. Ik zou 
graag van de gedeputeerde horen op welke manier PS erbij worden betrokken, want dat blijft 
behoorlijk in het midden. 
Een vraag die ik in de commissie al heb gesteld, maar waarop nog weinig is geantwoord, is 
of we ook nog doen aan prioriteitstelling in de komende periode tot 2027 ten aanzien van 
delen in de EHS die we met voorrang willen gaan realiseren. 
.................. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Wij waren best blij met dit natuurbeleid. Ik zeg 
"waren", want wat zich hier de afgelopen 1,5 uur heeft afgespeeld, heeft ons verbaasd. De 
SP heeft eindelijk iets gekregen in de coalitie: de Big Five. Ik noemde het nog een speeltje, 
maar inmiddels is dat speeltje weggegeven. Vage moties over het splitsen van EHS en 
EVZ's om iets juridisch in orde te maken, terwijl wij het hier over een beleidsnota hebben en 
niet over een verordening. Amendementen die meer verwarring oproepen dan dat zij 
verduidelijken. Ik sta perplex. Laat ik duidelijk zijn: wij zullen geen van de moties of 
amendementen steunen. 
De ambitiekaart uit paragraaf 2 van de Memorie van Antwoord willen wij graag bespreken in 
Provinciale Staten. Ik weet dat niet alleen onze fractie daarover gaat, maar de essentie van 
natuur is niet alleen de omvang maar ook de kwaliteit. Ik vind het verbazingwekkend dat de 
SP zich vandaag wederom heeft gedragen als het spreekwoordelijke hondje van de PVV. 
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Intrekking Landschapsverordening Noord-Brabant 2002,  
7 december 2012 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! De procesgang rondom de intrekking van de 
landschapsverordening verbaast ons. In 2010 is schijnbaar in het kader van de Agenda van 
Brabant al besloten te stoppen met handhaven maar toen is verzuimd de 
landschapsverordening in te trekken. Ook is toen al niet met de gemeenten 
gecommuniceerd. Begin dit jaar hebben we nog de lex silencio positivo bij de kop genomen 
en op dat moment nog een wijziging aangebracht in de landschapsverordening. Waarom 
hebben we dat in vredesnaam gedaan als eigenlijk al besloten was, haar toch in te trekken? 
Het feit dat er twee jaar niets richting de gemeenten is gecommuniceerd, baart ons wel 
zorgen in die zin dat de vraag rijst, hoeveel tijd de gemeenten hebben om te besluiten of ze 
zelf beleid willen maken ten aanzien van reclameborden in het buitengebied. Die zorgen zijn 
dus nog niet weggenomen, ook niet met de commissievergadering. We vinden het overigens 
niet nodig voor elk bord in het buitengebied een vergunning te laten vragen, maar we maken 
ons wel zorgen over de verkeersveiligheid en over echt lelijke situaties waardoor 
verrommeling in het buitengebied ontstaat, excessen die op kunnen treden. Straks is er geen 
regelgeving meer om die excessen aan te pakken. Graag horen we van de gedeputeerde 
hoe hij aankijkt tegen dat risico van excessen, wat kan leiden tot verkeersonveilige situaties 
of tot grote verrommeling van ons mooie buitengebied. We sluiten ons dan ook graag aan bij 
het verzoek van het CDA om over twee jaar de intrekking van de verordening te evalueren. 
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Zienswijze op de ontwerpbegroting 2013 van de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB), 22 februari 2013 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! We bespreken nu de zienswijze op de 
ontwerpbegroting 2013 van de OMWB. Dat is een hele mond vol. Laat mij het even 
uitleggen. Op 12 oktober 2012 hebben PS ingestemd met de vorming van de OMWB. 
Provincie en gemeenten brengen hier hun taken in op het gebied van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. De OMWB is een zelfstandig orgaan met een eigen begroting en 
directeur. Dit betekent dat veel medewerkers van de provincie en de gemeenten een nieuwe 
werkgever krijgen. De OMWB heeft ook een eigen begroting. De provincie zit in het bestuur 
van de OMWB en kan als zodanig een zienswijze indienen op de begroting. Dat is een 
bevoegdheid van PS. De begroting die voorligt, geeft ook een doorkijk naar 2014 t/m 2016. 
Aangezien dit stuk nog niet in de commissie is behandeld, moet ik er nú uitgebreid bij 
stilstaan. Wij hebben enkele opmerkingen bij de begroting, die wij graag opgenomen willen 
hebben in de zienswijze. Daarnaast vragen wij vandaag aandacht voor enkele 
kwaliteitsaspecten van de Omgevingsdienst. 
Laat ik beginnen bij de begroting. Hoewel GS in de beantwoording van mijn technische 
vragen aangeven dat de Omgevingsdienst in 2014 geen frictiekosten meer heeft, staan er in 
de begroting nog "transitiekosten" opgenomen voor 2014. Het is mij om het even of er 
gesproken wordt over frictiekosten of transitiekosten, maar het gaat wel om een bedrag van 
ruim 1 miljoen euro dat in 2014 nodig is om een goede overgang te bewerkstelligen. 
Persoonlijk vind ik dat echt heel veel voor een organisatie waarin allemaal mensen komen 
die inhoudelijk blijven doen wat ze altijd deden. Als bedrijven bij fusies zoveel kosten zouden 
hebben, zouden ze eraan failliet gaan! En mag ik u er even aan herinneren dat de provincie 
in de provinciale begroting voor de drie omgevingsdiensten die er in Brabant komen al reeds 
€6 mln. aanloop-, desintegratie- en frictiekosten heeft opgenomen voor 2013 t/m 2015? Om 
de frictiekosten over 2013 en 2014 te financieren, heeft de Omgevingsdienst ruim €2 mln. 
nodig. De provincie is bereid 60% hiervan beschikbaar te stellen in de vorm van een lening 
met 3% rente. Als er over de volledige €2 mln. 3% rente betaald moet worden, is dat €60.000 
per jaar! Met deze rente is geen rekening gehouden in de begroting voor de jaren 2014 t/m 
2016. Wij vinden het erg naïef om te denken dat dit "vanzelf wel goed komt". In de zienswijze 
is hier namelijk geen expliciete aandacht voor gevraagd. Als de rentelasten voor de 
Omgevingsdienst de enige opgave waren voor 2015 en 2016, dan viel het nog wel mee. 
Echter, in 2015 moeten niet alleen de €1 mln. frictiekosten voorbij zijn, er moet vanaf 2015 
ook een taakstellende kostenreductie van 3% per jaar worden gerealiseerd. Concreet moet 
de Omgevingsdienst in 2015 ruim €2,2 mln. goedkoper c.q. efficiënter werken dan in 2014: 
€2,2 mln.! 
Er is op geen enkele wijze aangegeven hoe de OMWB dit voor elkaar denkt te krijgen. Zoiets 
gaat niet vanzelf. De OMWB doet in zijn begeleidende brief zelf de volgende suggestie voor 
de zienswijze: "De OMWB te vragen bij de kaderbrief voor 2014 een plan van aanpak 
beschikbaar te hebben, waarin het tempo en de omvang van de efficiëntietaakstelling van de 
OMWB nader is gespecificeerd." Wij vragen ons af waarom het college deze suggestie niet 
heeft overgenomen en niet in de zienswijze heeft opgenomen als de OMWB daar nota bene 
zelf om vraagt. 
Mijn volgende opmerkingen betreffen de kwaliteit. De omgevingsdiensten zijn door het Rijk 
ingevoerd als oplossing om de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving te 
vergroten. 
 
Mevrouw Wijnands (PvdA): Voorzitter! Ik dacht dat het om een B-stuk ging. Ik ben een 
beetje verbaasd over het feit dat mevrouw Spierings vragen stelt. Ik dacht dat er alleen een 
amendement zou worden ingediend. Het is voor mij geen probleem dat er vragen gesteld 
worden, maar dan het als een Cstuk geagendeerd moeten worden. 
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De voorzitter: Mevrouw Spierings is de enige die een amendement indient en is nu bezig 
met een toelichting van vier minuten waarom dit amendement wordt ingediend. Wij kijken 
even of dit inderdaad tot een discussie leidt. Ik zal de Staten daartoe zo dadelijk expliciet 
uitnodigen. Ik stel voor dat mevrouw Spiering haar betoog afrondt. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Alleen het bij elkaar zetten van mensen in een 
omgevingsdienst, levert nog geen kwaliteit. Wij hebben, samen met PvdA en GroenLinks, al 
diverse malen uitgesproken dat wij veel belang hechten aan de kwaliteit van uitvoering van 
de VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Daarom dienen wij, samen 
met PvdA, GroenLinks en de PvdD een amendement in waarin de OMWB wordt verzocht om 
in 2013 met een plan te komen voor de verhoging van de kwaliteit. U zult misschien denken 
dat dit voor zich spreekt. 
 
De voorzitter: Mevrouw Spierings uw spreektijd is voorbij. Wilt u afronden? 
 
Mevrouw Spierings (D66): In dat geval lijkt het me geen enkel probleem om ons 
amendement te steunen. 
Overigens heeft mijn fractie verzocht om er een Cstuk van te maken. Vandaar mijn 
uitgebreide bijdrage. 
 
De voorzitter: Dat verzoek is mij niet geworden. 
Door het lid mw. Spierings worden de volgende amendementen voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 februari 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 07/13A inzake Zienswijze op ontwerpbegroting 2013 van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, 
besluiten: 
dat na het laatste bolletje van a. twee nieuw bolletjes worden toegevoegd aan het 
ontwerpbesluit van het Statenvoorstel. 
- het eerste met de tekst "de OMWB komt in de kaderbrief van 2014 met een voorstel voor 
de wijze waarop de rentelasten worden meegenomen in de begroting voor 2014 en verder 
zonder dat dit tot verhoging van de totale kosten in 2014 en verder leidt;" 
- het tweede met de tekst "de OMWB moet medio 2013 met een plan komen om de 
transitiekosten in 2014 zover mogelijk naar 0 terug te brengen. 
Toelichting: 
- Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2012 bij besluit 49/12 B-1 besloten deel te nemen 
aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
- Het financieren van de frictie- en transitiekosten leidt tot rentelasten voor de OMWB, waar 
nu geen rekening mee wordt gehouden in de begroting; 
- In de voorjaarsnota van 2012 houdt de provincie al rekening met €6 mln. aanloop-, 
desintegratie- en frictiekosten verspreid over de jaren 2013 t/m 2015. De transitiekosten op 
de begroting van de OMWB zijn daarin niet meegenomen. 
- De medewerkers die worden ingebracht in de OMWB zijn allemaal bekend met het 
takenpakket van vergunningverlening, toezicht en handhaving." "Provinciale Staten van 
Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 februari 2013, behandelend het Statenvoorstel 
07/13A inzake Zienswijze op ontwerpbegroting 2013 van de gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
besluiten dat: 
- "de volgende drie voorwaarden" als volgt wordt gewijzigd: "de volgende vier voorwaarden"; 
- de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd: "d. De 
provincie vraagt de OMWB bij de kaderbrief voor 2014 een plan van aanpak beschikbaar te 
hebben waarin het tempo en de omvang van de efficiëntietaakstelling van de OMWB nader 
is gespecificeerd. 
Toelichting: 
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- Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2012 bij besluit 49/12 B-I besloten deel te nemen 
aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
- Vanaf 2015 geldt er een jaarlijkse efficiëntietaakstelling van 3% per jaar. Er is nog geen 
plan opgesteld voor de wijze waarop deze taakstelling gerealiseerd gaat worden. 
- De OMWB heeft zelf voorgesteld om in de zienswijzen aandacht te vragen voor het 
opstellen van een plan van aanpak voor tempo en omvang van de efficiëntietaakstelling van 
de OMWB." 
 
De voorzitter: Deze amendementen maken onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgen de 
nummers A1 en A2. 
Door de leden mw. Spierings, Leenders, mw. Brunklaus en Van der Wel wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 februari 2013,  
behandelend het Statenvoorstel 07/13A inzake Zienswijze op ontwerpbegroting 2013 van de 
gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant; 
besluiten dat: 
- "de volgende drie voorwaarden" als volgt wordt gewijzigd: "de volgende vier voorwaarden";  
- de volgende tekst aan het ontwerpbesluit van het Statenvoorstel wordt toegevoegd: "d. De 
provincie verwacht van de OMWB dat deze in de loop van 2013 een plan van aanpak 
kwaliteitsverbetering dienstverlening bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving, alsmede verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de werk- en 
leefomgeving opstelt, waarin beargumenteerd en concreet wordt aangegeven op welke wijze 
en met welk tijdspad de beoogde kwaliteitsverbetering zal worden gerealiseerd. 
Toelichting: 
- Provinciale Staten hebben op 12 oktober 2012 bij besluit 49/12 B-I besloten deel te nemen 
aan de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant; 
- Deze OMWB heeft als doel om een verdere verbetering 
tot stand te brengen in: 
- de dienstverlening bij de uitvoering van de vergunningverlening, toezicht- en 
handhavingstaken; 
- de kwaliteit en veiligheid van de werk- en leefomgeving." 
........................ 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Met excuses voor de chaos maar dit is het gevolg als 
stukken niet in de commissie worden behandeld en de antwoorden op technische vragen 
helaas pas afgelopen woensdag kwamen. 
De tariefegalisatie is nodig vanwege de transitiekosten. Wij stellen niet vanwege de 
tariefegalisatie nu aan de voorkant geld beschikbaar, losstaand van transitiekosten of zo. Als 
we transitiekosten in 2014 niet hebben of een heel stuk reduceren, dan zou de 
tariefegalisatie minder groot zijn en zouden we nu ook minder geld hoeven uit te lenen aan 
de Omgevingsdienst. Ik ben niet principieel tegen het uitlenen van dat geld, maar ik had 
gewoon liever minder transitiekosten gezien, want het wordt wel door de belastingbetaler 
opgebracht. Vandaar dat ik het bezwaar van de gedeputeerde tegen het tweede toe te 
voegen gedachtestreepje aan het besluit niet begrijp. 
Inzake amendement A2 geeft de gedeputeerde aan dat tempo en omvang van de 
efficiencytaakstelling van de OMWB zijn gespecificeerd, maar niet nader zijn gespecificeerd. 
Hoe gaan ze dit invullen? Er lijkt mij geen enkel bezwaar te zijn om in dit amendement 
gewoon expliciet aan de Omgevingsdienst te vragen dat helder te maken in een plan van 
aanpak samen met de kaderbrief. Hetzelfde geldt voor amendement A3. Ik ben blij dat de 
Omgevingsdienst er blijkbaar al mee bezig is. Het lijkt mij geen enkel bezwaar als wij als PS 
laten zien dat wij de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving belangrijk 
vinden.  
Om even op de VVD te reageren, ik wil niet op de stoel van het bestuur van de 
Omgevingsdienst gaan zitten. Ik vraag een plan van aanpak en ik vind het voldoende als wij 
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dat als PS ter informatie ontvangen. Ik heb er in het geheel geen behoefte aan dat plan van 
aanpak vervolgens uitgebreid te amenderen, maar het lijkt me niet meer dan normaal dat wij 
vanuit onze controlerende taak op de hoogte zijn van de kwaliteit en de plannen die worden 
gemaakt ter verhoging van de kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 
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Beleidskader en Uitvoeringsagenda vrijetijdseconomie,  
22 februari 2013 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij hebben in de commissievergadering al 
wat kritische noten laten horen. Die waren vergelijkbaar met het geluid dat de PVV toen liet 
horen. Los van het feit dat wij in principe positief staan tegenover het onderwerp 
vrijetijdseconomie, zijn wij nog steeds een beetje dubbel over de kadernota die het college 
nu heeft aangeboden. 
Dat betreft met name de Memorie van Antwoord, want daarin is niet op al onze vragen 
ingegaan. Wij vinden het onderwerp als zodanig prima. Ook wij willen graag dat Brabant op 
de juiste wijze op de kaart wordt gezet, maar volgens ons ontstaat een deel van de 
verwarring door het feit dat vrijetijdseconomie ook als thema benoemd wordt en dus dwars 
door alle lagen heen gaat, terwijl in de kadernota veel over de sector en de ketenaanpak 
gesproken wordt en het thema niet zozeer verder wordt uitgewerkt. In de nota gaat het veel 
over de toeristische belangen. 
Het college benoemt werkgelegenheid in de toeleverende sector als van groot belang en die 
zou moeten zorgen voor 15.000 extra banen. 
Ondanks onze vraag zijn deze banen nog steeds niet vertaald in fte. Het is een opgeplust 
cijfer. In de commissie hebben wij vragen gesteld over de focus op de doelgroep. Wij vinden 
dat dit niet innovatief genoeg is. Er wordt gesproken over senioren en eenoudergezinnen en 
het college stelt dat er al sprake is van een overvloed van dat soort bezoekers op allerlei 
terreinen. Wij hadden graag gezien dat het college zich meer zou richten op de 
kenniswerkers. Ook dat hebben wij benoemd in de commissievergadering. Daarop is echter 
in de Memorie van Antwoord niet ingegaan. Ik herhaal daarom nogmaals onze vraag. Wij 
willen dit echt graag uitgewerkt zien in het programma dat het college wil opstellen. 
Het college linkt het agrotoerisme aan agrofood. Dat lijkt ons een goed plan. Er wordt een 
internationaal staatje getoond ter vergelijking, maar vervolgens is er geen vergelijking 
gemaakt van Brabant met andere regio's. Er had bijvoorbeeld een vergelijking met Parma 
gemaakt kunnen worden. Wat heeft Parma wat wij niet hebben? Wij hadden daar zelfs op 
bezoek kunnen gaan, dan hadden wij kunnen zien hoe toerisme bevorderd kan worden via 
agrofood. 
 
De heer Heijmans (SP): Is dit een voorstel, mevrouw Lestrade? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik mis de financiële onderbouwing nog enigszins, maar 
het zou zo maar een idee kunnen zijn in het kader van die €6 mln. die wij ter beschikking 
gaan stellen. Ik mis de vergelijking met andere delen in Nederland en met regio's elders die 
het probleem op een vergelijkbare manier willen aanpakken. Ik mis ook het onderscheidend 
vermogen. Ik heb dat in de commissie aangegeven, maar ook dat punt komt niet terug in de 
Memorie van Antwoord. Kortom, de Memorie van Antwoord heeft ons teleurgesteld, vandaar 
dat wij hier toch een aantal opmerkingen uit de commissie herhalen. 
 
De voorzitter: U hebt nog een halve minuut, mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben met mijn laatste opmerking bezig, voorzitter, dus 
dat komt goed uit. 
Het ambitieniveau vinden wij absoluut niet realistisch. Verder sluit wij ons aan bij de 
opmerkingen van de PvdA over het financiële controlemechanisme en de nulmetingen. Wij 
wachten het antwoord van het college af. 
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Wijziging Verordening ruimte, kaartaanpassingen, 22 februari 2013 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! D66 staat voor natuur, landschap en 
omgevingskwaliteit. Wij vinden ook dat wij vertrouwen moeten kunnen hebben in lokale 
afwegingen van gemeenten. Dan is het soms balanceren om de provinciale belangen te 
onderscheiden van de gedetailleerde gemeentelijke plannen en de provinciale belangen te 
beschermen. 
In de ogen van insprekers zetten wij de deur vaak op een kier voor ontwikkelingen zonder 
dat wij kennisnemen van die ontwikkelingen terwijl er al concrete plannen liggen. Dat is lastig 
uit te leggen. In de commissie heb ik daarvoor uitgebreid aandacht gevraagd en de 
gedeputeerde verzocht daarover op een goede manier te communiceren. Dat heeft de 
gedeputeerde toegezegd en zelfs opgenomen in de Memorie van Antwoord. Ik dank hem 
daarvoor en ga ervan uit dat dit ook zo gaat gebeuren. 
Vitalis wil de Klokkenberg herontwikkelen. Dit draagt bij aan het behoud van dit 
cultuurhistorisch waardevolle gebouw. In de herontwikkeling is veel aandacht voor 
versterking van natuur en landschap. De herontwikkelingplannen bevatten noch de zône 
direct langs de markt noch dezuidelijk gelegen bos- en natuurzônes. Wel zien wij dat het 
gebied dat nu op de kaart wordtaangegeven als integratie stad-land veel groter is dan het 
gebied dat bebouwd gaat worden. Wij vragen ons af of het gebied integratie stad-land niet te 
groot op de kaart gezet is. Zetten wij de deur niet open voor ontwikkelingen in de toekomst 
waarvan wij of anderen nog geen idee hebben. Kan de gedeputeerde toezeggen dat er ook 
in de toekomst geen bebouwing komt in het beekdal van de Mark en in het zuidelijk deel van 
dit gebied integratie stad-land? 
In de commissie is gesproken over het glastuinbouwgebied Prinsenbeek. In de Memorie van 
Antwoord geeft de gedeputeerde aan dat er op 5 oktober 2012 een visie op de glastuinbouw 
is behandeld in de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen en dat er toen niet is 
gesproken over verkleining van gebieden zoals bij Prinsenbeek. Er is toen überhaupt niet 
expliciet gesproken over de situatie bij Breda. De gemeente Breda wil graag door kunnen 
gaan met het bestemmingsplan buitengebied. Kan dat als wij de Verordening ruimte niet 
aanpassen op dit punt? Kan de gedeputeerde toezeggen geen zienswijze te zullen indienen 
en ook geen reactieve aanwijzing te geven over de omvang van het glastuinbouwgebied 
Prinsenbeek als de gemeente Breda het bestemmingsplan buitengebied in procedure brengt 
met de geplande omvang van het glastuinbouwgebied? Die is namelijk kleiner dan wij nu in 
de Verordening ruimte hebben staan. 
Wij begrijpen de zorgen over landschap, over vliegbewegingen, geluidsoverlast, natuur en de 
wens om bedrijventerreinen te concentreren van omwonenden van Airparc Seppe en van 
milieuorganisaties. Maar de ontwikkelingen die hier plaatsvinden kunnen ten dele niet 
plaatsvinden op een ander bedrijventerrein. Je kunt vliegtuigen nu eenmaal niet in hangars 
plaatsen die ver van het vliegveld liggen. Het gebied is bovendien geen EHS (Ecologische 
Hoofdstructuur). 
De landschappelijke inpassing is van een zodanig niveau dat wij dat aan de gemeente 
moeten durven overlaten. Wellicht kan men hier gebruik maken van het Brabantse 
Expertisecentrum Ruimtelijke Kwaliteit. Wel horen wij graag of de gedeputeerde kan 
toezeggen dat het gebied dat nu op de kaart wordt opgenomen voor ontwikkeling van 
bedrijvigheid er niet toe leidt dat om die reden de milieugebruiksruimte van het vliegveld 
moet worden uitgebreid. Ook willen wij graag de toezegging van de gedeputeerde dat de 
afspraken over de richting waarin de vliegtuigen opstijgen en landen en over de maximaal 
toegestane geluidshinder strenger gehandhaafd worden. Wij begrijpen van de mensen in de 
buurt dat daar nu veel overtredingen plaatsvinden. 
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Transitie naar zorgvuldige veehouderij 2020, 22 maart 2013 
 
De voorzitter: Deze moties maken onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgen nr. M9 en nr. 
M10. Ondertussen heb ik ook de door de heer Van Vught aangekondigde motie ontvangen. 
Door de leden Van Vught, mw. Slegers, P. Smeulders, mw. Klitsie, mw. Kardol, Kap, Van der 
Wel en Mondriaan wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in openbare vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 16/13 inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 
2020, 
constaterende dat: 
- de voorstellen met betrekking tot de transitie Stad en Platteland in principe uitgaan van een 
maat van 1,5 ha voor agrarische bedrijven; 
overwegende dat: 
- dit beleidsuitgangspunt van integrale betekenis is voor het handelen van de provincie; 
- ASVAM gronden wil verwerven van de provincie voor een bedrijfsvoering die de maximale 
maat binnen de transitie Stad en Platteland te boven gaan; 
verzoeken het college: 
geen gronden te verkopen aan ASVAM, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
....................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Kardol, P. Smeulders, mw. Prins-
Afman en mw. Klitsie wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 16/13A inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 
2020, onderdeel G, 
overwegende dat: 
- de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij van toepassing gaat zijn op uitbreidingen 
van veehouderij; 
- daarmee o.a. beoogd wordt dat de milieudruk door de veehouderij afneemt; 
- innovaties in landbouw worden gestimuleerd, 
constaterende dat: 
- in onderdeel G voorgesteld wordt in overleg te gaan met het Rijk en, waar mogelijk, 
doelvoorschriften in te zetten in plaats van te sturen via voorgeschreven technieken; 
- de landbouwsector zelf ook aangeeft liever met doel- dan met middelvoorschriften te 
werken, 
verzoeken Gedeputeerde Staten om: 
- intensief met het Rijk te gaan onderhandelen over sturen op doelvoorschriften in plaats van 
te verplichten om toegelaten vastgestelde technieken te gebruiken, de zogenaamde 
middelvoorschriften, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgt nr. M5. 
Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie en P. Smeulders wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 maart 2013, behandelend 
het Statenvoorstel 16/13B inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020, 
overwegende dat: 
- de Brabantse Zorgvuldigheidscore Veehouderij van toepassing gaat zijn op uitbreidingen 
van veehouderij; 
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- Brabant zogenaamde "stilzitters" in de veehouderij kent die ook omwille van 
volksgezondheid en natuurwaarden aangemoedigd dan wel gedwongen zouden moeten 
worden de nieuwe maatlat in te voeren; 
- Brabant veehouders kent die in het kader van de rijksregeling AMvB Huisvesting hebben 
laten weten te willen stoppen en ontslagen zijn van het aanbrengen van verbeteringen in hun 
stallen; 
- in 2020 elke Brabantse veehouderij tenminste eenmaal het traject van de maatlat moet 
hebben doorlopen, waardoor vanaf 2020 er een level playing field is met een goede basis, 
constaterende dat: 
- de provincie niet over de instrumenten beschikt om alle veehouders maatregelen te laten 
nemen conform de maatlat, 
verzoeken Gedeputeerde Staten om: 
- intensief met het Rijk te gaan onderhandelen om nieuwe maatregelen in een AMvB-
huisvesting te doen opnemen voor dierenwelzijn en emissiebeperking die leiden tot een 
beter milieu en betere bescherming van de volksgezondheid, met een ingangsdatum van 
uiterlijk 1 januari 2018, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
............................. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M7. 
Door de leden mw. Knoet-Michels, mw. Kardol, mw. Klitsie en P. Smeulders worden de 
volgende amendementen voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 16/13A inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 
2020, 
besluiten dat: 
de tekstpassage onder D "Sturingsmogelijkheden omvang veestapel" bullet 2: Er wordt een 
systeem .... elders. Door een dergelijke saldering wordt ......... rem op de groei van de 
veestapel. 
als volgt wordt gewijzigd: 
bullet 2. Er wordt een systeem uitgewerkt waarbij een bepaalde omvang van de uitbreiding 
van de bebouwing alleen mogelijk wordt na sloop van bestaande stallen binnen het daartoe 
aangewezen gebied inclusief de saldering van het aanwezige dierenaantal of de omvang van 
de voormalig "vergunde" dieren. Door een dergelijke saldering wordt ....... rem op de groei 
van de veestapel." 
Toelichting: 
Een lege stal hoeft nog niet te betekenen dat er een dierenaantal aan verbonden is. Alleen 
de koppeling aan de dierenaantallen brengt een rem op de veestapel. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 16/13A inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 
2020, 
besluiten, dat de tekstpassage onder J. Mestverwerking, 
1. Voorstellen bullet 1 en bullet 2, vervalt. 
2. Nieuwe bullet wordt toegevoegd met de volgende tekst: 
Besluiten over voorzetting bestaand beleid en/of nieuw beleid op te schorten tot juni 2013." 
Toelichting  
In de commissievergadering op 8 maart is besloten het onderwerp mestverwerking en -
vergisting nader te onderzoeken inclusief gezamenlijk werkbezoek en studie. Om die reden 
is het niet passend om daarop vooruitlopend nu al beslissingen te nemen over voortzetting 
bestaand beleid en/of nieuw beleid. 
......................... 
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Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Op 9 december 2011 hebben wij het Koersdocument 
behandeld in Provinciale Staten en groen licht gegeven voor de uitwerking van dat 
Koersdocument. Dat was een trendbreuk met de voorafgaande periode. Het Koersdocument 
heeft betrekking op de toekomst en er wordt gekeken hoe het anders kan. 
Leidende thema's voor onze fractie waren toen: gezondheid van mensen, gezondheid van 
dieren, welzijn van dieren, duurzaamheid, economie, natuur en leefbaarheid. Mijn fractie 
heeft in de periode daarna aangedrongen op behandeling van het landbouwdossier in 
samenhang, niet dertien losse dossiers maar dertien dossiers in samenhang en die staan 
vandaag ook in de denklijn ter discussie. Wij hechten belang aan samenhang omdat 
maatregelen effect hebben op elkaar. Het los van elkaar behandelen vonden wij niet 
gewenst. Wij zijn ervan overtuigd dat samenhang en de sessies die hebben plaatsgevonden 
om onze informatie op peil te brengen, hebben geleid tot wat er vandaag voorligt. Het is een 
samenhangende denklijn geworden voor de toekomst van een zorgvuldige veehouderij. 
Vandaag zetten wij weer een stap in het proces, want vandaag stellen wij de denklijn vast 
mits de partijen het met elkaar eens worden. Mijn partij is het op hoofdlijnen met de denklijn 
eens. Op bepaalde onderdelen hebben wij behoefte aan nuancering en op andere 
onderdelen bedenkingen.  
Wij als leden van PS hebben op 5, 6 en 7 februari deelgenomen aan de conferentie in de 
Ruwenberg, ook wel genoemd Parma aan De Dommel. Wij hebben gezien hoe daar door 
alle aanwezige partijen gewerkt is aan een akkoord: de ZLTO, de natuurorganisaties, de 
gemeenten, Megastallen Nee, de vertegenwoordigers van de gezondheidszorg, etc. Zij 
hebben daar een fragiel akkoord bereikt. Dat bleek ook uit de krantenberichten. Er was 
iedere keer wel een kikker die uit de kruiwagen dreigde te springen als er weer wat in het 
nieuws kwam, maar gelukkig zijn de meeste partijen aan boord gebleven. Ik vind dat een 
mooi resultaat en heb dat ook gemerkt tijdens de conferentie op de Ruwenberg. Ik heb 
mensen daar vaak horen zeggen: als wij er hier niet uitkomen met alle kennis over en 
betrokkenheid bij het probleem, wie komt er dan in godsnaam wel uit? Wij hebben de plicht 
om eruit te komen. Heel Nederland kijkt naar ons, wij zetten hier de trend. 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Wat vond mevrouw Klitsie van de verhouding tussen 
boerenorganisaties en burgerbelangen in de Ruwenbergconferentie? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Ik heb gemerkt dat alle partijen hun inbreng op een adequate 
manier hebben kunnen leveren. Ik heb niet gemerkt dat de verhoudingen scheef waren. Naar 
mijn mening heeft iedereen uitstekend de kans gehad om alle argumenten in te brengen. 
 
De heer Van der Wel (PvdD): Voorzitter! Ik heb even geteld: 18 
boerenbelangenorganisaties, 2 gezondheidsorganisaties, 2 milieuorganisaties en 1 
burgerparticipatieorganisatie. Vindt mevrouw Klitsie niet dat hier sprake is van scheefgroei 
en denkt zij niet dat een andere verhouding een ander resultaat had kunnen opleveren? 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Ik ben het niet met de heer Van der Wel eens. Dat heb ik al duidelijk 
gemaakt. Het ontwikkelen van de denklijn op basis van het Brabantberaad is een tour de 
force geweest voor GS en de ambtelijke organisaties. Het resultaat is het document 
waarover wij vandaag spreken. Ook is er een uitvoerige Memorie van Antwoord gekomen en 
een schriftelijke rapportage na de eerste termijn van de commissie TSP. Er is ook een nota 
van wijziging gekomen en een opzet voor de mer-kant van de Structuurvisie. Er is geweldig 
veel werk verzet om heel snel tempo te maken indit dossier. Dat is nodig en belangrijk. Als 
wij vandaag "ja" zeggen tegen deze denklijn is er de komende jaren nog heel veel te doen. 
Het is belangrijk om het doen, maar ik geef graag GS nu al complimenten voor het werk dat 
tot nu toe is verzet. 
In het voorbereidingstraject zijn al veel door mijn fractie ingebrachte punten overgenomen in 
de teksten dan wel in de Memorie van Antwoord dan wel in de nota van wijzigingen. Ik had 
bijvoorbeeld een amendement aangekondigd over de maatschappelijke verankering en de 
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relatie tussen veehouderij en maatschappelijke onrust. Ik vond dat op dit punt in de denklijn 
de redenatie omgedraaid was en gelukkig is die tekst gewijzigd. 
Ik miste ook een aantal aspecten op het gebied van gezondheid zoals die waren 
aangegeven door de Gezondheidsraad. Ook die punten zijn overgenomen in de nota van 
wijziging. Samen met de SP heb ik gepleit voor het toevoegen van een 
communicatieparagraaf. GS hebben dat gedaan, dus ook dat punt is prima opgepakt. De 
wijze waarop GS dit doen samen met de Staten getuigt van een nieuwe aanpak door het 
college. 
Er zijn natuurlijk ook nog wat zorgpunten. Onze grootste zorg is hoe wij de tijd overbruggen 
tussen het realiseren van de BZV en het nu vaststellen van de denklijn. Er ontstaat een 
tijdvenster waarin mogelijk ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden en waarvoor wij 
nu nog geen instrumenten hebben om dat tegen te gaan. Wij hebben in de commissie aan 
GS gevraagd welke instrumenten wij hebben om dit te voorkomen. Er waren een aantal 
oplossingen. GS hebben aangegeven dat compartimentering strikt noodzakelijk is en dat 
daarin eigenlijk nog een verdiepingsslag moet plaatsvinden. Ik deel die analyse. Daarom 
dien ik samen net GroenLinks, de PvdA en 50PLUS een motie in waarin wij GS vragen bij de 
staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, aan te dringen op een nadere 
verfijning van de compartimentering in Brabant, zodat de reeds overbelaste gebieden in de 
Peel en de Kempen niet nog zwaarder belast kunnen worden. 
Ik heb al per interruptie laten merken dat ik mij ook zorgen maak over de manier hoe wij 
omgaan met de stilzitters. De stilzitters ontwikkelen niet door en vragen dus geen nieuwe 
vergunningen aan. Zij boeren echter nog wel en zitten hun tijd uit: stilzitters. Sommigen doen 
het netjes maar niet iedereen. Hoe krijgen wij daar greep op? Mensen die stilzitten en niet 
meedoen aan deze transitie vormen naar mijn mening de grootste bedreiging voor de 
beeldvorming naar buiten. Wij moeten hen niet plagen of pesten maar wel houden aan de 
regels die er zijn. Een strikte handhaving van de voor die bedrijven geldende milieueisen 
vind ik heel noodzakelijk. De RUD's die dit moeten doen, zitten in een grote transitie. In het 
handhavingsprogramma dat wordt afgesproken met de RUD's moet duidelijk zijn hoeveel 
energie en prioriteit gegeven moet worden aan de veehouderijbedrijven. Er moeten strakke 
rapportages komen, per halfjaar of zoveel als mogelijk is. Op basis van die rapportages 
kunnen wij kijken of het voldoende is. Als het onmogelijk is om dit te doen binnen de 
financiële stromen van de RUD's, moeten wij daarop terugkomen bij de begroting of de 
jaarrekening. Samen met veel andere partijen dien ik daarover een motie in. 
 
De voorzitter: Mevrouw Klitsie, u hebt nog een halve minuut. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Dat is jammer, voorzitter, dan heb ik een tweede termijn nodig. 
Wij kunnen de besluiten 1 t/m 7 steunen. Ik wil nog even stilstaan bij de BZV. De maatlat 
wordt essentieel en die moet samen met alle partijen ontwikkeld worden. Ik mis het aspect 
welzijn in de partners die tot nog toe genoemd zijn. Ik wil graag dat de gedeputeerde toezegt 
dat ook dierenwelzijnsorganisaties goed betrokken worden bij de ontwikkeling van de 
maatlat. De BZV is tevens een goed middel om de dialoog tussen boeren en buren op gang 
te brengen. Ik zie de maatlat als een positief element voor die dialoog. Ik stop nu met mijn 
betoog, voorzitter, de rest is voor de tweede termijn. 
 
De voorzitter: Ik heb mij gewoon aan de door u opgegeven spreektijd gehouden, mevrouw 
Klitsie. De door u aangekondigde moties ontvang ik graag. 
Door de leden mw. Klitsie, mw. Knoet-Michels, mw. Brunklaus, Kap, Mondriaan, Van Vught 
en mw. Spierings, wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, behandelend het Statenvoorstel 
1611 3A inzake "Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020", 
overwegende dat: 
- de bedrijven die niet ontwikkelen (de stilzitters) de grootste belemmerende factor zijn om de 
transitie tot stand te brengen (zie Memorie van Antwoord); 
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- de handhaving op deze bedrijven ten aanzien van gestelde eisen (Besluit 
ammoniakemissie huisvesting veehouderij) door de RUD's zal worden uitgevoerd; 
- het budget van het Gemeentefonds ten behoeve van de milieuhandhaving door de nu 
nieuw opgerichte RUD's met circa 10% gekort is door het Rijk; 
- het provinciale belang gediend is met een strenge handhaving op de zogeheten "stilzitters", 
constaterende dat: 
- gemeenten financieel geen ruimte hebben om de RUD's extra opdrachten te verlenen, 
dragen Gedeputeerde Staten op: 
- bij de RUD's concrete afspraken te maken over het handhavingsprogramma (intensieve) 
veehouderij 2014/2015 inclusief rapportage; 
- op basis van een tussenrapportage te bepalen of de handhaving voldoende prioriteit krijgt; 
- bij het eerst volgende financieel afwegingsmoment gelden te reserveren t.b.v. een tijdelijke 
versterking van de Handhaving Veehouderij voor twee jaar indien dit uit het vorige punt 
noodzakelijk blijkt, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgt nr. M12. 
Door de leden mw. Klitsie, P. Smeulders, mw. Knoet-Michels en Mondriaan wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013 
behandelend het Statenvoorstel 16/13A inzake de transitie naar een zorgvuldige veehouderij 
2020; 
constaterende dat: 
- Provinciale Staten op 9 december 2011 de motie "Genoeg, geen vee erbij!" hebben 
aangenomen; 
- Provinciale Staten op 16 november 2012 unaniem de motie "Handhaven stelsel 
dierrechten" hebben aangenomen, waarin de Eerste en Tweede Kamer worden opgeroepen 
het stelsel van dierrechten ook na 2015 te handhaven, tenzij er een beter systeem wordt 
ingevoerd om de veestapel te reguleren, 
overwegende dat: 
- de compartimentering met betrekking tot dierrechten voor Noord-Brabant het gebied 
Midden-Brabant, Noord- en Zuidoost en Noord- en Midden Limburg omvat; 
- er een autonome ontwikkeling is waarbij de concentratie in de Peel en de Kempen 
toeneemt ten opzichte van andere streken binnen het eerder aangegeven compartiment; 
- de transitie naar een zorgvuldige veehouderij gebaat is bij het voorkomen van verdere 
intensivering in de Peel en de Kempen, 
dragen Gedeputeerde Staten op: 
- op korte termijn met de staatssecretaris van Economische Zaken in overleg te treden, 
teneinde te komen tot een nadere verfijning van de compartimentering in Noord-Brabant; 
roepen de Eerste en Tweede Kamer op: 
- om op middellange termijn het stelsel van dierrechten zodanig aan te passen dat provincies 
de mogelijkheid krijgen om binnen het stelsel tot verdere regionale compartimentering te 
komen, zodat overbelaste gebieden als de Peel met maatwerk kunnen worden ontlast, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M14. 
Door de leden mw. Brunklaus, mw. Knoet-Michels, mw. Klitsie en mw. Spierings wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 16/13A inzake de Transitie naar een zorgvuldige 
veehouderij 2020, 
constaterende dat: 
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- de kwaliteit van de Brabantse natuur niet wordt genoemd bij de ontwikkelingen die jaarlijks 
worden gemonitord; 
- de provincie jaarlijks een bijeenkomst met het Brabantberaad organiseert om de resultaten 
van deze monitoring tegen het licht te houden, te bespreken en zo nodig voorstellen te doen 
voor het maken van nieuwe afspraken tussen alle partijen; 
overwegende dat: 
- tijdens het eerste Brabantberaad nauwelijks aandacht is geweest voor natuur; 
- de intensieve veehouderij wel van invloed is op de kwaliteit van de Brabantse natuur; 
dragen Gedeputeerde Staten op: 
- de ontwikkeling van de kwaliteit van de Brabantse natuur op te nemen in de jaarlijkse 
monitor en te bespreken tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Brabantberaad, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
...................... 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgt nr. M16. 
Door de leden P. Smeulders, mw. Knoet-Michels en mw. Klitsie wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 16/13A inzake de Transitie naar een zorgvuldige 
veehouderij 2020, 
constaterende dat: 
- Provinciale Staten op 9 december 2011 de motie "Genoeg, geen vee erbij!" hebben 
aangenomen; 
- Provinciale Staten op 16 november 2012 unaniem de motie "Handhaven stelsel 
dierrechten" hebben aangenomen waarin de Eerste en Tweede Kamer worden opgeroepen 
het stelsel van dierrechten ook na 2015 te handhaven, tenzij er een beter systeem wordt 
ingevoerd om de veestapel te reguleren, 
overwegende dat: 
- er in Noord-Brabant grote zorg bestaat over de verwachte toename van melkvee wanneer 
het melkquotum in 2015 vervalt, 
roepen de Eerste en Tweede Kamer op: 
- het stelsel van dierrechten uit te breiden naar alle landbouwdieren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Ik wil in de tweede termijn nogmaals benadrukken dat wij 
vandaag een mijlpaal bereiken in het veehouderijdossier. Ontwikkelruimte moet je verdienen. 
Dat is het leidende thema waarop wij eigenlijk alle onderwerpen benaderen. Die denklijn is 
een belangrijke mijlpaal omdat die richting geeft aan de toekomst en aan alle besluiten die 
wij de komende tijd moeten nemen. Een daarvan gaat over de vraag wat wij doen in de 
tussenliggende periode. Op dit moment lijkt de discussie zich daarop toe te spitsen. Wat 
gebeurt er in de tussenliggende periode met bedrijven die binnen de huidige verordening van 
1,5 ha per bedrijf, nog ontwikkelruimte hebben? Wij hebben het immers niet over bedrijven 
die buiten die 1,5 ha gaan, maar over bedrijven die van 1 ha kunnen groeien naar 1,5 ha. Wij 
zouden die het liefst vandaag al laten opereren onder de maatlat. Hoe zorgen wij ervoor dat 
zij die ontwikkelruimte verdienen? Wij hebben vandaag een paar instrumenten langs zien 
komen. Het instrument compartimentering zorgt ervoor dat in gebieden met een te intensieve 
landbouw de intensiteit niet verder kan toenemen. 
Ik denk dat wij dit graag aanbevelen als een oplossing voor de middellange en de lange 
termijn. Wij houden die motie in stand en hebben haar enigszins aangepast opdat meer 
partijen zich daarin kunnen vinden. 
Wij zijn nog niet uit het voorbereidingsbesluit. Wij kunnen dat vandaag nemen of wanneer er 
aanwijzingen zijn dat er ontwikkelingen plaatsvinden die wij niet willen. Wij vinden het lastig. 
Of wij nemen een besluit of wij zoeken een andere oplossing. Ik heb vandaag die oplossing 
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al aangegeven, namelijk benut de Verordening stikstof. Die hoef je vandaag niet te wijzigen. 
Er is wel reden om dat op termijn te doen, maar je kunt daarmee rustig twee of drie maanden 
wachten. Op die manier zet je een rem op het geheel in plaats van vandaag aan de noodrem 
te trekken en een voorbereidingsbesluit te nemen. Mijn persoonlijke mening is: benut de 
Verordening stikstof en houdt een voorbereidingsbesluit achter de hand. In de fractie moeten 
wij echter nog ons definitieve standpunt bepalen. 
Ik heb voldoende gezegd over de BZV. Wij zijn akkoord met de besluiten 9, 10, 11 en 12. De 
Verordening stikstof komt straks aan de orde. U kunt wel raden hoe wij daarin staan. Wij zijn 
ook akkoord met besluit 14. Besluit 15 betreft de bouwstop geiten. Wij kunnen meegaan in 
een verlenging van deze bouwstop maar wel met een enorme druk op het verzoek om de 
BZV snel tot stand te brengen, zodat de bouwstop ervan af kan, want die bedrijven zitten al 
heel lang in onzekerheid. Bovendien zijn er enkele knelgevallen in kernrandzones waaraan 
wij dringend iets moeten doen. Wij gaan dus mee met dit besluit, maar wel met een aantal 
clausules. Besluit 16 betreft de grondgebonden veehouderij. 
Ik heb in de Ruwenberg erop aangedrongen om de rundveehouderij op te nemen in deze 
besluitvorming. Dat is op een goede manier verwoord en ook onderschreven door de 
partners. Het is een goede zaak om de intensivering van de rundveehouderij versneld tot 
stand te brengen en mee te laten lopen in een versnelde verandering van de verordening. 
Wij vinden het te vroeg om nu al te besluiten over besluit 17 inzake mestverwerking. Wij 
willen dit punt in juni bespreken, maar vinden niet dat daarover vandaag een besluit moet 
worden genomen. Als het een procesafspraak is, heeft het ook niet veel betekenis en kan 
het er net zo goed uit. 
Wij gaan akkoord met besluit 18 inzake de pelsdierhouderij. Dat geldt ook voor besluit 19 
betreffende de uitvoering commissie Van Doorn. Wij steunen de opmerking dat retail een 
tandje bij moet zetten. 
Mevrouw Slegers heeft gevraagd wat de verantwoordelijkheid is van RUD bij de 
vergunningen. Het gaat om twee momenten. Als er een bouwvergunning wordt ingezet, is de 
gemeente aan zet. Als er een milieuvergunning aan vast zit, is ook de RUD aan zet. Als het 
om een kleinere veehouderij gaat, valt die onder het activiteitenbesluit en komt de RUD er in 
de meest gevallen niet aan te pas, tenzij de gemeente de bouwvergunning ook bij de RUD 
heeft geplaatst. In de toekomst handhaaft de RUD op vergunning en vooral op het 
milieuaspect van de veehouderij. Misschien zijn er uitzonderingen, maar ik laat het graag 
aan de gedeputeerde over om daarop in te gaan. Die heeft er vast meer verstand van. 
Tot slot dank ik GS en de ambtenaren voor al het werk dat zij hebben verzet en de 
zorgvuldigheid die zij daarbij hebben betracht. Het heeft ons geholpen om vandaag een 
goede discussie te voeren. 
 
De voorzitter: Het dictum van motie M12 is gewijzigd en luidt bij het tweede 
gedachtestreepje als volgt: 
 
"- op basis van een tussenrapportage te bepalen of handhaving voldoende prioriteit krijgt en 
deze rapportage te bespreken in de commissie TSP;" 
bij het derde gedachtestreepje: 
"- om bij een volgend integraal financieel afwegingsmoment gelden te reserveren indien 
gewenst ten behoeve van een tijdelijke versterking van de Handhaving Veehouderij voor 2 
jaar indien dit uit het vorige punt noodzakelijk blijkt," 
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Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-Brabant 2013,  
22 maart 2013 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Het is al heel lang bekend dat er te veel stikstof op de 
natuur neerdaalt. Al in 1984 probeerde toenmalig CDA-minister Braks de groei van de 
varkensstapel aan banden te leggen. In 1997 werkte ik als student in het kader van het vak 
milieueconomie dat ik volgde aan de Universiteit Tilburg, zelf aan een voorstel om de 
stikstofdepositie op natuur te verminderen door een regionale sturing van de intensieve 
veehouderij. 
Voorzitter, het is de afgelopen 30 jaar nog niet gelukt om het stikstofprobleem op te lossen. 
Brabant had een goed instrument ontwikkeld om te werken aan minder stikstof op natuur. Dit 
instrument had een paar zeer goede kenmerken: 
- door de relatie te leggen tussen de afstand van een veehouderij tot de natuurgebieden, 
ontstond een sterke stimulans tot een afwaartse beweging én een regionale sturing; 
- door het gecorrigeerd emissieplafond toe te passen, werd voorkomen dat er een prikkel 
ontstond voor bedrijven om zich niet te houden aan het Besluit ammoniakemissie huisvesting 
veehouderij en ontstond er een versterkte stimulans voor bedrijven om de stikstof op natuur 
te verminderen door ofwel verder van de natuur vandaan te ontwikkelen ofwel vergaand te 
investeren in emissiereducerende technieken; 
- door stikstofruimte te reserveren voor de zogenaamde interimmers, werd geregeld dat 
goedwillende ondernemers alsnog een vergunning zouden kunnen krijgen. 
Dit instrument heette de Verordening stikstof. Het werkt met een stikstofbank. De vergunde 
stikstofdepositie van stoppende veehouderijen gaat in de bank. Bedrijven die willen 
uitbreiden kunnen stikstof krijgen uit de bank. Dit heet salderen. 
Voorzitter. Vandaag wordt de Verordening stikstof aangepast. Samengevat komt het erop 
neer dat we gaan van stevig naar slap beleid. Ik heb mezelf de vraag gesteld waarom dit 
gebeurt. Dat antwoord is eenvoudig. Er zijn nu veehouderijen die lang moeten wachten op 
hun Natuurbeschermingswetvergunning, omdat er geen stikstof in de stikstofbank zit. En er 
zit geen stikstof meer in de bank, omdat er al veel beroep op is gedaan en er te weinig 
stikstof is en wordt ingeleverd door stoppende bedrijven. De depositie van stikstof op 
natuurgebieden is simpelweg te hoog. Op natuurgebieden als de Peel is de depositie zelfs 
400% te hoog. Er moet dus nog heel veel gebeuren. Voor ons is de conclusie dan ook 
eenvoudig. 
 
De heer Kuijken (CDA): Zit er te weinig stikstof in de bank of faalt de overheid tot dusverre 
om genoeg in de bank te krijgen en waren misschien de vergunningen dusdanig ingewikkeld 
dat ze niet aan de bank werden toegevoegd? 
 
De voorzitter: Dit is geloof ik een retorische vraag. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Naar onze mening zit er om een aantal redenen te weinig 
stikstof in de bank. Deels worden de vergunningen van bedrijven die al gestopt zijn, te weinig 
ingetrokken en deels wordt er gewoon te veel een beroep op gedaan, bijvoorbeeld door de 
melkveehouderij. Daar speelt nog mee dat het besluit huisvesting een aantal keren is 
uitgesteld, waardoor bedrijven waarvan men had verwacht dat ze zouden stoppen, het nog 
maar eventjes uitzingen. 
 
De heer Verhees (VVD): Voorzitter! We hebben in Brabant onze eigen bankencrisis, 
namelijk die van de solvabiliteit van de ammoniakbank. Op papier lijkt het alsof we met dit 
voorstel een versoepeling hebben, maar als er niet meer varkens bij komen in de stallen en 
de varkens in een nieuwe stal komen waar 85% wordt gereduceerd, dan kan een kind toch 
natellen, dat uiteindelijk er minder ammoniak vrijkomt. Alleen kunnen we het nog niet 
boekhoudkundig verantwoorden. Dat komt alleen maar omdat het veel te lang duurt voordat 
de vergunning wordt ingetrokken. In die fase zitten we. We kunnen niets doen en dan 
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worden die nieuwe stallen niet gebouwd en hebben we ook geen werk voor de aannemers 
en blijven de varkens in de slechte stal zitten. Wil mevrouw Spierings dat of wil ze toch die 
transitie maken en de varkens verhuizen naar die moderne stal met 85% reductie? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! De heer Verhees heeft geen ongelijk maar ook niet 
volledig gelijk. Op het moment dat we het gecorrigeerd emissieplafond aanhouden, kunnen 
ondernemers uitbreiden als ze vergaande reducerende technieken toepassen. Het is 
mogelijk niet 85% te reduceren maar 95%. Vasthouden aan het gecorrigeerd emissieplafond 
leidt er dus toe dat in die nieuwe stallen meer maatregelen worden toegepast. 
....................... 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! De ontwikkelingen in emissiereducerende technieken 
gaan heel snel. Nog even en die emissiereducerende technieken van 95% werken ook 
prima. 
Deze aanpassingen van de verordening leiden ertoe dat de stikstofdepositie op de natuur 
uiteindelijk hoger zal blijven dan bij de oorspronkelijke Verordening stikstof, misschien niet de 
eerste paar jaar maar wel uiteindelijk. Deze aanpassing is dus slecht voor de natuur. 
Voorzitter. D66 is voorstander van een integrale blik op de zaken. En als we de aanpassing 
integraal bekijken dan komen wij tot de conclusie dat deze aanpassing ook slecht is voor de 
burgers. Deze aanpassing leidt er namelijk toe dat de groeimogelijkheden voor veehouderij 
in gebieden als de Peel en de Kempen, maar bijvoorbeeld ook mijn geboortegemeente 
Bernheze, toenemen. Deze gebieden zijn nu al sterk overbelast. Dan vraag ik me twee 
zaken af. Waarom zoveel haast met deze aanpassing, kon er dan echt niet gewacht worden 
op de maatlat, zodat de ontwikkeling van veehouderij integraal duurzaam wordt benaderd en 
niet alleen duurzaam qua stikstof? En mijn tweede vraag: zijn de geluiden van burgers uit de 
overbelaste gebieden dan nog steeds niet doorgedrongen tot deze zaal en dit college? Men 
wil er echt geen dieren bij. Hoe moet de burger nog vertrouwen kunnen hebben in politici en 
beleidsmakers. 
Ook vanuit het perspectief van de agrarische sector vinden wij deze aanpassing geen goede 
ontwikkeling. Agrariërs zijn grotendeels goedwillende ondernemers die houden van hun vak 
en hun beesten. Maar er zitten ook boeren tussen die zich liever niet aan de regels houden, 
de zogenaamde freeriders. Deze leiden tot een versterking van het negatieve sentiment dat 
er in een deel van de samenleving heerst jegens de intensieve veehouderij. En juist de 
freeriders worden door dit voorstel beloond. Dat leidt tot meer weerstand in de omgeving. 
Daar heeft de hele agrarische sector last van, ook die goedwillende ondernemers.  
Dan nog de interimmers. Zij hebben hun bedrijf uitgebreid voordat de verordening stikstof in 
werking trad. Zij hebben geen Natuurbeschermingswetvergunning, want er was toen niet 
helemaal duidelijk of dat nodig was. Later werd duidelijk dat dat wel en alsnog nodig is. Zij 
werken nu feitelijk illegaal. Dat willen ze niet. Enkele Statenleden hebben dit zelf van twee 
pluimveehouders gehoord. Op uitnodiging van het CDA zijn wij bij enkele pluimveehouders 
op bezoek geweest. De stikstofruimte die voor hen was gereserveerd op de bank, wordt nu 
voor nieuwe vergunningaanvragen gebruikt. Zij blijven dus illegaal tot de PAS met een 
oplossing komt, als die met een oplossing komt. Tot die tijd kunnen er dus 
handhavingsverzoeken worden ingediend, waarmee de bedrijven van deze interrimmers 
kunnen worden stilgelegd. 
Dan nog een laatste punt, niet van inhoudelijke maar van procesmatige aard. Wij vinden dat 
het proces hier niet zorgvuldig is verlopen. Niet alle belanghebbenden zijn gehoord en dat 
had wel gemoeten. Wij menen dan ook dat hiermee de aangepaste verordening behoorlijk 
vatbaar is voor allerlei bezwaar- en beroepszaken. Wij denken dan ook dat het juridisch niet 
houdbaar zal zijn. Voorzitter. Het meest vervelende aan dit voorstel vind ik dat dit voorstel 
niet nodig is om het doel van het college te dienen. De stikstofreducerende technieken zijn 
inmiddels dusdanig dat bedrijven ook bij toepassing van het gecorrigeerd emissieplafond 
kunnen uitbreiden. Dit betekent simpelweg dat ze een stap verder moeten gaan in het 
reduceren van hun stikstofuitstoot. En dat kan. 
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Wij willen dat nieuwe stallen ook écht duurzaam zijn, dus met vergaande technieken om 
stikstofuitstoot terug te dringen. En wij willen dat de innovatie in technieken gestimuleerd 
wordt doordat er een vraag naar die technieken is. Dat krijg je alleen als ondernemers die 
technieken nodig hebben. 
Ik heb nog een amendement om in ieder geval een zin aan de verordening toe te voegen 
zodat illegale situaties niet beloond worden. 
 
De voorzitter: Door het lid mevrouw Spierings wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 22/13 A inzake Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-
Brabant 2013, 
besluiten in artikel 8 lndieningsvereisten salderingsverzoek na artikel 8.2 in te voegen: 
"3. Salderingsverzoeken van bedrijven die niet voldoen aan het Besluit ammoniakemissie 
huisvesting veehouderij zijn niet ontvankelijk." 
Toelichting: 
Het is een verkeerd signaal om veehouderijbedrijven die niet voldoen aan vigerende wet- en 
regelgeving in aanmerking te laten komen voor saldering. 
............. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Spierings, mw. Brunklaus en Kap wordt de volgende 
motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 22 maart 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 22/13A inzake Verordening stikstof en Natura 2000 Noord-
Brabant 2013, 
overwegende dat voorliggend voorstel: 
- volstrekt voorbij gaat aan de luide roep van burgers om een stop op de groei van intensieve 
veehouderij in overbelaste gebieden; 
- voorbij gaat aan de integrale benadering die beoogd wordt in het Statenvoorstel 16/13A 
inzake Transitie naar een zorgvuldige veehouderij 2020 en derhalve strijdig is met de 
gewenste transitie; 
- freeriders beloont en daarmee afbreuk doet aan het imago van de veehouderij; 
- voorlopers straft voor de reeds gedane investeringen en daarmee een verkeerd signaal is 
aan de veehouderijsector specifiek en de maatschappij in algemene zin; 
- innovaties in duurzame staltechnieken afremt; 
- het bereiken van de doelen voor de Natura 2000-gebieden moeilijker maakt, 
spreken uit dat door vandaag een besluit te nemen over de Verordening stikstof en Natura 
2000 Noord-Brabant 2013 Provinciale Staten zich doof tonen voor de zorgen en wensen van 
de maatschappij en blind voor de eigen beleidslijnen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen, 
ontwikkeling waardevolle gebouwen KVL Oisterwijk, 17 mei 2013 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Dit voorstel is inmiddels twee keer in de commissie 
Cultuur en Samenleving behandeld. Daar heeft het van alle behandelde erfgoedcomplexen 
het minst weten te overtuigen. Dat ligt niet aan de potentie van het complex. Met een focus 
op ambachten kan er een dynamiek ontstaan die het complex iets extra's kan geven. Dat er 
twijfels zijn, ligt aan de relatief hoge bedragen die geïnvesteerd moeten worden, aan de forse 
onrendabele top en aan de risico's die verbonden zijn aan dit project. Die twijfels zijn bij de 
VVD blijkbaar inmiddels zo groot dat zij extra onafhankelijk onderzoek wil. Wij beschouwen 
dat toch als een teken van wantrouwen ten aanzien van het voorstel en de verantwoordelijke 
gedeputeerden. 
Op basis van de eerste bespreking is het voorstel aangepast, waarbij het college goed heeft 
geluisterd naar de geuite bezwaren. Daarbij is het risico bij de bodemsanering verlaagd en is 
er een provinciale subsidiepot gevonden om een deel van de kosten te betalen. Door een 
woonfunctie op te nemen is het rendement van het project verhoogd. Volgens het antwoord 
van de gedeputeerde zijn deze woonplannen in het regionaal overleg afgestemd en zouden 
zij voorzien in een regionale behoefte. Een aantal pijnpunten voor D66 is aldus 
weggenomen. 
Wat overblijft zijn de risico's die aan dit soort projecten kleven. D66 is niet bang van risico's. 
Het leven -- zelfs het politieke leven -- kent nu eenmaal risico's. Toch willen wij de genoemde 
risico's die vergezeld zijn van een forse onrendabele top kunnen wegen. Daarvoor hebben 
wij als D66 bij herhaling gevraagd om een integrale visie en een mogelijkheid om de 
toegevoegde waarde van dit complex af te zetten tegen nog te ontwikkelen complexen. Wij 
zouden geen voorstander zijn van een situatie waarin degeen die het eerst komt ook het 
eerst maalt. 
De gedeputeerden hebben in de laatste commissievergadering aangegeven deze integrale 
benadering niet te kunnen of te willen geven. Daarmee is het voor D66 moeilijk geworden 
een objectieve afweging te maken. Moeten wij zelf inschatten of de verhouding tussen 
kosten en risico's ten opzichte van het maatschappelijke rendement voldoende is in 
vergelijking met nog te ontwikkelen complexen, onder andere uit het verkenningenboek? Dat 
definitieve oordeel zal afhankelijk zijn van deze beraadslagingen. 
...................... 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Wij hebben weer een discussie gevoerd. Met enige 
spijt moet ik constateren dat de aandacht van de inhoud is afgeleid. Wij praten over een 
groot complex dat heel veel kansen in zich heeft. Wij zouden het moeten hebben over de 
grote toegevoegde waarde die dit kan of moet hebben voor Noord-Brabant en voor de 
omgeving waar dit complex staat. De aandacht gaat echter vooral uit naar de risico's. 
Namens D66 wil ik benadrukken dat wij in ieder geval in de potentie van het project geloven. 
Wij raken echter ernstig in de problemen door de inbreng van de VVD. Die fractie zegt dat zij 
de gedeputeerde niet wantrouwt, maar uiteindelijk is er wel sprake van wantrouwen ten 
opzichte van het voorliggende stuk. Enkele zaken zijn blijkbaar onvoldoende duidelijk of 
wekken onvoldoende vertrouwen om op dit moment gewoon "ja" te zeggen tegen het 
voorstel. 
Het volgende probleem is dat de gedeputeerde wel lijkt te willen voldoen aan dit verzoek om 
een quickscan. Ondanks het feit dat zij vertrouwen heeft in de uitkomst daarvan geeft dit toch 
voeding aan de twijfel die door de VVD is gezaaid. Dit wordt nog extra gevoed door het feit 
dat deze gedeputeerde in andere gevallen zeker de moed heeft om initiatieven te ontraden. 
Misschien komt het omdat deze initiatieven van de zijde van de oppositie komen en niet van 
de coalitie, maar dat zou een zeer vervelende dynamiek geven aan de discussies in deze 
Staten. Blijkbaar is er iets wat de gedeputeerde ertoe leidt om dit verzoek te onderzoeken en 
misschien ziet zij ook enig licht tussen de voorstellen. Dat is zorgwekkend. 
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Ik weet nog steeds niet 100% hoe mijn fractie zal gaan stemmen, maar zij heeft in ieder 
geval niet meer zo veel vertrouwen in het voorliggende stuk als eerder het geval was. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 178 

Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige veehouderij,  
17 mei 2013 

 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! Voor ons ligt een tijdelijke wijziging van de Verordening 
ruimte. De politieke discussie is eigenlijk al gevoerd op 22 maart en toen zijn de besluiten 
genomen. Dit voorstel is een technische uitwerking van die besluitvorming. 
Er liggen drie punten voor en wij kunnen daarmee instemmen: 
- grondgebonden veehouderij onder de verordening brengen en de bouwblokken te 
beperken tot 1,5 ha.; 
- het verlengen van de bouwstop voor de schapen- en geitenhouderijen; 
- en het toevoegen van een halve hectare voor de voerplaten. 
Het is een eenvoudig dossier maar als je de stukken op de iPad moet bekijken, zit je te 
puzzelen om de verschillen te vinden tussen de eerste, de tweede en de derde serie 
stukken. De memorie van antwoord en het advies van de commissie zijn duidelijk, maar de 
andere stukken laten zien hoe moeilijk het is om dit toch kleine dossier via de iPad te volgen. 
Voor mij is dit aanleiding om het college en de ambtelijke organisatie te vragen of dit niet op 
een andere manier geduid kan worden en bij het aanbieden van de stukken de 
mogelijkheden te benutten die de iPad biedt en het met kleurtjes en verwijzingen simpeler 
voor ons te maken. Nu staan gewoon de oude papieren versies op de iPad. Volgens mij is er 
technisch veel meer mogelijk. Dit dossier was voor mij de aanleiding om het college en de 
ambtelijke organisatie te vragen daar eens naar te kijken. Nu is het "zoek de verschillen" en 
dat is ingewikkeld. 
Ik dank het college voor de heldere beantwoording in de memorie van antwoord. 
Wat de AAB betreft heb ik al schriftelijk gereageerd naar mevrouw Kardol. Ik denk dat het 
aan de gemeente is om integraal af te wegen. Een van de elementen is de bedrijfsmatige 
noodzaak. Die levert de AAB aan. Het hanteren van de maatlat vraagt een heel andere 
discussie dan het bedrijfseconomisch advies dat de AAB geeft. Dat is een onderdeeltje van 
de maatlat en niet meer dan dat. Anders gaan we zaken echt met elkaar vermengen en daar 
ben ik sterk op tegen. 
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Inpassingsplan N279-Noord, 20 juni 2013 
 
 
Mevrouw Oomen-Peeters (D66): Voorzitter! D66 is voor een goede bereikbaarheid van de 
economisch belangrijke gemeente Veghel, maar niet voor een nieuwe snelweg van Den 
Bosch naar de A67. Namens mijn fractie wil ik heel duidelijk stellen dat ons besluit van 
vandaag enkel de weg langs de Zuid-Willemsvaart betreft, oftewel het traject N279- Noord. 
Wij zullen deze vergadering vóór voorkeursvariant C stemmen, een tweemaal 
tweebaansweg met een maximum snelheid van 80 km/u met ongelijkvloerse kruisingen en 
de mogelijkheid om in de toekomst de snelheid naar 100 km/u te verhogen. Tijdens de 
commissievergadering van 31 mei jongstleden heeft de gedeputeerde uitgelegd dat het geen 
significante kostenverhoging betekent om tegelijkertijd met de aanleg van deze weg het 
traject geschikt te maken voor aanpassing naar een snelheid van 100 km/u. Wij nemen dit 
graag van hem aan. 
Wij zijn wel van mening dat een eventuele toekomstige verhoging van de snelheid uitsluitend 
met een goede reden moet plaatsvinden. De gedeputeerde heeft in dezelfde 
commissievergadering aangegeven dat dit middels een verkeersbesluit zal plaatsvinden en 
dat hier een mogelijkheid is voor bezwaar en beroep. Volgens onze informatie wordt een 
verkeersbesluit voor wegen die door de Provincie worden beheerd, door Gedeputeerde 
Staten genomen. Kan de gedeputeerde toezeggen dat een eventueel besluit om de snelheid 
naar 100 km/u te verhogen, vooraf wordt besproken in de commissie Mobiliteit? 
Wij zijn blij met de 1,2 miljoen euro die aan het Groenfonds worden toegevoegd voor  
natuurcompensatie binnen de EHS zo dicht mogelijk bij de N279 Noord, in de vijf betrokken 
gemeentes. 
 
Mevrouw Arts (SP): Voorzitter. Ik raad mevrouw Oomen aan om de motie die wij samen 
met de PvdA hebben ingediend, goed te bekijken. Daarin vragen wij dat aan de 
gedeputeerde. 
 
Mevrouw Oomen-Peeters (D66): Dat zal ik zeker doen. 
Ook de geplande extra fietsroute aan de andere kant van het kanaal vinden wij zeer positief. 
De uitleg van de Gedeputeerde dat er ten behoeve van geluidswerende maatregelen voor 
dubbellaags ZOAB wordt gekozen en niet voor een ruimte in beslag nemend geluidsscherm, 
vinden wij plausibel. Wij hopen dat het innoverende type ZOAB dat voor deze weg voorzien 
wordt, inderdaad een langere levensduur heeft dan eerdere varianten. 
Ter afsluiting willen wij nogmaals duidelijk aangeven dat dit betoog het traject N279 Noord 
betreft. Voor aanpassingen aan de N279 Midden en Zuid en de ruit om Eindhoven zien wij 
noch nut noch noodzaak. 
De hiervoor gereserveerde middelen zijn naar onze mening veel effectiever in te zetten ten 
behoeve van de knelpunten op de A67 en de A58 én om de verkeersproblematiek op de N65 
bij Vught effectief aan te pakken. Tot zover, voorzitter. 
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Grondstrategie realisatie EHS - kaderstellend, 21 juni 2013 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! In het algemeen kan D66 zich goed vinden in de 
grondstrategie voor de EHS. In de behandeling in de commissie hebben wij gemerkt dat de 
tekst op onderdelen echter wat strikter lijkt dan hij geïnterpreteerd wordt. Daar zijn we blij 
mee. Graag checken we nog even of wij de ruimte die erin zit goed interpreteren.  
Wij zijn blij dat er, in overleg met de Manifestpartners, is gekozen voor het afronden van 
gebieden. Dit maakt inrichting, maatregelen ter verhoging van grondwaterstand en 
samenhangend beheer mogelijk. In die zin geeft het uitvoering aan de wensen die wij 
hebben neergelegd in onze motie EHS in de Statenvergadering van 1 juli 2011. Wij vinden 
echter dat het kiezen voor het afronden van gebieden niet zó strikt geïnterpreteerd moet 
worden, dat gronden die elders in de EHS tegen aantrekkelijke prijzen te kopen zijn, niet 
meer gekocht kunnen worden. Wij begrijpen dat de grondstrategie dit ook niet uitsluit en zien 
dit graag bevestigd door de gedeputeerde. 
U geeft aan tot maximaal 35% van de beschikbare rijksmiddelen voor aankoop van de Rijks-
EHS voor te financieren. Wij hebben een nare nasmaak overgehouden aan de plotselinge 
beëindiging van het ILG door het Rijk. Wij nemen aan dat het college het risico van 
voorfinanciering dan ook erkent. Wij gaan ervan uit dat in de grondstrategie wordt bedoeld: 
35% van de op dat moment nog te realiseren Rijks-EHS. En dat we dus niet over 10 jaar nog 
steeds 35% van de nu nog te realiseren Rijks-EHS voorfinancieren. Want dan zijn we op dat 
moment 100% van de nog te realiseren Rijks-EHS aan het voorfinancieren. 
Wij begrijpen de voorkeur voor een eindbeheerder van natuur om eenheid in beheer in 
gebieden te creëren. We interpreteren dit als dat ook de te realiseren natuurkwaliteiten 
worden betrokken bij de voorkeur voor de eindbeheerder. Wij horen graag van de 
gedeputeerde of wij dit inderdaad zo mogen zien. 
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Beleid Ondergrond – visie op het benutten van de potenties in de 
ondergrond, 20 september 2013 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Sinds de eerste motie ingediend door D66 samen 
met vele andere partijen voor een samenhangend beleid voor de ondergrond is er heel wat 
gebeurd; een motie van 11-11-2011! Er is bijna twee jaar verstreken. Ik zou bijna zeggen: 
gekker moet het niet worden, of zou dat aan de datum van de motie hebben geleden? 
Maar goed, er is nu een samenhangende visie op de ondergrond. De visie is kort en bondig. 
Dat is aangenaam en akelig tegelijk; aangenaam omdat wij graag korte stukken hebben; 
akelig omdat onze fractie het gevoel bekruipt dat wij wellicht iets over het hoofd zien. De 
POC heeft immers niet voor niets gevraagd een beleidsstuk te schrijven en niet alleen een 
visie. De meerderheid van de Staten heeft echter gevraagd om een visie en de 
gedeputeerde heeft zonder daarover verder te hoeven nadenken, toegezegd over twee jaar 
te evalueren of deze visie de antwoorden biedt waar de Staten naar op zoek zijn. Daar is 
onze fractie erg blij mee. Wel vraagt zij zich af of het misschien nodig is die visie eerder te 
evalueren, ook gezien de Statenmededeling van gisteren waarin de gedeputeerde in feite 
verzoekt om onderzoeksboringen te gaan doen. Hoe is dat te rijmen met de 
voorkeursvolgorde? Met die vraag bleven wij zitten na het lezen van de Statenmededeling. 
Overigens vinden wij de mate waarin in deze visie aandacht wordt gegeven aan de 
verschillende ontwikkelingen in de ondergrond evenwichtig. De ene partij roept dat hier 
schaliegas te veel genoemd wordt, de andere partij zegt dat het woord "schaliegas" er niet in 
mag voorkomen, volgens ons heeft de gedeputeerde het goed gedaan. Er resten bij ons nog 
twee aandachtspunten. In de memorie van antwoord geeft de gedeputeerde aan dat 
buisleidingen niet in de visie zijn opgenomen, omdat deze slechts betrekking heeft op de 
ondergrond dieper dan 100 meter beneden maaiveld. Dat vinden wij een logische verklaring, 
maar hoe zit het dan met de winning van grondwater? Van de heer Burger Dirven hebben wij 
begrepen -- wij danken hem voor die informatie -- dat dit ook gebeurt hoger dan 100 meter 
beneden het maaiveld. 
Het tweede punt gaat over de voorkeursvolgorde. Wij willen graag weten waarom het college 
vindt dat onconventionele delfstoffenwinning zoals de winning van schaliegas acceptabeler is 
dan opslag van CO2 in de ondergrond. Wij horen graag hoe deze voorkeursvolgorde te 
verklaren is vanuit de richtinggevende principes. 
.................... 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! In mijn eerste termijn heb ik al aangegeven dat het 
een zeer korte visie is. Is dat een goed of een slecht teken? Mij bekruipt het gevoel dat wij 
met deze visie misschien drijfzand in handen hebben. Kortom, wij houden de vinger aan de 
pols en dringen aan op een spoedige evaluatie. 
Verder zou ik nog een beetje cultuur willen meegeven in dit schaliegasdebat. Ik heb de 
gedeputeerde voor mijn ogen op eieren zien lopen. Ik kan niet striptekenen anders had ik dat 
zeker gedaan. In Brabant geen gebrek aan eieren en hij heeft ze ook nog allemaal heel 
gelaten. Volgens mij heeft hij dat zeer bekwaam gedaan, op één aandachtspunt na, namelijk 
is de vraag waar deze visie nu precies over gaat. Het ons niet zozeer te doen om de 
buisleidingen erin te krijgen. Die vraag heeft de gedeputeerde helder beantwoord. Het is nu 
absoluut niet duidelijk vanaf welke diepte deze visie gehanteerd zal worden. Ik ben bezig met 
een amendement om duidelijk te maken waarop deze visie betrekking heeft. 
.................. 
 
De voorzitter: Door het lid mw. Spierings wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 september 2013, 
behandelend het Statenvoorstel 49/13A inzake Beleid Ondergrond - visie op het benutten 
van de potenties in de ondergrond; 
besluiten aan het ontwerpbesluit 49/13B als 1ste bolletje onder "besluiten:" in te voegen: 
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- onder het kopje Visie op het benutten van potenties in de ondergrond de zin in te voegen 
"Deze visie op de ondergrond heeft betrekking op het gebruik van de ondergrond vanaf 
enkele tientallen meters beneden maaiveld.".. 
Toelichting: 
- activiteiten in de eerste meters van de ondergrond maken geen onderdeel uit van de visie. 
Doordat de reikwijdte van de visie niet duidelijk is afgebakend, is niet duidelijk waarom 
bepaalde activiteiten niet zijn opgenomen. Dit amendement strekt ertoe deze onduidelijkheid 
op te lossen. 
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Planontwikkeling Logistiek Park Moerdijk, 20 september 2013 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij vinden het ronduit jammer dat we 
vandaag al de LOO (Locatie Ontwikkelings Overeenkomst) en de uitbreiding van het 
beheersgebied van het Havenschap voor het LPM behandelen. Wij zijn van mening dat 
daarvoor cruciale informatie nodig is die deels nog ontbreekt of deels te laat beschikbaar is. 
Verder vinden wij dat zaken gedeeld hadden moeten worden met belanghebbenden en dat is 
tot nu toe niet het geval geweest. Wij begrijpen bijvoorbeeld niet waarom belanghebbenden 
geen kennis hebben kunnen nemen van de concept-MER en van ook diverse andere 
stukken. Dit komt niet ten goede aan zorgvuldige besluitvorming. We hadden graag eerst de 
second opinion gezien. Andere partijen hebben daarover al iets gezegd. Conform de wens 
van het CDA en SP wordt de onderzoekscommissie uitgebreid. Ook wij vinden het prettig als 
er nog een neutraal iemand bij zit. Hoewel de besluiten die de Staten vandaag over LPM 
nemen, niet definitief betekenen dat het LPM er wel of niet zal komen, snapt iedereen dat het 
besluit van vandaag in de praktijk wel degelijk een stap in de richting is van iets dat wel 
degelijk onomkeerbaar is. Artikel 10 uit de LOO over publiekrechtelijke medewerking zet 
zowel GS als ons PS toch enigszins met de rug tegen de muur wat de vervolgstappen 
betreft. Ik ken artikel 23, maar het is niet gemakkelijk om te ontsnappen aan de voorwaarden 
die in artikel 10 staan. Ik wil graag dat GS ons daarover nog wat meer vertellen en uitleggen 
op welke gronden wij nog kunnen ontkomen aan de gevolgen van het besluit dat wij straks 
nemen. 
Wij zien dit als een groot dossier en hadden graag gewacht met de behandeling zodat MER, 
PIP en Havenstrategie erbij betrokken hadden kunnen worden. Die Havenstrategie die niet 
uitgekomen is en vooral de brief van de commissie van advies onder leiding van de heer 
Nijpels hebben natuurlijk een schok te weeg gebracht. Die schok is er eigenlijk al eerder 
geweest. Iedere keer als het over dit onderwerp ging, is de leefbaarheid van Moerdijk aan de 
orde geweest. Het is begonnen in 1992 met het streekplan, in 1998 was de aanwijzing van 
de locatie. Borchwerf heeft nog even ter discussie gestaan maar het is uiteindelijk Moerdijk 
geworden. Vanaf dat moment begon het gedonder. De bevolking is altijd tegen geweest. In 
2005 werd door SP-Statenlid Hugo Polderman het comité "Bestrijd de 10 plagen" opgericht. 
Dat platform wilde nut en noodzaak van alle grote projecten in de regio in één perspectief 
zien, want toenmalig gedeputeerde Pieter van Geel had de hoeveelheid zaken die over 
West-Brabant heen kwam de tien plagen van Egypte genoemd, vandaar de naam van het 
comité van Hugo Polderman. Wij vonden dat een prachtig plan en waren daar erg 
enthousiast over. Hugo Polderman zag daarbij het goederenvervoer als een van de 
belangrijkste plagen. Hij zei: "Een van de belangrijkste plagen van West-Brabant is het 
goederenvervoer." In de notulen van de PS-vergadering van 23 februari 2007 staat de 
volgende opmerking van de heer Polderman: "Die 150 ha logistiek is dus gebouwd op 
drijfzand. En bouwen op drijfzand is altijd onverstandig." Hij heeft toen een amendement 
ingediend om het LPM te schrappen en wij hebben dat amendement van harte ondersteund. 
Wij ondersteunen deze richting nog steeds. Wij waren toen om twee redenen tegen. Wij 
vonden dat er geen visie was over het begrip Nederland Distributieland en de rol van West 
Brabant daarin. Wij vonden -- en dat hebben wij herhaald in de laatste 
commissievergadering -- dat er geen beleid was c.q. is om een dergelijke sociale structuur in 
de gemeente met zo veel werkgelegenheid voor laag opgeleiden te ondersteunen. De 
gedeputeerde heeft daarop gereageerd en in de memorie van antwoord staat dat er 
contacten zijn met de woningbouwvereniging, maar dat vinden wij onvoldoende. Die 
ondersteuning bedoelen wij. Wij hebben herhaaldelijk aangegeven wat voor soort 
ondersteuning wij bedoelen. 
Leefbaarheid is altijd een groot issue geweest voor D66. Het leefbaarheidsconcept over 
Moerdijk is al genoemd in de visie van het Havenschap uit 2002. Ik lees daarin het volgende: 
" Voor wat betreft het lokale effect van een eventuele uitbreiding met Moerdijkse Hoek zet 
het Havenschap grote vraagtekens bij de leefbaarheid van de kern Moerdijk. De vraag is 
gerechtigd of plannen die de interne leefbaarheid vergroten, soelaas bieden voor dergelijke 
omvangrijke externe effecten." Dat was dus in 2002. Dat is bijna hetzelfde als wat Ed Nijpels 
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nu zegt. Onno Hoes heeft in zijn tijd als gedeputeerde ook al uitlatingen in de trant gedaan 
van Moerdijk verplaatsen. De opvattingen die wij nu horen, zijn dus niet nieuw. Als dit 
Logistiek Park Moerdijk doorgaat, moeten wij dat scenario serieus nemen en ons zeer goed 
realiseren hoeveel verdriet dat de mensen die in Moerdijk wonen zal doen en dat het anders 
kan. 
 
De heer Heijmans (SP): Omdat mevrouw Lestrade nogal teruggaat in de tijd, wil ik haar 
even het volgende voorleggen. Misschien dat dit ook in haar overwegingen een rol speelt. Bij 
de hele discussie over o.a. het Logistiek Park Moerdijk, zeker in de periode 2008/2009 kon je 
zelfs als argument gebruiken: Stel dat die bedrijven zich daar vestigen, waar haal je dan de 
mensen vandaan? Werkloosheid bestond toen eigenlijk niet in Brabant. Er was een gebrek 
aan personeel. Bedrijven moesten de gekste dingen uithalen om mensen aan het werk te 
krijgen in hun bedrijf. Stel dat uit de second opinion blijkt dat hier veel werkgelegenheid mee 
gebaat is, is mevrouw Lestrade het dan niet met mij eens dat je er anders naar moet kijken 
dan in 2002 is gebeurd vanuit de toenmalige werkgelegenheidssituatie? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik wil de heer Heijmans erop wijzen dat de 
toekomstvoorspellingen voor de werkgelegenheidssituatie in Nederland heel anders zijn. Als 
de baby boom met pensioen gaat, hebben wij op andere vlakken nog veel mensen nodig. 
Elders zijn er ook mensen nodig voor andere zaken. De huidige situatie die de heer 
Heijmans schetst is helaas triest maar wel waar. Volgens alle voorspellingen is dat over een 
paar jaar anders. Dit LPM wordt over 15 jaar neergezet. Je mag blij zijn als dan alle percelen 
uitgegeven zijn, want dat zit er niet echt in. Nogmaals, over 15 jaar is de 
werkgelegenheidssituatie hier echt anders. 
 
De heer Heijmans (SP): Volgens mij duidt mevrouw Lestrade op het jaar 2040. Dan zitten 
wij een beetje op de top van de vergrijzing. Vijftien jaar gerekend vanaf nu brengt ons bij 
2028. Ik denk dat wij als provinciebestuur en als volksvertegenwoordigers wel degelijk de 
taak hebben ook in het hier en nu te leven en te zorgen voor werkgelegenheid nu en in de 
komende vijf tot tien jaar. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mijnheer Heijmans, daar is dit Logistiek Park Moerdijk 
niet voor bedoeld. Dat is immers nog niet meteen gevuld. De huidige bulk aan werkloosheid 
is over twee jaar al anders. Bovendien leven wij in een tijd waarin wij heel moeilijk kunnen 
voorspellen hoe het er over vijf jaar uitziet. De vooruitblikken die ik lees, gaan er niet van uit 
dat wij een groot werkgelegenheidsprobleem hebben zoals de heer Heijmans dat schetst. 
 
De heer Kerkhoff (PVV): Werkgelegenheid is natuurlijk een heel belangrijk punt. Je moet je 
daarbij ook afvragen of die werkgelegenheid aldaar straks voor de Nederlander zal zijn. Wij 
denken dat dit niet het geval is. Voor het soort werk dat daar verricht wordt, zullen straks 
vooral Roemenen, Bulgaren, Polen in aanmerking komen. De Nederlanders komen daar niet 
aan het werk. Dat vinden wij een ernstige zaak. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Daarover verschil ik van mening met de heer Kerkhoff. 
Het maakt mij niets uit wie daar werken. Ik denk alleen dat wij moeten zorgen voor een 
sociale structuur. Ik ben Europees georiënteerd. Ik heb zelf ook vaak in Hongarije gereisd en 
ik word daar zeer vriendelijk ontvangen. Ik zou niet weten waarom ik hier Hongaren niet 
vriendelijk zou kunnen ontvangen. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Ik heb ze niet, maar de haren zouden mij te berge rijzen. 
Mevrouw Lestrade zegt eigenlijk: provincie, doe maar niets aan werkgelegenheid want over 
een paar jaar hebben wij dat probleem niet meer. Zegt haar fractie in de Tweede Kamer dat 
ook? Mensen laten wij er ons toch niet druk over maken, want gezien de vergrijzing is het 
over twee of drie jaar allemaal opgelost. 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nee, mijnheer Heijmans, dat heb ik zo niet gezegd. Dat 
weet u heel goed. U probeert de show te stelen en dat is u gegund. Ik heb aangegeven dat 
de voorspellingen op het gebied van werkgelegenheid anders zijn dat u nu doet voorkomen. 
Daarvan mag u een hele show maken, maar u weet best dat die cijfers anders zijn. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade vervolgt haar betoog, zij heeft nog een dikke minuut. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij vragen ons af, of het plan doorgaat op de manier 
zoals GS dat zien. Ik heb er een aantal studies bijgehaald waarin ook de zwaktes worden 
genoemd als dat LPM er komt. Ik heb ook analyses gelezen over de logistiek in West- 
Brabant. Daaruit blijkt dat de VAL en de VAS slecht 4% toegevoegde waarde brengen en de 
ketenregie 10%, terwijl dat bij transport en overslag 63% is en bij opslag en warehousing 7%. 
In de SWOT-analyse worden de zwakke kanten van het plan genoemd en die vond ik nog 
schokkend. Ik hoop dat de gedeputeerde daarover iets wil zeggen. Er staat o.a. dat de triple-
helixsamenwerking veel te theoretisch is. Gegeven wat wij hier inzetten op triple helix, vind ik 
dat erg. Het multimodaal vervoer is voornamelijk gericht op de weg en het water. Het spoor 
is onderontwikkeld. Dat weten we, er zit een stamspoor dat op gekalefaterd moet worden. Er 
is sprake van een versnippering van kennis vanwege de verschillende overheidsinstellingen. 
Daardoor verlopen investeringen soms lastig. Er zijn vooral veel doorvoeractiviteiten met 
weinig toegevoegde waarde voor de regio. Ik vind het nogal wat als dit gezegd wordt over 
een ambitieus plan! 
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Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij, 20 september 2013 
 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Onze fractie is blij verrast over dit 
voorbereidingsbesluit. Wij zien dat er veel werk is verricht door ambtenaren, waaronder 
Esther Vos, en dat waarderen wij zeer. Zij heeft deze week hard moeten werken om alles 
voor elkaar te krijgen. Wij hebben haar in de schorsing enkele technische vragen gesteld, 
o.a. over aspecten waar andere fracties zojuist al vragen hebben gesteld. Die zijn naar onze 
tevredenheid beantwoord. Het heeft voor ons veel opgehelderd, dus wij hebben eigenlijk niet 
meer zo veel te vragen. 
Wij willen ons nog even aansluiten bij de interessante vraag van mevrouw Geeraedts over 
de schapen- en geitenhouderij. Wij zijn zeer benieuwd naar het antwoord van de 
gedeputeerde hierop. 
Tot zover mijn bijdrage, voorzitter, de rest is allemaal al gezegd. 
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Mogelijke winning schaliegas in Brabant, 27 september 2013 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Helaas is de spreektijd te kort om alles te zeggen wat 
er toe doet in dit debat. Laat ik beginnen met een duidelijk standpunt en het zal u niet 
verbazen, aangezien wij de motie mede indienen, dat wij voor de motie zullen stemmen. 
Wij vinden het van belang dat wij nu vanuit Brabant een helder signaal afgeven aan de 
fractie van de Tweede Kamer en in het bijzonder aan minister Kamp. Ruim een jaar geleden 
waren hier ambtenaren van het ministerie die aan ons vroegen wat voor onderzoeksvragen 
wij hadden ten aanzien van schaliegas. Vele van onze vragen zijn niet gehonoreerd. Zo 
wensen wij als Brabant niet behandeld te worden. De Brabanders voelen zich ook totaal niet 
serieus genomen in hun zorgen. Wij vinden dat er echt meer informatie nodig is voordat we 
überhaupt over schaliegas verder kunnen discussiëren. Voor dit moment is er gewoon een 
helder nee nodig. Op deze manier willen we het niet in Brabant. 
Over de informatie die nodig is, is vanochtend door deskundigen al veel gezegd. Onze fractie 
vindt een maatschappelijke kosten-batenanalyse ontzettend belangrijk. Niet alleen de directe 
kosten en de directe baten maar ook de indirecte effecten en de daarmee samenhangende 
kosten moeten worden meegenomen. Van toerisme dat terugloopt tot aan de 
welvaartdiscussies en welzijnsdiscussies, alles moet erin. De oproep die vanmorgen door de 
heer Burger Dirven is gedaan, kunnen wij op zich wel steunen want over een paar jaar weten 
we meer en dan zullen we deze discussie nog eens met elkaar overdoen maar op dit 
moment zeggen we nee, geen schaliegas in Brabant. 
Tegelijkertijd zien we dat Cuadrilla geheel onbedoeld en door hen ongevraagd een discussie 
heeft ontketend die begon met de risico’s van schaliegaswinning en zich inmiddels heeft 
verbreed tot de discussie over de energievoorziening in Nederland en over 
klimaatverandering. Vandaag is het nieuwste rapport van de IPPC (Intergovernal Panele on 
Climate Change) over klimaatverandering verschenen. Het kan bijna geen toeval zijn. 
Vandaag wil ik dan ook een dringende oproep doen aan mijn mede Statenleden, aan het 
college, aan het Brabantse maatschappelijke middenveld en aan alle Brabanders om met 
elkaar te komen tot een visie op onze Brabantse energievoorziening. Onze fractie pleit 
ervoor zo te komen tot een Brabants energieakkoord na analogie van het SER- energie-
akkoord (SER: Sociaal Economische Raad), maar dan graag met wat meer ambitie. Dit 
willen wij omdat wij als D66 niet alleen de schaliegas discussie willen benaderen vanuit not 
in my backyard maar omdat wij constructief willen meedenken over onze toekomstige 
energievoorziening. 
Ik heb goed geluisterd naar het betoog van mevrouw Kerkhof. Zij heeft veel wijze dingen 
gezegd. Lovende woorden heb ik van haar gehoord over de aanpak van de gemeente 
Tilburg op het gebied van energiebesparing. Veel geroffel op tafels door Statenleden hoorde 
ik bij het pleidooi dat zij hield om verder en sneller te komen tot een duurzame 
energievoorziening. 
 
De voorzitter: Mevrouw Spierings, ik moet u vragen tot een afronding te komen. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Nog twee zinnen. Ik wil graag het debat over duurzame energie 
voortzetten in de Commissie voor Ecologie en Ruimte, mits de Statenleden daarmee 
akkoord gaan; het moet wel bijna. Verder wil ik de oproep van mevrouw Kerkhof graag 
steunen op het Rijk te verzoeken de opsporingsvergunningen van Cuadrilla in te trekken, 
aangezien die al drie jaar oud is. 
................ 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Ik moet constateren dat het een enerverende middag 
is. D66 is altijd positief in haar benaderingen. Wij zien dan ook een positief bijeffect van de 
hele discussie die hier ontstaat over schaliegas, namelijk een discussie over de versnelling 
van de transitie naar duurzame energie. Wij zouden zeggen: anders, ja. Dan volgen wij 
graag de trias energetica: eerst besparen, dan duurzame energie inzetten. Daarom pleiten 
wij voor een Brabantse energievisie en een Brabants energieakkoord. In allerijl is er een 
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motie in voorbereiding om daarvoor te pleiten. Dan wil ik meteen maar even reageren op de 
vraag of dat geld kost. Volgens ons is het vooral dat we hier wat smeerolie kunnen zijn om 
met het bedrijfsleven en de burgers stappen te doen. Ik wil geen namen van bedrijven 
noemen want dat zou niet netjes zijn omdat ik dat niet vanuit mijn politieke rol weet, maar ik 
weet dat er bedrijven bereid zijn te investeren in duurzame energie. 
 
De heer Van den Berg (PVV): Is de visie van D66 dat investeren in duurzame energie 
betekent het plaatsen van honderden windmolens in het Brabantse landschap wat toeristen 
wegjaagt en zo? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Het kan vele vormen aannemen en daarom vinden 
wij het ook belangrijk daarover een discussie te hebben met de Brabanders en het 
bedrijfsleven zodat we er een goede invulling aan kunnen geven. 
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Wijziging Verordening ruimte 2012, kaartaanpassingen 4,  
1 november 2013 

 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Over de kaartaanpassingen van de Verordening 
ruimte hebben wij na behandeling in de commissie en beantwoording van vragen via de 
memorie van antwoord twee punten die we vandaag nog aan de orde willen stellen. Ten 
eerste artikel 10.5. Dit artikel wordt toegevoegd in de Verordening ruimte om uitbreiding van 
vier solitaire glastuinbouwbedrijven boven drie hectare mogelijk te maken. Het gaat hierbij 
om zaken die al liepen voordat de provincie de grens van drie hectare instelde. Wij vinden 
dat de overheid betrouwbaar moet zijn en zijn dan ook akkoord met deze vier uitbreidingen. 
De antwoorden van de gedeputeerde in de commissie en de hierop volgende memorie van 
antwoord baren ons echter zorgen. Bij ons ontstaat de indruk dat de wens is om ook andere 
solitaire glastuinbouwbedrijven meer uitbreidingsruimte te gaan geven. Laten wij alvast 
duidelijk zijn: ons akkoord met dit artikel 10.5 mag geen enkele precedentwerking hebben. 
De enige toekomst voor de glastuinbouw is een duurzame. Zoals staatssecretaris Dijksma in 
haar beleidsbrief van 21 oktober 2013 schrijft: "Verduurzaming en modernisering van het 
productieareaal (glas)tuinbouw is een van de speerpunten uit het beleid van de topsector 
Tuinbouw en Uitgangsmaterialen." En wij vinden dat dit vraagt om goede ruimtelijke keuzes. 
Dat betekent dus kiezen voor een beperkt aantal toekomstbestendige locaties en niet voor 
vele solitaire locaties. Ten tweede de aanpassing van de EHS (ecologische hoofdstructuur) 
bij Steenbergen. De sprekers na mij gaan hier ongetwijfeld nog uitgebreid op in. Ik licht er nu 
twee aspecten uit. De diverse stukken die inmiddels langs zijn gekomen, ook na de 
commissiebehandeling, geven ons geen sluitend antwoord op de vraag of het deel EHS dat 
nu verdwijnt, al natuur was toen de agrariër deze gronden kocht. Dit is voor ons een cruciaal 
punt. Het kan en mag absoluut niet zo zijn dat het omploegen van natuur beloond wordt. Het 
lijkt nu alsof je natuur tegen een lage grondprijs kunt aankopen, die kunt omploegen tot 
landbouwgrond en dat je hiermee weg komt door te beloven een deel EHS in te richten dat 
feitelijk al natuur is. Ik weet niet of dit inderdaad zo is, want dat wordt niet duidelijk uit de 
stukken. 
Het feit dat er nog geen overeenkomst is gesloten waarin de verplichtingen ten aanzien van 
inrichting en beheer van de ecologische hoofdstructuur zijn vastgelegd, stelt ons ook 
helemaal niet gerust. Als er afspraken worden gemaakt met een agrariër en die afspraken 
worden niet vastgelegd, hoe kunnen wij die dan ooit controleren of borgen? Sterker nog, in 
de memorie van antwoord staat dat het nog niet eens duidelijk is wat voor soort 
overeenkomst gesloten gaat worden. Wij vinden op dit punt de aanpassing van de kaarten 
van de Verordening ruimte dan ook te vroeg komen. De regel is immers dat er eerst 
gecompenseerd moet worden voordat er aangetast mag worden. 
Tot zover mijn bijdrage, voorzitter, dank u wel. 
 
De heer Wagemakers (PvdA): Mevrouw Spierings spreekt ook over de casus Steenbergen. 
Na de bespreking in de commissie hebben wij via de memorie van antwoord het verzoek 
gekregen dat de gemeente Steenbergen heeft ingediend. Wij hebben ook een kopie 
gekregen van de reactie van de gebiedscommissie. Die heeft een uitspraak gedaan. Naar 
mijn mening moet je dat alles meewegen. Wij moeten niet alles beter willen weten. Ik vraag 
mevrouw Spierings zowel het verzoek van de gemeente Steenbergen als de reactie van de 
gebiedscommissie mee te nemen in haar beoordeling. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Er valt heel veel te zeggen over de stukken die later zijn 
binnengekomen. Ik heb er bewust voor gekozen daarop niet in te gaan, omdat ik weet dat de 
heer Van der Wel dat ongetwijfeld gaat doen. Wij wegen die stukken wel degelijk mee, maar 
ook daarbij kun je vragen stellen. 
Los van die stukken moet iets duidelijk geregeld zijn voordat allerlei kaarten worden 
aangepast. Dat blijft staan, ongeacht wat er in die stukken staat. 
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De heer Wagemakers (PvdA): Ik twijfel want ik vind dat wij op de een of andere manier 
meer waarde moeten gaan hechten aan lokale beoordelingen van de situatie aldaar. Wij 
kunnen overal overheen gaan. Wij kunnen springen, wij kunnen zwemmen, wij kunnen alles. 
Maar de kritiek van alle gemeenten is dat wij dit doen. Er kan inderdaad van alles spelen in 
allerlei lagen, maar wij moeten toch kunnen varen op uitspraken van in dit geval de 
gemeenten en het gebied. Die doen dat niet zomaar. 
 
Mevrouw Spierings (D66): Bij die uitspraken kun je allerlei vraagtekens zetten. Ik neem nu 
de woorden van de heer Van der Wel in mijn mond. Ik begrijp dat de agrariër waarover het 
hier gaat, zelf in de gebiedscommissie zit. Ik krijg daarbij niet zo'n lekker gevoel om eerlijk te 
zijn. De gebiedscommissie heeft hierover in eerste instantie helemaal geen positief besluit 
genomen. Blijkbaar bestaat er in het gebied zelf ook grote twijfel over de vraag of wij dit wel 
of niet moeten doen. Dit plus mijn vragen leiden ertoe dat ik mij afvraag of wij vandaag 
positief moeten besluiten over dit voorstel. 
....................... 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Provinciale Staten hebben een controlerende taak 
richting het college. In de casus Steenbergen is elk antwoord van het college voor mij een 
reden om nieuwe vragen te stellen. Ik vraag mij nu af of wij als provincie onze eigen regels 
wel serieus nemen. In artikel 4.11, lid 1 en lid 3 van de Verordening ruimte staat het een en 
ander over regels rondom compensatieplannen. Er moet een compensatieplan zijn voordat 
in een bestemmingsplan de grenzen van de EHS worden aangepast. Dat compensatieplan 
moet onlosmakelijk verbonden zijn met dat bestemmingsplan. Als ik het bestemmingsplan 
van de gemeente Steenbergen dat zij in juni heeft behandeld, goed lees, heeft de gemeente 
wel de begrenzing aangepast maar er staat geen woord in over een compensatieplan. In 
artikel 4.12, lid 5 van de Verordening ruimte staat dat de compensatie start uiterlijk op het 
moment van voltooiing van de aantasting. Volgens mij is de aantasting inmiddels al 
geschied. In artikel 4,12, lid 6 staat zelfs dat indien er bedreigde soorten zijn -- en ik weet 
niet of die er zijn -- er voorafgaand aan de aantasting al compensatie moet plaatsvinden. 
 
De heer Verhees (VVD): Mevrouw Spierings geeft aan dat er voortijdig compensatie moet 
plaatsvinden. Er is echter 400 ha overbegrenzing. Die moeten wij gaan schrappen. Moeten 
wij daarvoor ook al compensatie regelen? Dan kunnen wij dus nooit iets schrappen, of zie ik 
het verkeerd? 
 
Mevrouw Spierings (D66): Ja, daarvoor moeten wij ook compensatie regelen. Op dit 
moment zijn onze regels zo. Het is de bedoeling dat die compensatie straks in de 
ecologische hoofdstructuur mag plaatsvinden. Dat neemt niet weg dat er gewoon een 
compensatieplan moet zijn en bij het bestemmingsplan moet zitten. Zolang dat in onze 
regels staat, moeten wij ons daaraan houden. Ik ben heel benieuwd wat de gedeputeerde 
daarop te zeggen heeft. 
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Rapportage Zuidelijke Rekenkamer; Risicomanagement 
Stimuleringsmaatregel Woningbouwproductie provincie  

Noord-Brabant, 1 november 2013 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb er in de commissievergadering al het 
een en ander over gezegd en zal dat nu niet herhalen. Ik heb na hernieuwde lezing nog een 
paar vragen. 
Mijn eerste vraag is voor de fracties van de VVD en het CDA. Zij gaven aan het niet eens te 
zijn met de aanbevelingen 3 en 4 omdat zij die te detaillistisch vinden. Ik vroeg mij af waarom 
zij dat vinden. Wij worden in dit soort rapporten immers gewezen op de wijze waarop wij 
dingen uitvoeren. De aanbevelingen 3 de 4 gingen over de organisatie van het team van 
medewerkers en over de regels voor inhuur. Daarover heeft de ZRK al eerder een rapport 
gemaakt. Ik vroeg mij af waarom zij tegen deze aanbevelingen zijn of te gedetailleerd vinden 
om daarmee te kunnen instemmen. Misschien kan ik daarop een antwoord krijgen? 
GS geven aan dat zij menen PS altijd goed en transparant geïnformeerd te hebben. Ik heb 
ten tijde van het onderzoek van de ZRK gemerkt dat wij bepaalde dingen helemaal niet 
wisten. Dat had te maken met interne verschuivingen in het budget. Als GS nu terugkijken 
naar dit proces, vinden zij dan ook nog dat zij ons goed geïnformeerd hebben of concluderen 
zij dat zij het wellicht wat beter hadden moeten doen, zeker vanwege de kosten die een en 
ander met zich mee hebben gebracht? Wij zijn overigens wel goed geïnformeerd over de 
aantallen huizen. Dat ging altijd prima, dat is het punt helemaal niet. Het gaat mij even om de 
interne organisatie, om de inhuur en hoe wij daarover geïnformeerd zijn. 
Wij zijn blij dat het college de aanbevelingen overneemt. Wij hebben al veel vaker gevraagd 
om risicomanagement. Wij zijn blij dat dit nu goed in de steigers gezet wordt. Wij zijn 
benieuwd naar het amendement van de VVD en zullen bekijken of wij daarmee akkoord 
kunnen gaan. Risicomanagement en de informatie die wij als PS daarover krijgen, blijken 
iedere keer weer een probleem te zijn. Wij vragen ons ook af, of wij niet wat meer 
ondersteuning nodig hebben om de hoeveelheid informatie die wij krijgen tot ons te kunnen 
nemen als het om zulke complexe dossiers gaat. 
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Wijziging van de Verordening ruimte 2012, intrekking artikel 9.6 en 
aanvullend besluit ten behoeve van het Voorbereidingsbesluit 

zorgvuldige veehouderij van 20 september 2013, 1 november 2013 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! De behandeling op 20 september van het 
voorbereidingsbesluit horend bij de beleidsrijke wijziging van de Verordening ruimte heb ik 
via PS live gevolgd. Ik ben blij dat ik hier weer sta en persoonlijk het woord kan voeren. Er 
liggen nu twee besluiten voor die het sluitstuk vormen bij dit voorbereidingsbesluit. Het 
eerste besluit gaat over het opheffen van de bouwstop op geiten- en schapenhouderijen. 
Nieuwe initiatieven moeten voldoen aan de nieuwe verordening ruimte en de concept BZV. 
Daar schuilen twee onzekerheden in: 
1. Hoe juridisch hard is de BZV? 
2. Hoe zeker is het dat de Q koorts beheersbaar klein is geworden?  
Ik ben het met iedereen eens die ongeduldig wordt en zich afvraagt hoe de BZV eruit ziet, of 
de BZV de oplossing is voor onze hardnekkige problemen met de intensieve veehouderij, en 
of wij als overheid eropaan kunnen dat de BZV de juridische werking krijgt die wij in 
gedachten hebben. Echter, deze onzekerheden los je niet op door langer te studeren en de 
BZV ter discussie te stellen. Ik ben er voorstander van om te starten met de BZV. Dat zal 
dan versie 1.0 zijn, wetende dat die na een jaar opgevolgd wordt een versie 1.2 en 
misschien daarna door 1.3 en zo verder. De BZV zal mee ontwikkelen in de tijd, ook voor de 
geiten en de schapen. 
De tweede onzekerheid vind ik veel lastiger. Wij weten dat in de geiten- en schapenhouderij 
een aantal maatregelen genomen is om de Q-koorts te beheersen. Het risico lijkt ook 
beheersbaar en klein, maar toch heeft een aantal bedrijven nog steeds te kampen met een 
besmetting. Ik heb daar zorgen over en zou graag van de gedeputeerde horen hoe wij 
daarmee kunnen omgaan. Hoe kunnen wij aansturen op blijvende aandacht van de 
kennisinstellingen voor het beheersbaar krijgen en houden van de Qkoorts, ook daar waar 
vaccinatie volledig wordt toegepast? Er is blijkbaar een mechanisme bij deze bacterie dat wij 
nog niet helemaal in de greep hebben. Het onderzoek van de kennisinstellingen naar het 
voorkomen, beheersen en beheersbaar houden, verdient blijvend aandacht. 
De maatregelen blijven nodig, ondanks de vaccinatie. In die zin vind ik het voorstel van de 
PvdA voor een aparte aflammerstal heel sympathiek. Hoe dat precies uitpakt, hoor ik graag 
van de gedeputeerde. 
Wij zijn het ook eens met het besluit om de lopende gevallen buiten het 
voorbereidingsbesluit te houden. Een betrouwbare overheid is essentieel. Wij kunnen met 
beide voorstellen instemmen. 
........................... 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Knoet-Michels en mw. Klitsie wordt de volgende motie 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 november 2013, 
behandelend Statenvoorstel 65/13: Wijziging Verordening ruimte 2010, intrekking artikel 9.6 
en aanvullend besluit t.b.v. het Voorbereidingsbesluit zorgvuldige veehouderij van 20 
september 2013, 
overwegende dat: 
- Provinciale Staten in de vergadering d.d. 22 maart 2013 besloten hebben tot het opstellen 
van een Brabantse ZorgvuIdigheidsscore Veehouderij (BZV); 
- Provinciale Staten daarin de bescherming van de volksgezondheid als belangrijk thema 
hebben benoemd; 
- daarvoor per veesoort specifieke maatregelen gevonden moeten worden; 
- voor geiten- en schapenhouderijen in de BZV specifieke maatregelen nodig zijn om de 
bevolking te beschermen om een nieuwe uitbraak van Q-koorts te voorkomen; 
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- in de sector gesproken wordt over maatregelen zoals aparte aflammerstallen en het 
invoeren van een kwaliteitscertificaat, 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
- onderzoek te doen naar het opnemen van de eis in de BZV om aparte, van andere dieren 
gescheiden aflammerstallen voor geiten - schapenhouderijen; 
- de Staten te informeren over de uitkomsten van het onderzoek, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
Deze motie maakt onderwerp uit van beraadslaging. Zij krijgt nr. M3. 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! In mijn eerste termijn heb ik al gezegd dat er twee 
onzekerheden zijn: een rond de BZV en een rond de Q-koorts. De BZV is hier al uitvoerig 
over tafel gegaan. Ik ben er nog steeds voorstander van dat wij de BZV vertrouwen geven. 
Wij moeten bedenken: het betere is de vijand van het goede. Als wij te lang studeren, blijven 
wij te lang in die fase hangen. Wij moeten het risico aandurven om met de BZV van start te 
gaan, inclusief een BZV voor de geiten en schapen. Ik heb daarom samen de Partij van de 
Arbeid de motie ingediend. 
Over de tweede onzekerheid heb ik een aantal opmerkingen gemaakt. Ik heb nog geen 
antwoord gehad van de gedeputeerde. Er zijn nog steeds een aantal bedrijven besmet met 
Q-koorts, ondanks vaccinatie en ondanks allerlei maatregelen. Ik heb er dringend behoefte 
aan om van het college te horen welke druk er op kennisinstellingen wordt uitgeoefend -- ik 
bedoel dan instellingen in Lelystad, in Wageningen en universiteiten -- om onderzoek te 
doen naar de verspreiding van de bacterie en naar maatregelen die op bedrijfsniveau 
genomen kunnen worden. Ik hoor graag welke inspanningen het college zich hier heeft 
getroost. 
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Hoofdstuk 3: 
 

Maatschappij 
Zorg en welzijn 

Cultuur en media 
Jeugd- en ouderenbeleid 

ICT 
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Uitgangspunten beleid infrastructuur podiumkunsten, beeldend en 
multimedia, 23 september 2011 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! In mijn eerste bijdrage aan het debat in deze Staten wil 
ook ik positief starten. Het college is in staat gebleken om in korte tijd de in de commissie 
besproken notitie te bewerken. Dat is knap. Verschillende opmerkingen uit de commissie zijn 
erin verwerkt en de kwaliteit van het stuk is duidelijk verhoogd. Het tijdpad waarover in de 
commissie is gesproken, vormt nu een integraal onderdeel van deze notitie. Dat verhoogt de 
transparantie. Er is ook een goed overzicht van de huidige stand van zaken. 
 
De voorzitter: Het is heel vriendelijk dat u de gedeputeerde aankijkt als u spreekt, maar dan 
hoort de rest van de zaal u niet meer omdat u dan niet in de microfoon spreekt. 
 
De heer Hageman (D66): Dan ga ik nu in microfoon praten. Het was ook ongeveer het einde 
van de opsomming van positieve zaken die ik in het stuk heb kunnen vinden. 
In de commissievergadering hebben wij al aangegeven dat een half A4-tje met 
uitgangspunten voor de podiumkunsten wel heel erg mager is. Het college is daaraan 
tegemoet gekomen; wij hebben nu een en een kwart A4-tje gekregen. Dat dit voor een groot 
deel wordt veroorzaakt door het feit dat tekstmarges enorm vergroot zijn, vind ik jammer. 
Misschien dat deze aanpassing van de marges bedoeld is als een bijdrage aan de 
uitgangspunten van beeldend en multimedia. Die staan namelijk wel in de titel van de notitie, 
maar die titel dekt de lading niet. Het gaat vooral over podiumkunsten. Het zijn bovendien 
geen uitgangspunten, het is een schets van uitgangspunten of misschien nog beter: de 
contouren van een schets van uitgangspunten. Wij hebben het idee dat het college beperken 
tot hoofdlijnen verwart met het blijven steken in algemeenheden. Het is mogelijk dat 
Gedeputeerde Staten hopen dat Provinciale Staten hun rol beperken tot het goedkeuren van 
de zes algemeenheden die worden genoemd. 
Zijn deze uitgangspunten eigenlijk nieuwe gezichtspunten voor het college? Wij hopen in 
ieder geval niet dat het college denkt dat PS een beleid willen dat tegen het maatschappelijk 
belang is, dat zich bezighoudt met lokale zaken of dat ingaat tegen andere provinciale 
activiteiten. De fractie van D66 heeft samen met de fracties van het CDA, 50PLUS, PvdD en 
GroenLinks een motie ingediend om de kaderstellende rol van PS te garanderen. Wij hopen 
dat de inhoudelijke opbrengst van een later te houden denksessie met de commissie het 
gapende gat tussen de zeer algemene uitgangspunten en de aangekondigde regeling zal 
dichten. In de motie wordt het college gevraagd, deze regeling ter besluitvorming voor te 
leggen aan PS. Een van de weinige concrete zaken in de eerste notitie, namelijk dat met 
incidentele middelen vernieuwingen worden gestimuleerd, is verdwenen in deze versie. 
Niemand in de commissie was echter tegen dit punt. D66 heeft zelfs gevraagd om dit voor 
een periode van vijf jaar structureel te maken. Bij ons doemt dan ook een beeld op van een 
in paniek geraakt college dat koortsachtig vergadert hoe het deze eruptie van concreetheid 
kan repareren. De gevonden oplossingen schrappen uit de tekst en hopen dat niemand erop 
terugkomt. 
In de commissie hebben wij specifiek gevraagd dat het college zich inspant voor een zachte 
landing van culturele instellingen. Deze worden namelijk bedreigd door een stapeling van 
bezuinigingen van VVD en CDA, landelijk aangevuld met de PVV en provinciaal door de SP. 
Wij beschouwen dit niets anders dan fatsoenlijk bestuur. Het is ook nodig als je nog geen 
zicht hebt op de sleutelspelers in de culturele infrastructuur. Op deze opmerking van D66 is 
wel teruggekomen in het voorstel, maar dit zit deels verstopt onder het BrabantBod. De 
boodschap is ook tweeslachtig: het college wil geen zachte landing voor de instellingen maar 
spreekt bij uitgangspunt één wel over de noodzakelijke transitietijd. Volgens ons is dat een 
chique omschrijving van een zachte landing. Kan de gedeputeerde hier zeer concreet 
uitleggen hoe wij dit moeten lezen? 
D66 is het eens met uitgangspunt twee, waarin staat dat behoud of versterking van de keten 
vooropstaat en niet het behoud van individuele instellingen. Wij menen dat individuele 
instellingen onderdeel zijn van de keten. Bezuinigingen moeten dan ook pas worden 
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doorgevoerd als je weet wat je aanricht. Vergelijk het met deel één van de kredietcrisis waar 
de verkeerde bank niet ondersteund werd, met alle desastreuze gevolgen van dien: eerst 
visie dan pas bezuinigingen en niet andersom, zoals nu bij dit college het geval lijkt te zijn. 
Met onze wens om specifiek in te gaan op de positie van starters, doorgroeiers en 
gevestigde namen binnen elk cluster uit het BrabantBod is eigenlijk niets gedaan. Daarom 
hebben wij daarover samen met het CDA, GroenLinks, 50PLUS en de PvdD een motie 
ingediend. Wij hebben in de commissie aangegeven dat wij ernstige twijfels hadden of het 
stuk rijp was voor behandeling, gezien de hoeveelheid opmerkingen waarvan de 
gedeputeerde had toegezegd dat zij die zou verwerken. Het is inderdaad niet rijp. De 
opmerkingen zijn onvoldoende gebruikt om met een meer uitgewerkt stuk te komen. Het is 
naar onze mening dan ook onvoldoende om tegemoet te komen aan een goede 
kaderstellende rol van Provinciale Staten. De door D66 ingediende moties hopen zowel het 
proces op gang te houden als de kaderstellende rol van Provinciale Staten te waarborgen. 
................... 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Ik snap dat het niet gebruikelijk is. Ik zou het ook liever 
niet zo willen. Het grote probleem is echter dat het voorliggende stuk zo globaal van opzet is 
dat er een te groot gat zit tussen wat hier ligt en wat er uiteindelijk moet komen. Kaderstelling 
door Provinciale Staten houdt toch ook in dat wij zicht hebben op waarover wij besluiten. De 
voorliggende notitie doet dat niet. De motie is ingediend met het idee dat wij de voortgang 
van het proces niet willen verstoren door nu hard tegen deze notitie te zijn. Ook gezien het 
feit dat er nog een periode komt waarin wij inhoudelijk iets kunnen toevoegen, laten wij het 
proces voortgaan, maar geef ons dan even dat toetsmoment. Als dat niet kan, moeten wij in 
ieder geval constateren dat het huidige voorstel onvoldoende is om onze kaderstellende rol 
te kunnen vervullen. 
 
Mevrouw Van Haaften-Harkema (GS;CDA): Het voorliggende voorstel bevat globale 
uitgangspunten. Ik vind dat die een behoorlijke impact hebben als zij goed landen. PS geven 
die uitgangspunten mee aan het college om daarop een regeling te baseren; een regeling 
die het veld uitdaagt om met een uitwerking van het BrabantBod te komen en die het veld 
bovendien juridisch gezien steun geeft om ook bij het Rijk een regeling te kunnen 
voorstellen. 
Ik heb al enkele keren betoogd dat de opdrachtverlening aan de Adviescommissie voor de 
Kunsten veel gedetailleerder zal zijn en veel meer concreet maakt wat wij van de commissie 
verwachten opdat de Staten kunnen sturen op waar wij met de culturele infrastructuur, de 
clustersamenwerking en het in stand houden van de keten naar toe gaan. 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Wij zien onze kaderstellende rol groter dan alleen 
uitlokken. De gedeputeerde vraagt eigenlijk of wij medewerking willen geven aan het 
uitlokken van mooie ideeën in het veld. Wij willen verdergaan dan dat en begrijpen dat de 
gedeputeerde daarin niet wil meegaan. 
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Sportplan Brabant 2016, 8 december 2011 
 
 
De heer Hageman (D66): Mevrouw de voorzitter! De diverse bijdragen aanhorend, raak ik 
enigszins in verwarring. Ik had het idee dat het ging over een topsportplan en ik hoor vurige 
pleidooien voor breedtesport en gehandicaptensport. Mijn fractie kan het sportplan voor een 
groot deel onderschrijven. Wij vinden sport heel belangrijk voor gezondheid en welzijn, maar 
wij willen niet treden in de verantwoordelijkheden van gemeenten en sportbonden. Daarom is 
het voor ons heel lastig om dit voorstel te beoordelen. Van het deel over de topsport 
onderschrijven wij een aantal uitgangspunten. Kern voor ons is dat geïnvesteerd wordt in 
topsport om drie redenen: het heeft een indirect stimulerend effect op breedtesport, het heeft 
een effect op regiobranding als onderdeel om Brabant te positioneren als vestigingsgebied 
en het biedt mogelijkheden om de sterkte van Brabant, zijnde haar technische 
innovatiekracht, te koppelen aan marktniches in de sport met de bijhorende kansen voor het 
MKB (Midden- en Kleinbedrijf). 
Wij zien deze opvatting voor een belangrijk deel ondersteund door het SER rapport dat naar 
onze mening meer afwijkt van het voorliggend plan dan dit college zelf aangeeft. Daarom 
willen wij drie amendementen op het sportplan indienen. Het eerste gaat over het 
aanbrengen van meer focus door ons te beperken tot vier kernsporten in  plaats van zeven 
zoals in het voorstel staat. Wijdenken dat op deze wijze Noord-Brabant meer 
onderscheidend kan zijn en dus echt een verschil kan maken. Verschil maken is ook de 
grondgedachte over het amendement over de fieldlabs. Uitgangspunt is de maximale 
toegevoegde waarde voor Noord-Brabant en die zit volgens D66 in innovatie, met inzet van 
onderwijs en MKB. Door een verplichte koppeling aan te brengen tussen fieldlab en 
accommodatie denken wij meer te kunnen bijdragen aan de profilering van de provincie. Dat 
is toch een van de uitgangspunten bij het sportplan! 
Het derde amendement dat wij samen met de PVV indienen, gaat over het gezamenlijke 
budget voor evenementen en sportnetwerken. Zoals de woordvoerder van de PvdA ook al 
heeft gezegd, er wordt wel erg veel uitgegeven aan de zachte kant. Wij zijn van mening dat 
een bedrag van €7,45 mln. voor netwerken en evenementen wel heel ruim is, zeker afgezet 
tegen de bijdragen voor talentontwikkeling en accommodaties. 
 
De voorzitter: Door het lid Hageman worden de volgende amendementen voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 en 9 december 2011, 
behandelend het Sportplan Brabant 2016, 
overwegende dat: 
- sport geen kerntaak is van de provincie maar dat via de Agenda van Brabant sport is 
gekoppeld aan leef- en vestigingsklimaat en aan economische ontwikkeling; 
- de SER Brabant de economische waarde van sport heeft onderschreven; 
- in financieel moeilijke tijden het extra belangrijk is om het maximale uit de investeringen te 
halen; 
- de SER Brabant vanuit het economisch perspectief adviseert om je als provincie te 
beperken in het aantal kernsporten; 
- door de investeringen meer te focussen de provincie meer onderscheidend kan zijn op die 
overgebleven kernsporten; 
besluiten: 
de laatste zin van bladzijde 5/19 te wijzigen in: 
"Binnen deze sporen richten we ons nu op 4 kernsporten die in Noord-Brabant diep 
geworteld zijn: 
- Hockey 
- Hippische sport 
- Turnen 
- Zwemmen." 
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"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 en 9 december 2011,  
behandelend het Sportplan Brabant 2016, 
overwegende dat: 
- sport geen kerntaak is van de provincie maar dat via de Agenda van Brabant sport is 
gekoppeld aan leef- en vestigingsklimaat en aan economische ontwikkeling; 
- de SER Brabant de economische waarde van sport heeft onderschreven; 
- het in financieel moeilijke tijden extra belangrijk is om het maximale uit de investeringen te 
halen; 
- volgens het advies van de SER Brabant in de cross-over tussen sport en innovatie de 
kracht van Noord-Brabant zit; 
- onderzoek en innovatie goede mogelijkheden bieden voor onderwijs en MKB in Noord-
Brabant; 
besluiten: 
Aan de criteria op bladzijde 11/19 toe te voegen: 
"- er wordt slechts geïnvesteerd in topsportaccommodaties indien er een innovatief fieldlab 
aan gekoppeld is." 
 
De voorzitter: Deze amendementen maken onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgen de 
nrs. A4 en A5. 
Door de leden Hageman en mw. Frijters-Klijnen wordt het volgende amendement 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 8 en 9 december 2011, 
behandelend het Sportplan Brabant 2016, 
overwegende dat: 
- sport geen kerntaak is van de provincie maar dat via de Agenda van Brabant sport is 
gekoppeld aan leef- en vestigingsklimaat en aan economische ontwikkeling; 
- de SER Brabant de economische waarde van sport heeft onderschreven; 
- het in financieel moeilijke tijden extra belangrijk is om het maximale uit de investeringen te 
halen;  
- topaccommodaties nodig zijn voor topsportevenementen maar dat topsportevenementen 
niet nodig zijn voor topaccommodaties; 
- topsportevenementen georganiseerd worden door sportbonden en niet door overheden; 
- topsportevenementen voor de provincie vooral een toegevoegde waarde hebben als 
"regiobranding" en daarom ook uit de economische productgroepen bekostigd moeten 
worden; 
- er €3,2 mln. wordt geïnvesteerd in het opzetten en onderhouden van sportnetwerken; 
- binnen deze netwerken voldoende ruimte gevonden kan worden ter stimulering en 
voorbereiding van het organiseren van topsportevenementen. 
besluiten: 
op bladzijde 14/19 de regel: 
"2 Topsportevenementen  €4,25 mln. " 
te vervangen door: 
'2 Topsportevenementen  €2,25 mln. " 
en de regel : 
"Totaal    €44,00 mln. " 
Te vervangen door: 
"Totaal    €38,00 mln." 
....................................... 
 
 
De heer Hageman (D66): Ik snap dat de gedeputeerde daar een probleem mee heeft. Zowel 
dit amendement als het vorige dat ontraden wordt, heeft te maken met focus aanbrengen. 
Wij zitten in een periode waarin het geld niet meer tegen de plinten omhoog klotst en wij dus 
keuzes moeten maken. Dat houdt ook in dat wij zaken kunnen heroverwegen die wij eerst 
belangrijk vonden en dan misschien tot de conclusie komen dat wij die nu iets minder 
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belangrijk vinden. Daarom heb ik ook gepleit voor minder sporten om uiteindelijk met de 
beschikbare euro’s het verschil te kunnen maken. 
De gedeputeerde heeft een probleem met het verplichtende karakter bij de fieldlabs. Het 
gaat er uiteindelijk ook om dat je je nek durft uit te steken. Waarom wil Noord-Brabant 
onderscheidend zijn? Volgens mij is dat op het gebied van innovatie. Probeer de 
toegevoegde waarde voor Noord- Brabant zo groot mogelijk te maken: dit is dé provincie 
waar innovatie plaatsvindt! Dat houdt ook in dat er fieldlabs komen met daaromheen 
sportaccommodatie. Dat is een omgekeerde redenering die uitgaat van de kracht en 
behoeften van Noord-Brabant. 
 
Mevrouw Van Haaften-Harkema (GS;CDA): Daarover zijn wij het helemaal eens. 
 
De heer Hageman (D66): Waar gaan wij dan mis? 
 
Mevrouw Van Haaften-Harkema (GS;CDA): Wij gaan mis bij de verplichting. Uit het rijtje 
van concrete doelen die wij willen behalen, blijkt dat wij streven naar zes tot acht 
accommodaties en naar vijf fieldlabs gekoppeld aan die accommodaties. Daaruit blijkt dat wij 
het heel ver met elkaar eens zijn als het gaat om de enorme kans die dit alles biedt om sport, 
wetenschap, onderwijs en techniek met elkaar te verbinden. Zodra wij dat gaan verplichten, 
vrees ik dat het niet meer het ambitieuze karakter krijgt dat wij bedoelen. Het wordt er dan 
misschien wel met de haren bijgesleept. 
 
De heer Hageman (D66): Ik neem aan dat het van tevoren goed bekeken wordt. Hetzelfde 
geldt voor de huidige vijf fieldlabs die in de planning staan. Er moet een goede inhoudelijke 
toets zijn. Wat weerhoudt ons ervan om die inhoudelijke toets te handhaven maar de lat een 
beetje hoger te leggen? Ik wil die ambitie verwezenlijkt zien door het innovatieve karakter 
van de provincie extra te ondersteunen. 
 
Mevrouw Van Haaften-Harkema (GS;CDA): Ik denk dat de focus waarover de heer 
Hageman spreekt zeer wel terug te vinden is in de criteria die in de regeling zijn opgenomen. 
Die brengen zeker focus aan. Ik heb het niet alleen over fieldlabs maar ook over de andere 
onderwerpen. Wij hebben niet veel problemen met de bedoeling van het amendement maar 
wel met de daarin opgenomen verplichting. Die gaat ons te ver. 
Amendement A6 gaat over het budget voor topsportevenementen. In de overwegingen wordt 
aangegeven waarom dat budget naar beneden kan worden bijgesteld. Ik ben het daarmee 
niet eens. Ik vind ook dat er een fout staat in de overwegingen. 
Ik heb zojuist gesproken over de verwevenheid van de verschillende sporen van het 
sportplan. Bij het vierde gedachtestreepje staat: “Topaccommodaties zijn nodig voor 
topsportevenementen, maar topsportevenementen zijn niet nodig voor topaccommodaties.” 
Natuurlijk wel! Als daar nooit een evenement plaatsvindt, is het een desinvestering en komt 
zo’n accommodatie helemaal niet uit de verf. 
 
De heer Hageman (D66): Ik ben het daarmee niet eens. Als topsportaccommodaties aan 
veel criteria moeten voldoen en als je deze accommodaties koppelt aan fieldlabs, kun je ook 
zeggen dat voor de kwaliteit van de sport en de ontwikkeling van talent dat soort 
accommodaties heel goed zijn. Als de accommodaties goed geschikt zijn voor breedtesport 
kan daaraan ook veel gedaan worden. Een kwalitatief goede topaccommodatie is niet één-
op-één gekoppeld aan het houden van een evenement. Ik geloof wel dat evenementen een 
toegevoegde waarde kunnen hebben. Via het netwerk wordt ook geprobeerd de 
regiobranding van Brabant te stimuleren. Naar mijn idee zou het totale budget voor 
netwerken en voor het organiseren en binnenhalen van topsportevenementen wat lager 
kunnen zijn omdat het in geen verhouding staat tot het uiteindelijke doel dat wij nastreven.  
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Transitie Jeugdzorg, 8 december 2010 
 
De heer Hageman (D66): Mevrouw de voorzitter! D66 heeft wat moeite met dit stuk. Het 
schetst een beeld van een provincie die de verantwoordelijkheid voor de transitie 
nadrukkelijk bij de ontvangende partijen legt en zich beperkt tot welwillend meedenken en 
het behartigen van de lopende zaken. Wij denken dat de provincie meer doet dan dat uit dit 
stuk blijkt. Dat zij meer doet is prima, maar dat dit zo matig tot uitdrukking komt in het stuk is 
dan wel weer jammer. Het is misschien een gemiste kans. 
In deze turbulente tijden waarin zo veel energie zal gaan zitten in zowel de overdracht naar 
de gemeenten als ook in de transformatie van de jeugdzorg zelf, – de heer Kerkhoff van de 
PVV heeft daarvan zeer uitvoerig voorbeelden gegeven – is het pijnlijk dat niet de kwaliteit 
van de jeugdzorg bovenaan lijkt te staan, maar het geld dat de provincie er voor over heeft. 
Daarom hebben wij samen met de PvdA twee amendementen ingediend. 
Voor ons ligt de kern van het probleem in de constatering dat de gemeenten nog geen 
uitgekristalliseerd plaatje hebben en ook de rijksoverheid nog geen schets van het 
toekomstig stelsel heeft gemaakt. Als je dit koppelt aan de insteek om de partners, die nu 
nog bijna volledig van de provincie afhankelijk zijn en daar ook hun organisatie en cultuur op 
hebben ingericht, een actievere rol te geven in het veranderproces, betwijfelt D66 het of de 
provincie op dit moment al zo'n afwachtende houding moet aannemen. Welke mogelijkheden 
ziet de gedeputeerde nog om in de eerste periode meer sturend op te treden en deze sturing 
snel af te bouwen naar de nu geschetste ondersteuning? 
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Motie M4 vreemd aan de orde van de dag, 20 januari 2012 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Ik wil nog even aangeven dat wij zeer veel moeite 
hebben met deze motie. Dat ligt niet zozeer aan het Brabants Orkest want D66 is altijd een 
supporter geweest van het Brabants Orkest maar onze moeite zit in twee bezwaren. Het 
eerste is dat twee van de partijen die zo verantwoordelijk zijn voor de snoeiharde bezuiniging 
in de cultuursector, zich nu opwerpen als belangenbehartigers. D66 heeft eerder in de 
commissie een pleidooi gehouden voor het nadenken over een zachte landing voor 
cultuurinstellingen die geconfronteerd worden met een samenloop van bezuinigingen. Noch 
bij de CDA-gedeputeerde noch bij de coalitie was er enige animo om hierop in te gaan. 
Misschien heeft het CDA nu het licht gezien en hoort dat bij de herbronning of zo. Ook de 
motie die is ingediend om extra geld te krijgen voor problemen bij die instellingen die worden 
geconfronteerd met een samenloop van bezuinigingen is door de coalitiepartijen verworpen. 
D66 wil graag op de grote lijnen zitten en de levensvatbaarheid van de culturele 
infrastructuur, want dat is een provinciaal belang, bewaken. Wij vonden daarvoor geen 
ingang bij de coalitie. Dat brengt mij bij het tweede bezwaar. De herkenbare problemen die 
hier zijn aangehaald, zijn volgens ons op meer instellingen van toepassing. We praten nu 
over het Brabants Orkest maar er zijn heel veel culturele instellingen die geconfronteerd 
worden met een samenloop van bezuinigingen. Daar hebben we het vandaag ineens niet 
meer over. We krijgen dan ook de indruk dat niet de zorg voor de gehele infrastructuur 
leidend is maar het krijgen van een vrijkaartje voor een uitvoering. D66 wenst daarom niet 
mee te doen aan deze krokodillentranen. 
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Opdrachtverlening aan de Adviescommissie Kunsten in het kader 
van de uitgangspunten beleid infrastructuur podiumkunsten, 

beeldend en multimedia, 2 maart 2012 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Ter besluitvorming ligt voor ons een dubbele 
opdrachtverlening aan de Adviescommissie voor de Kunsten. Het eerste deel ligt in het 
verlengde van de subsidieregeling en D66 gaat hiermee akkoord. Het tweede deel is 
ontstaan door de terechte zorg dat de samenvallende bezuinigingen vanuit het Rijk en vanuit 
de provincie impact zullen hebben op omvang en kwaliteit van de Noord-Brabantse 
cultuursector. Dit leidt tot de zinsnede: Wij verwachten dat de knelpunten concreet zichtbaar 
worden bij de advisering door de Adviescommissie Kunsten. D66 blijft herhalen dat het 
merkwaardig is dat je eerst bezuinigingen doorvoert en daarna gaat kijken wat de gevolgen 
zijn van je handelen. Wij zien liever een college dat van te voren inschat wat de gevolgen 
van z’n handelen zijn. Maar dat staat verder buiten deze adviesaanvraag. 
In dit stadium vindt D66 het dan ook een prima idee om advies te vragen aan de 
Adviescommissie voor de Kunsten. Wij zijn dan ook van mening dat een aantal zeer 
relevante vragen is geformuleerd. In de commissiebespreking hebben wij een paar 
hoofdpunten aangegeven die te maken hebben met onze bezwaren. Wij hebben een 
opmerking gemaakt over de uitwerking van de motie over starters, doorgroeiers en 
gevestigde namen die door D66 was ingediend. Ik heb het audioverslag niet kunnen 
terugluisteren, maar ik heb volgens mijn aantekeningen de volgende redelijk concrete vraag 
gesteld: Welke mogelijkheden ziet u om de toekomstige subsidie verstrekking te koppelen 
aan verschillende minimale percentages eigen inkomsten per groep? Hierbij valt te denken 
aan minimale percentagens eigen inkomsten van 10, 25 en 50 % voor respectievelijk 
starters, doorgroeiers en gevestigde namen. Het tweede deel van die vraag was: Hoe 
zouden de haalbare groeiscenario’s eruit kunnen zien om tot deze minimumpercentages 
eigen inkomsten te komen? 
De gedeputeerde zegde in de Memorie van Antwoord toe, hierop terug te komen. Dat is ook 
gebeurd en wel met de volgende formulering: De balans in de eigen inkomsten wordt 
opgenomen als aandachtspunt in de adviesopdracht aan de Adviescommissie Kunsten. Wij 
vragen in het advies met name aandacht voor variatie en maatwerk zoals groeimodellen voor 
starters en gevestigde namen. 
Voorzitter. Gelukkig weet ik zelf wat ik heb bedoeld want met deze verwoording door het 
college kun je alle kanten op. Als ik hiervoor een zo positief mogelijke uitleg bedenk, dan zal 
die zijn dat de formulering blijkbaar in lijn moet zijn met de aard van de hoofdaanvraag. 
Hiermee kom ik tot mijn laatste hoofdopmerking: De aanvraag zelf is vatbaar voor veel 
interpretaties. Omdat D66 van mening is dat Provinciale Staten pas moeten instemmen met 
het voorstel indien ze weten wat ze precies besluiten, hebben wij in de commissie verzocht, 
delen van de aanvraag te concretiseren. Van wat precies willen wij de ontwikkeling geschetst 
hebben. Willen we dat werkelijk van de hele culturele infrastructuur, dus inclusief 
muziekscholen, amateurverenigingen of praten we alleen over instellingen die subsidie 
hebben aangevraagd en waar die zes aandachtspunten voor bedoeld waren? En: scenario’s, 
waarvoor eigenlijk? Voor als er nog meer bezuinigd moet worden of als de provincie besluit 
meer te willen investeren in cultuur? Of misschien een scenario voor het geval een deel van 
de infrastructuur gaat omvallen op het moment dat er geen uitkering uit het Fonds voor de 
podiumkunsten komt? Zijn het scenario’s op het niveau van individuen of afzonderlijke 
instellingen of praten we over clusters en over de hele culturele infrastructuur? Ook had D66 
een vraag over het begrip voldoende. Voldoende naar de mening van wie, de 
cultuurinstellingen die bevraagd worden, van de Adviescommissie, van het college, van PS 
en voldoende voor wat, om de hele culturele infrastructuur in stand te houden of om een 
divers aanbod in stand te houden? Volgens D66 was het een relatief kleine moeite om een 
eenduidige formulering te zoeken. Wij betreuren het dan ook zeer dat de gedeputeerde dit 
gewoon heeft geweigerd. Hiermee wordt de kracht van een deel van de aanvraag fors 
onderuit gehaald en dat vinden wij jammer. 
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Kortom, naar onze mening geeft deze adviesaanvraag onvoldoende sturing aan de 
gewenste uitkomst. Het CDA zei zojuist al te hopen dat er ook een financiële onderbouwing 
in voorkomt. Naar ons idee moet je een adviesaanvraag niet baseren op hoop maar op een 
duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en zo concreet moet je ook je adviesaanvraag 
formuleren. 
Met dit uitgangspunt dat wij niet gaan instemmen op het moment dat onvoldoende duidelijk is 
wat wij willen besluiten, zullen wij tegenstemmen. 
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Oprichting Stichting Beheer Museumkwartier, 30 maart 2012 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Volgens mijn fractie zijn de meest relevante zaken naar 
tevredenheid besproken. Er blijft één puntje over. Daarvoor dienen wij samen met 
GroenLinks, de PVV en de PvdA een amendement in. De kern van dat amendement is dat 
de ondertekenaars van mening zijn dat in het voorliggende besluit geen waardeoordelen 
thuishoren over het al of niet adequaat zijn van de door GS verstrekte informatie of over de 
vraag of PS vinden dat zij optimaal geïnformeerd zijn. Dit staat los van de filosofische vraag 
of je ooit met zekerheid kunt stellen dat je adequaat geïnformeerd bent. 
 
De voorzitter: Door de leden Hageman, mw. Brunklaus, Kerkhoff en Van Liempd wordt het 
volgende amendement voorgesteld: 
 
 “Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2012, 
behandelend de Oprichting Stichting Beheer Museumkwartier, 
overwegende dat: 
- een besluit zakelijk geformuleerd dient te zijn zonder waardeoordelen; 
besluiten: 
het vierde gedachtestreepje te vervangen door: 
- overwegende dat de commissie Cultuur en Samenleving respectievelijk Provinciale Staten, 
overeenkomstig de met Provinciale Staten gemaakte afspraken, in staat zijn gesteld om 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voorgenomen besluit van 
Gedeputeerde Staten.” 
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Deelname provincie aan oprichting Stichting  
Eindhoven/Brabant 2018, 30 maart 2012 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Dit voorstel is al uitgebreid besproken in de commissie 
Cultuur en Samenleving. De opmerkingen die onder andere door D66 zijn gemaakt, zijn in de 
Memorie van Antwoord verwerkt, waarvoor dank. Toch hebben we nog enige opmerkingen 
naar aanleiding van de Memorie van Antwoord. Het opnemen van volksvertegenwoordigers 
in de raad van toezicht is nadrukkelijk door D66 als een wens neergelegd. De gedeputeerde 
stelt op blz. 3 dat een van de doelstellingen van het project zou zijn u verder te bekwamen in 
het samen besturen. Daar ligt onze zorg niet, of misschien juist wel. Een van onze 
zorgpunten is het vaak gehoorde en misschien wel populistische punt dat het een 
bestuurdersfeestje zou zijn. Dat wordt niet direct met die opmerking ontkracht. De zorg over 
het politieke draagvlak wordt door de formulering van het college ook niet weggenomen. Het 
college staat behoorlijk afwijzend tegenover een deelname van volksvertegenwoordigers in 
de raad van toezicht en geeft als alternatief een vorm van actieve informatieplicht, waartoe 
deze al verplicht is dan wel een adviescommissie met beperkte bevoegdheden. D66 wil van 
de gedeputeerde weten hoe dit eruit zal zien en hoeveel minder bevoegdheden deze 
commissie heeft ten opzichte van de raad van toezicht. Verder willen wij graag weten welke 
opties van deze strekking de gedeputeerde op blz. 5 bedoelt en hoe neutraal zij deze in de 
bestuurlijke stuurgroep zal voorleggen. 
Ook vinden wij het jammer gelet op de discussies over de salariëring dat in de Memorie van 
Antwoord zo wordt gegoocheld met een formulering. Mijn vraag aan de gedeputeerde is of 
op blz. 6 van de Memorie van Antwoord niet gewoon staat dat de artistiek directeur meer 
gaat verdienen dan de Balkenendenorm. 
Verder dient D66 een amendement over de formulering van het besluit in. Het is eigenlijk 
dezelfde formulering als van de vorige stichting. 
 
De voorzitter: Door de leden Hageman, mw. Brunklaus, mw. Frijters-Klijnen en Van Liempd 
wordt het volgende amendement voorgesteld. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2012, 
behandelend de oprichting Stichting Eindhoven/Brabant 2018, 
overwegende dat 
een besluit zakelijk geformuleerd dient te zijn zonder waardeoordelen, 
besluiten het vierde gedachtestreepje te vervangen door: 
- overwegende dat de Commissie Cultuur en Samenleving respectievelijk Provinciale Staten, 
overeenkomstig de met Provinciale Staten gemaakte afspraken, in staat zijn gesteld om 
wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voorgenomen besluit van 
Gedeputeerde Staten.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 206 

Nadere uitwerking investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad, 
22 juni 2012 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Ter bespreking is het dossier Samen Culturele 
Hoofdstad. Daar ziet D66 al een eerste pijnpunt. De discussies in de verschillende 
gemeenteraden suggereren dat er even wat minder Samen is. Het bidbook moet meer naar 
de eigen stad geschreven worden, het ter beschikking te stellen budget moet meer in de 
eigen stad terecht komen, er moet meer in de eigen infrastructuur terechtkomen, etc. 
Besluitvorming stagneert omdat afzonderlijke gemeenten nog niet weten of ze zoveel geld 
over hebben voor dit project. Dat is jammer, omdat het project naar de mening van D66 
zoveel mogelijkheden biedt om ons als provincie te profileren, om de organisatorische 
kwaliteiten van de hele sector verder te laten groeien, om verrassende nieuwe combinaties 
van cultuuruitingen te vinden, om andere partijen mee te laten financieren en zo het 
geïnvesteerde geld zich te laten vermenigvuldigen en noem nog maar een aantal redenen 
op. Daarvoor is wel een goede sturing van inhoud en proces noodzakelijk. In de procesgang 
heeft D66 herhaaldelijk haar zorg geuit over het draagvlak onder de bevolking en de 
volksvertegenwoordigers. Nu heeft D66 een motie voorbereid, waarin wij GS vragen 
tegemoet te komen aan enkele geuite bezwaren vanuit de gemeenten door een splitsing aan 
te brengen in het budget. Een klein deel van het budget zou besteed mogen worden aan de 
noodzakelijke infrastructuur voor de Culturele Hoofdstad, het grootste deel blijft bestemd 
voor projecten uit het bidbook. Met deze motie hoopt D66 tevens de gemeenten over de 
streep te trekken om zodoende verdere vertraging te voorkomen. Het zou bijvoorbeeld 
Helmond, refererend aan een vorige discussie, ruimte kunnen bieden in hun zoektocht naar 
theaterruimte. Er is wel een herformulering van de huidige stukken nodig – en daarop is 
terecht al gewezen – om niet in conflict te raken met de Europese spelregels. 
 
De voorzitter: Door het lid Hageman wordt de volgende motie voorgesteld. 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 juni 2012, behandelend 
de nadere uitwerking investeringsdossier Samen Culturele Hoofdstad, 
constaterende 
- dat de besluitvorming in een aantal steden hapert, 
overwegende dat: 
- enkele van de redenen die worden aangevoerd betrekking hebben op de hoogte van het 
afgesproken budget van €10 mln. per stad; 
- op dit moment niet altijd duidelijk is wat het langdurig effect is van de besteding van het 
budget; 
- er binnen de steden zorgen bestaan over de toekomst van de culturele infrastructuur; 
- een deel van die zorgen de fysieke infrastructuur betreffen; 
- er binnen de raden weerstand ontstaat tegen de gevoelde (on)vrijheid in het besteden van 
het beschikbaar te stellen budget; 
- voortgang van het besluitvormingstraject gebaat zal zijn bij initiatieven die tegemoet komen 
aan geuite zorgen en bezwaren, 
verzoeken Gedeputeerde Staten om 
- binnen de stuurgroep Samen Culturele Hoofdstad zorg te dragen voor het openstellen van 
het beschikbare budget om maximaal €1 mln. te besteden aan fysieke componenten ten 
behoeve van het project Samen Culturele Hoofdstad. Hierdoor blijft minimaal 5 x €9 mln. 
beschikbaar voor projecten uit het bidbook, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
.......................... 
 
De voorzitter: Door de leden Van der Wel en Hageman wordt de volgende motie 
voorgesteld. 
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“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 22 juli 20 12, 
constaterende: 
- dat in de huidige investeringsagenda €50 miljoen is gereserveerd voor Brabantstad 
Culturele Hoofdstad; 
- dat deelnemende gemeenten is gevraagd om gezamenlijk eenzelfde bedrag van €50 mln. 
bij te dragen aan Brabantstad Culturele Hoofdstad, 
overwegende: 
- dat er bij de deelnemende gemeenten signalen zijn dat, mede door de crisis, er minder 
budget beschikbaar is voor het project Brabantstad Culturele Hoofdstad; 
- dat er een mogelijke situatie kan ontstaan dat gemeenten minder willen bijdragen dan de 
gevraagde € 10 mln.; 
- dat in die situatie heroverweging van de gewenste inhoud en het daaruit volgende 
gewenste budget gewenst is, verzoeken het college van Gedeputeerde Staten, in een 
situatie waarin een gemeente minder dan de beoogde €10 mln. beschikbaar stelt, zorg te 
dragen voor een inhoudelijke aanpassing van de projecten in het bidbook en een voorstel te 
doen voor verlaging van de provinciale bijdrage, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
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Besluitvormingsproces rondom het toekennen van een provinciale 
subsidie aan de gemeente Helmond ten behoeve van een tijdelijk 

theater in de Onze Lieve Vrouwe Tenhemelopneming Kerk, 24 
augustus 2012 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Pas na lange aarzeling heeft mijn fractie D66 de vraag 
om een extra vergadering van Provinciale Staten ondersteund. Hoewel wij vinden dat er veel 
onduidelijkheid is over de gang van zaken, zijn wij ons ook bewust van het feit dat dit debat 
alleen maar verliezers kent. De grootste verliezer is in ieder geval het aanzien van de politiek 
dat door een opstapeling van onzorgvuldigheden en ongelukkige communicatie geschaad 
wordt. Ik meen te mogen constateren dat de emoties zijn opgelopen tot oorlogssterkte. Wij 
kennen de bekende uitspraak: "In tijden van oorlog is de waarheid het eerste slachtoffer." 
Zowel de gemeente als de provincie heeft zich ingespannen om de waarheid te verspreiden. 
Deze zou een antwoord moeten geven op de kernvraag of er wel of geen toezegging was 
van de provincie. Wat ongelukkigerwijs over het hoofd is gezien, is het feit dat er een verschil 
bestaat tussen de letter van de tekst en de opgepakte intentie. Ik haal in ditverband een 
Amerikaans gezegde aan: "Als het eruit ziet als een eend, waggelt als een eend en kwaakt 
als een eend, is het waarschijnlijk een eend." Ofwel als in een vroeg stadium sprake is van 
mogelijke provinciale subsidie, wat op 19 juni ook in een vertrouwelijk document is vermeld, 
zijn er waarschijnlijk ook verwachtingen gewekt. Een professionele partij hoort verwachtingen 
te managen. 
Een simpele verklaring dat het de provincie spijt dat er onbedoeld en onverwacht te grote 
verwachtingen zijn gewekt over de uitkomst van het subsidietraject, had naar ons idee al 
veel kou uit de lucht gehaald. Ongelukkigerwijs is er echter gekozen voor de letter van het 
document, onvoldoende beseffend dat schriftelijke voorbehouden in dit traject formeel altijd 
nodig zijn en daardoor weinig gevoelswaarde kennen. Het zegt dan ook niets over hoe zaken 
informeel zijn voorgespiegeld of opgepakt. Door te blijven hameren op standaard 
voorbehouden is voorbijgegaan aan de beleving en is onbewust voeding gegeven aan een 
groeiend wantrouwen. Zijn die ongelukkige communicatie en het slechte 
verwachtingenmanagement de enige oorzaken? Natuurlijk niet. Er ligt ook een bron van 
ergernis in het feit dat er geld wordt voorgesteld voor de renovatie van een kerk in Helmond 
zonder dat daarvoor criteria zijn en zonder dat daarvoor regulier geld beschikbaar is. Met 
boekhoudkundige acrobatiek wordt uit overgebleven potjes dekking gevonden. Als er een 
zelfstandige aanvraag was gekomen voor een bijdrage voor de renovatie van deze kerk, had 
die op dit moment kans van slagen gehad? Ik wil hierop graag een antwoord van het college. 
Doordat Helmond heeft gekozen voor een kerk als alternatieve theaterlocatie komt die vraag 
ineens op. In het vertrouwelijk memo stelt de gemeente trouwens dat er ook alternatieve 
financieringsbronnen aanwezig zijn. Dus kan men zich afvragen wat de noodzaak is voor 
een provinciale subsidie, laat staan waarom het CDA zo'n dramatische oproep voor 
ondersteuning doet. Ik wil in dit verband nog aanhalen dat wij in de Statenvergadering van 
juni een motie hebben ingediend en die wij wegens gebrek aan ondersteuning hebben 
aangehouden. De motie had als strekking om €1 mln. uit de stedelijke budgetten voor 
BrabantStad Culturele Hoofdstad te halen en die te gebruiken voor infrastructurele zaken. 
Hierbij hebben wij met name gerefereerd aan de Helmondse situatie. Als de motie was 
aangekomen, had Helmond een extra dekking gehad voor 't Speelhuis. Het was echter een 
dekking uit hun eigen begroting en geen provinciaal geld. 
Daarmee kom ik bij de naar de mening van mijn fractie belangrijkste oorzaak van de ophef in 
deze casus: de speciale rol die het CDA heeft gespeeld. Laat ik vooropstellen dat D66 op 
geen enkele wijze denkt dat er onoorbare zaken gebeurd zijn, maar het is wel buitengewoon 
ongelukkig. 
Waarom de overval van de PS-vergadering van 22 juni? Waarom is de informatie niet 
gedeeld? Er was al lang overleg tussen de provincie en de gemeente, al was het maar op 
ambtelijk niveau. Laat duidelijk zijn: het is goed dat er overleg plaatsvindt, maar ook dit 
overleg valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van GS. Waarom is niet besloten dat 
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GS ons zouden informeren? Waarom is er niet gehandeld conform letter en geest van de 
gedragscode integriteit? Ik verwijs naar artikel 2.4 over de onafhankelijke oordeelsvorming, 
artikel 3.2 over het achterhouden van informatie of mogelijk artikel 3.3 over het niet 
verspreiden van vertrouwelijke informatie. Ik herhaal dat wij niemand van onoorbare zaken 
verdenken, maar navolging van die gedragscode zou ertoe hebben geleid dat, zoals de 
kranten al fijntjes suggereerden, de inwoner en ex-wethouder van Helmond dat dossier op 
dat moment niet zou behandelen. Door deze gang van zaken hebben de betrokken CDA-
personen uit GS en uit de fractie zich onnodig kwetsbaar gemaakt. 
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Initiatiefvoorstel van de Partij voor de Dieren inzake de opvang van 
inheemse dieren in nood, verzoek tot ondersteuning van een 

Brabantbrede paraplu-organisatie, 12 oktober 2012 
 
Mevrouw Spierings (D66): Voorzitter! Allereerst willen wij onze waardering uitspreken voor 
de inzet die de Partij voor de Dieren heeft gepleegd om tot dit initiatiefvoorstel te komen. En 
wij voelen mee met dieren in nood. D66’ers zetten zich op tal van manieren in en zijn op tal 
van manieren betrokken bij dieren, ondersteunen de Dierenbescherming financieel of zijn 
vrijwilliger. Ook ikzelf heb menige zieke of gewonde kauw, merel of zanglijster proberen te 
redden. Toch wil ik mij vooral aansluiten bij de bijdrage van het CDA. Wij concluderen dat de 
opvang van inheemse dieren in nood geen taak is voor de provincie. Dit in tegenstelling tot 
natuurbeleid dat wel een provinciale taak is. 
De Nota Dierenwelzijn uit 2007 ligt feitelijk aan de basis ligt van het opvangprotocol. De 
uitvoering van dit opvangprotocol leidt tot problemen voor de opvangcentra en daarom heeft 
de PvdD dit initiatiefvoorstel gedaan. Die Nota Dierenwelzijn stelt: "Vanuit de 
natuurdoelstelling van een duurzame staat van instandhouding van populaties is de opvang 
van wilde dieren die gewond of anderszins hulpbehoevend zijn, over het algemeen niet 
nodig. Politiek-maatschappelijk en vanuit het oogpunt van dierenwelzijn kan er echter wel 
een behoefte bestaan om over te gaan tot de opvang van deze dieren." Kortom, opvang van 
inheemse dieren in nood is niet nodig voor het natuurbeleid en daarmee geen kerntaak van 
de provincie. 
Daar komt nog bij dat hier sprake is van Rijksbeleid. Het Rijk heeft als onderdeel van het 
decentralisatieakkoord natuur noch de invoering, uitvoering of handhaving van de 
opvangprotocollen gedecentraliseerd, noch aangegeven hier zelf niet langer verantwoordelijk 
voor te willen zijn. Dit laatste is bijvoorbeeld wel met de Nationale parken gebeurd. Kortom, 
het Rijk heeft niet eens een poging ondernomen om dit gedeelte van zijn beleid te 
decentraliseren of af te stoten. 
Dan nog de onderdelen van het voorstel die geen geld kosten, namelijk de benodigde 
ontheffingen van de Flora- en Faunawet. Hiervoor is de provincie geen bevoegd gezag. 
Deze bevoegdheid ligt bij het Rijk. De provincie is slechts bevoegd bij schadebestrijding. Zij 
verleent vrijstellingen en ontheffingen in het kader van het voorkomen en beperken van 
schade door diersoorten, bijvoorbeeld schade aan gewassen. Dus daar kúnnen wij 
simpelweg niets in betekenen, ook al willen we dat. 
Wel zien wij dat hier in feite regels zijn gecreëerd die leiden tot heel hoge kosten en 
waarschijnlijk in die zin meer problemen veroorzaken dan oplossen. Wij zouden dan ook 
graag het college willen oproepen en vragen toe te zeggen dit probleem bij het Rijk aan te 
kaarten, evenals wij dat vanuit onze fractie al bij onze Tweede Kamerfractie hebben gedaan. 
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Versterken en loslaten, Beleidskader Jeugdzorg 2013-2016, 
7 december 2012 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! De titel van het overigens goed geschreven stuk geeft 
tegelijkertijd het dilemma aan: Versterken en loslaten. Versterken is noodzakelijk omdat er 
naast veel succesverhalen ook sprake is van tekortkomingen in de keten. Het gaat daarbij 
om terugkerende klachten over het functioneren van instellingen zoals het Bureau Jeugdzorg 
en van pleegzorg. Loslaten heeft betrekking op het feit dat de jeugdzorg bij de gemeenten 
terechtkomt en er om goede redenen voor gekozen is de gemeenten de vrijheid te geven bij 
de inrichting van de totale ondersteuningsstructuur of om de versnelling na te streven die lijkt 
te passen bij het kennis- en ambitieniveau. Wij zijn het eens met de gekozen richting. Dat 
loslaten staat echter ook op gespannen voet met de wettelijke rol van Provinciale Staten, 
zeker tot 2015. Vooral de controlerende taak zal op steeds grotere afstand worden gezet. 
Daarom is een zorgvuldig transitieproces van groot belang. 
De Statenfracties van de PvdA, GroenLinks en D66 hebben in het voorjaar een symposium 
georganiseerd voor hun eigen raadsleden om meer inzicht te geven in het transitieproces en 
om de reikwijdte van hun toekomstige verantwoordelijkheden te schetsen. 
In het kader van een zorgvuldig traject en de verantwoordelijkheid van de provincie is er nog 
een vraag vanuit de commissie. De SP heeft die zojuist in andere bewoordingen gesteld. 
Kan de gedeputeerde aangeven wat de provincie gaat doen met haar eigen constatering dat 
de urgentie door menige gemeente nog wordt onderschat? Ik wil graag een concreter 
antwoord dan: bijstaan met kennis en deskundigheid. 
Onze overige vragen zijn min of meer beantwoord in de memorie van toelichting. 
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Investeringsvoorstel Moederhuis Franciscanessen Dongen, 
 25 januari 2013 

 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! In deze vergadering gaat het over voorstellen uit het 
investeringsprogramma Grote Erfgoedcomplexen. 
De in de commissie Cultuur en Samenleving besproken voorstellen wisselden van inhoud en 
kwaliteit. Voor het KVL-complex wordt een nieuw voorstel verwacht, het Moederhuis 
Franciscanessen is min of meer een hamerstuk en het voorstel voor het CHV-complex ligt nu 
ter discussie. Over de inhoudelijke aspecten is D66 tevreden. 
Het is een spannend complex dat met de voorliggende businesscase een levensvatbare 
toekomst lijkt te hebben. Ook de opzet van het traject met een commercieel ontwikkelaar en 
goede betrokkenheid van de gemeente is in theorie ook wat de provincie nastreeft. 
Voor D66 beginnen de problemen met de uitwerking van een en ander. We spreken hier 
over een complex dat een commercieel ondernemer – ik benadruk het begrip commercieel – 
reeds in 2008 voor eigen risico heeft aangekocht. 
Men mag aannemen dat de ondernemer hier een sluitend businessplan voor heeft. De 
ondernemer heeft vervolgens een andere opzet voor het aangekochte perceel bedacht en 
heeft met de gemeente een nader plan ontwikkeld waarin de gebouwen behouden blijven. 
Dus let wel, het hele of het grootste deel van het complex was dus verdwenen indien het 
originele plan was doorgezet! 
Na de wijziging van de opzet wil de commerciële ondernemer dat de provincie participeert en 
de provincie is inderdaad geïnteresseerd. Het CHVterrein wordt opgenomen in de lijst van 
industrieel erfgoed. Het terrein heeft trouwens slechts één gebouw dat de 
monumentenstatus heeft. De provincie investeert in 2010 al zes ton in dit monument. 
Nu ligt de vraag voor of de provincie grofweg twee zaken wil realiseren: een verbreding van 
het commerciële concept van de ondernemer door de ontwikkeling van een food experience 
waarmee een bedrag van €3 mln. is gemoeid en het opleuken van de openbare ruimte met 
openbaar groen, parkeerplaatsen, een betere kademuur en een mooie entree; kosten €1,1 
mln. Het bedrag van €3 mln. voor de foodexperience wordt revolverend ingeschat, de €1,1 
mln. zijn we eigenlijk kwijt. 
De foodexperience wordt als een provinciaal belang aangemerkt, aangezien het aansluit bij 
de Agenda van Brabant. 
D66 wil van de gedeputeerde weten wat het provinciaal belang is van het inrichten van de 
openbare ruimte van een openbaar complex dat de culturele instellingen van Veghel zal 
gaan herbergen. We zijn daarmee ook zeer dicht bij het niveau van verboden staatssteun 
beland. Wij delen die zorg van de VVD. Want we zouden een discussie kunnen voeren over 
de ethische wenselijkheid om als overheid na vier jaar in te springen in een project van een 
commercieel ontwikkelaar. Ook Brussel heeft belangstelling voor dit soort constructies. 
In antwoord op een vraag naar staatssteun in de commissie antwoordde de gedeputeerde 
wat cryptisch dat Brabant vaak op de grens van wat mocht opereerde en soms eroverheen. 
Wij zijn het hiermee niet eens en denken dat hier grenzen worden overschreden. Normaal 
worden twijfelgevallen eerst voorgelegd aan de Europese Commissie. Waarom heeft 
gedeputeerde er voor gekozen dit niet te doen? Afhankelijk van de antwoorden zullen we 
hierop in tweede termijn terugkomen. 
..................... 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Wij willen graag terugkomen op het aspect staatssteun. 
Wij hebben hier een verschil van inzicht en inschatting met de gedeputeerde. Er is in 
opdracht van de gemeente Veghel een onderzoek gedaan naar dit punt. Ik wil even melden 
dat het saillant is dat in het raadsvoorstel overwegingen over financiële risico's en 
staatssteun hebben geleid tot de situatie dat de gemeente juist niet wil participeren in de 
gebiedsonderneming, iets dat de provincie juist wel doet. In het rapport over het onderzoek 
naar staatssteun wordt duidelijk gesteld dat er sprake is van staatssteun. Er is alleen een 
uitzondering goedgekeurd voor zaken die te maken hebben met monumenten. Kort gezegd, 
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de steun kan worden verleend aan de eigenaren van de in aanmerking komende 
monumenten en alleen de extra kosten voor instandhouding en herstel van het monumentale 
gebouw komen voor vergoeding in aanmerking. Dat zijn kosten die betrekking hebben op 
werkzaamheden die uit technisch oogpunt noodzakelijk zijn voor de instandhouding van het 
monument. 
Zoals al eerder gezegd, de verstrekte € zes ton voor de graansilo viel onder deze regeling. 
Wij zijn niet per definitie vies van risico's en kunnen daarom ook onze goedkeuring geven 
aan de investering in de ontwikkeling van de foodexperience; een functie die vrij direct is 
terug te voeren op instandhouding van de gebouwen en van het gebruik van het complex. 
Met het geven van geld voor het openbaar gebied dat waarschijnlijk een gemeentelijke taak 
is, worden naar ons idee grenzen overschreden. Daarom dienen wij een amendement in dat 
beoogt dit specifieke onderdeel uit de besluitvorming te halen. 
 
De voorzitter: Door het lid Hageman wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 25 januari 2013, 
behandelend het voorstel Investering in voormalig CHV-complex te Veghel vanuit 
programma Grote Erfgoedcomplexen, 
constaterende dat: 
- de provincie van plan is te participeren in het vastgoedontwikkelingsproject van Bouwbedrijf 
Van de Ven; 
- de provinciale inzet zowel het ontwikkelen van een foodexperience als ook het mede 
herinrichten van de openbare ruimte betreft, 
overwegende dat: 
- deelname van overheden in dit soort trajecten onderworpen is aan Europese regels over 
staatssteun; 
- ontheffingen van deze regels slechts gaan over het investeren in de monumentale 
gebouwen; 
- de openbare ruimte geen onderdeel uitmaakt van een monument; 
- er tot dit moment niet voor gekozen is om de grenzen van toegelaten staatssteun via een 
zogenaamde prenotificatieprocedure te toetsen; 
- hiermee dus een significant risico wordt gelopen; 
- investeringen in de openbare ruimte een gemeentetaak is en geen provinciaal belang kent; 
- het daarom niet voor de hand ligt dat de provincie €1,1 mln. investeert in het openbaar 
gebied, 
besluiten: 
de tekst van het derde gedachtestreepje te veranderen in: 
- In te stemmen met het voornemen van GS om €1 mln. uit het Investeringskrediet 
Erfgoedcomplexen in te zetten ter dekking van de rentelasten op de provinciale participatie 
en als risico-opslag." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp uit van beraadslaging en krijgt nr. A7. 
 
De heer De Boer (GS;VVD): Voorzitter! Ik wil kort reageren op de vraag van de heer 
Hageman over de openbare ruimte waarvoor volgens hem de gemeente verantwoordelijk 
zou moeten zijn. De heer Kap heeft die vraag ook gesteld. 
Het CHV-terrein en alle gronden daaromheen vormen een ruimte op een private ondergrond 
waar het publiek openbaar op kan. Er staat geen hek omheen, het wordt niet onttrokken aan 
de openbare toegankelijkheid, het is een ruimte waar het publiek kan komen, maar de 
ondergrond is in de constructie opgenomen op de wijze zoals door mevrouw Van Haaften en 
mij zo-even is verteld. Dat betekent dat je in die ruimte investeert volgens de principes uit het 
budget van mevrouw Van Haaften. Er wordt gekeken of de investering revolverend gemaakt 
kan worden, maar dat is een technisch aspect. Je moet die ruimte aantrekkelijk houden om 
verpaupering van de gebouwen te voorkomen omdat zij onvoldoende of helemaal niet 
toegankelijk zijn of onvoldoende aantrekkelijk zijn voor mensen om daar te verblijven. Als er 



 214 

bijvoorbeeld onvoldoende verlichting is, dient die te worden aangebracht om de sociale 
veiligheid te waarborgen. Daar gaat het om. Het is ruimte op een private ondergrond en die 
ruimte is openbaar voor het publiek. 
 
De heer Hageman (D66): Ik snap het betoog van de gedeputeerde. Uiteindelijk gaat het om 
een inschatting van risico's. Het is echter een optelsom van een aantal zaken. Het gaat om 
het provinciaal belang en om zaken als het deelnemen in een commercieel project van een 
ontwikkelaar die zijn businesscase niet rond krijgt en uiteindelijk een aantal acties gaat doen. 
Bovendien is het niet voor 100% zeker dat de provincie een provinciaal belang heeft bij het 
aanpakken van het openbaar gebied. Het is absoluut niet zeker en naar ons idee zelfs zeer 
onwaarschijnlijk dat Brussel bedenkt dat het investeren in openbaar gebied te maken heeft 
met het in stand houden van monumenten. De optelsom van al deze zaken leidt tot mijn 
amendement. Kan de gedeputeerde onze redenering volgen en daarin meegaan, of blijft hij 
zitten op het niveau van de definitie van openbaar gebied? 
 
De heer De Boer (GS;VVD): Voorzitter! Ik kan niet met de redenering van de heer Hageman 
meegaan als hij alle effecten bij elkaar optelt en tot een negatieve conclusie komt. Ik ga naar 
de basis. Wij vinden dat hier een ontwikkeling plaatsvindt. Wij zijn er met teruglopende rijks-, 
gemeente- en provinciale middelen uitermate trots op dat er partijen zijn die wensen te 
participeren in dit proces. Ik vind het wat gemakkelijk om dan te zeggen dat zij hun 
businesscase niet rond krijgen en dan maar bij ons aankloppen. Ik draai het om. Wij hebben 
in het Bestuursakkoord afgesproken dat wij de cultuur-historische waarden in Brabant op 
allerlei fronten willen bewaren. Wij vinden dat dit nu juist een moment om samen die 
investering te doen. 
Nogmaals, onze uitgaven zijn gelegd langs de richtlijnen van de EU. Wij treden niet buiten 
die regel. Punt. Wij vallen binnen de regels. Dat is getoetst. 
Ik heb het amendement nog niet gelezen. Mevrouw Van Haaften of ik komen daar zo meteen 
op terug. 
 
De heer Hageman (D66): In opdracht van de gemeente Veghel is er een onderzoek gedaan. 
Naar mijn idee is dat het enige onderzoek geweest. Ik heb gevraagd om informatie over 
staatssteun. Volgens mij staat in dat onderzoek heel duidelijk dat hierbij de kwestie van 
staatssteun speelt en dat er alleen een uitzondering is als het gaat om monumentale 
complexen en om monumenten. Daarvoor is weer een aantal richtlijnen. Volgens mij 
verschillen de gedeputeerde en ik hierover fundamenteel van mening. 
 
De heer De Boer (GS;VVD): De heer Hageman citeert uit het onderzoek van de gemeente. 
Dat gaat over de vraag in hoeverre gemeentelijke investeringen Europaproof zijn. Wij praten 
over onze investeringen. Wij werken binnen de regels die wij moeten hanteren voor onze 
investeringen. Wij hebben daar de maatlat langs gelegd. 
 
De heer Brenninkmeijer (CDA): Voorzitter! Ik heb een vraag aan de heer Hageman 
hierover. Ik snap niet zo goed waarom hij op voorhand het bedrag van €1,1 mln. uit het 
voorstel wil schrappen. De gedeputeerde geeft aan dat het college net als de heer Hageman 
vindt dat het gehouden is aan de regels voor staatssteun en daarmee rekening zal houden 
bij de uitvoering. Waarom wil de heer Hageman dan toch die €1,1 mln. er op voorhand 
uithalen? Alleen omdat hij op voorhand van mening is dat dit staatssteun is? 
 
De heer Hageman (D66): Het gaat niet om wat ik van mening ben. Het gaat om een 
inschatting die ik gemaakt heb op basis van een aantal documenten. Als er hier documenten 
zouden zijn over een onderzoek naar staatssteun, had ik die graag gekregen toen ik ernaar 
heb gevraagd. Dat niet gekregen hebbende, ga ik ervan uit dat het enige onderzoek dat er is 
het gemeentelijke onderzoek is. Daarin staat dat er sprake is van staatssteun en daarin 
wordt heel nadrukkelijk een koppeling gelegd met monumentale gebouwen en niet met 
openbaar gebied. Daarom denk ik dat er sprake van een groot risico. 
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De heer Brenninkmeijer (CDA): Ik vraag mij toch af waarom de heer Hageman dit op 
voorhand zo aan de Staten wil voorleggen, terwijl het college aangeeft dat niet zo te zien. Hij 
ziet dat probleem wel en wil daaraan meteen de consequentie verbinden en de Staten 
vragen om er €1,1 mln. van het budget af te halen omdat de heer Hageman denkt dat dit 
staatssteun is. 
 
De heer Hageman (D66): Ik stel voor om de provinciale bijdrage aan dit project te beperken 
tot foodexperience. Zoals ook in het stuk staat, heeft dit element een provinciaal belang 
gekregen. Er staan twee componenten in het stuk: investeren in foodexperience en 
investeren in openbare ruimte. Alleen foodexperience heeft een provinciale belang. Zet daar 
geld op en niet op andere aspecten! 
 
De voorzitter: Ik stop deze discussie. De argumenten lijken mij voldoende gewisseld.  
Mevrouw Van Haaften krijgt de gelegenheid om nog kort op het gewisselde in te gaan en 
daarna gaan wij over tot besluitvorming. 
 
Mevrouw Van Haaften-Harkema (GS;CDA): Voorzitter! Ik wil alleen even reageren op het 
amendement. Het college ontraadt dit amendement. Met name over het gestelde bij het 
derde gedachtestreepje is sprake van een verschil van inzicht. Daar staat namelijk dat de 
openbare ruimte geen onderdeel uitmaakt van het monument. Wij vinden dat dit wel het 
geval is. 
Het is onderdeel van dit cultuur-historisch complex. Het gaat om een totaalgebied dat 
privégebied is maar toegankelijk is voor het publiek. Het is dus onderdeel van het monument. 
Bij het volgende gedachtestreepje staat dat wij niet bereid zouden zijn de grenzen te toetsen. 
Dat doen wij continue. Wij zijn continue alert op de regelgeving en wij toetsen daarop. Tot nu 
toe doen wij dat echter niet via een officiële procedure. Wij zijn continue heel alert op 
staatssteun maar zien tot nu toe niet het risico dat daar wordt benoemd en hebben daarom 
ook geen procedure gestart. 
 
De heer Hageman (D66): Voorzitter! Het wordt een beetje flauwe discussie. Ik heb gevraagd 
naar de stukken en die krijg ik niet. Ik heb verwezen naar het onderzoek van de gemeente 
dat ik wel heb gekregen en waarin staat dat er sprake is van staatssteun. Als wij nu blijven 
steken in opmerkingen als "wij toetsen het altijd" en "volgens ons is het goed" en "het is geen 
staatssteun" komen wij er niet uit. 
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Kennis en Onderzoek, 19 april 2013 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de Voorzitter! D66 is voorstander van het 
opschudden van het kennisinstituut voor Brabant. Er is immers veel in ontwikkeling. Dat geldt 
ook voor de wijze waarop wij kennis en onderzoeksresultaten tot ons moeten nemen. 
Het college vraagt ons met vier punten in te stemmen. Ik houd mijn bijdrage wat kort, want 
wij hebben een en ander uitgebreid besproken in de commissie. Met de eerste twee punten 
stemmen wij in. 
Het derde punt betreft de nieuwe adviesstructuur. Wij komen even terug op de positie van de 
Provinciale Raad Gezondheid en de POC (Provinciale Omgevingscommissie). Wij vinden het 
terecht dat de posities veranderen. De adviezen moeten immers van sectoraal naar integraal 
gaan. Wij vragen ons wel af hoe in deze context de sectorale belangen voldoende behartigd 
worden, ook gegeven de zwaarte van de gezondheidsproblematiek die wij in Brabant de 
afgelopen tijd hebben gekend. Daarbij is de PRG van groot belang geweest. 
Het vierde punt betreft de nota Onderzoeksbeleid. Wij hebben altijd sterke kritiek uitgeoefend 
op de wijze waarop het college artikel 217a heeft ingevuld. Het is goed dat hier een 
verandering gaat plaatsvinden. De verkenner heeft ons een zeer kritische spiegel 
voorgehouden. Daar zijn wij heel blij mee. In dit geval was de kritiek niet gratis, maar over 
het algemeen is kritiek toch een gratis managementles. De provincie kan daar alleen maar 
goed gebruik van maken. 
Wij hopen dat het college de voorgestane organisatiestructuur ook grondig zal evalueren. 
Het gaat om een ontwikkeling. Ook wij moeten daarvan leren. Misschien worden er zaken 
voorgesteld die niet goed zijn en dan moeten wij bereid zijn om die te veranderen. Ik vraag 
het college om nog even in te gaan op de rol van PS in deze context en op de rol van de 
burgers. 
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Kaderstelling Digitale Agenda van Brabant, 21 juni 2013 
 
Mevrouw Klitsie (D66): Voorzitter! De digitale agenda is voor ons een lastig punt want wij 
hebben in ons verkiezingsprogramma de digitalisering en de technologie hoog in ons 
vaandel staan. Wij kunnen ons wel vinden in de ambitie van de digitale agenda maar niet in 
de uitwerking ervan. Alleen punt 6 kan op onze instemming rekenen, zoals in de commissie 
EZB door onze woordvoerder al is gemeld. Dit voorstel hangt wat ons betreft samen met het 
Breedbandfonds. Dus de argumenten die ik nu noem en die onze woordvoerder bij het 
Breedbandfonds zal noemen, overlappen elkaar. Het zou ook chiquer zijn geweest als we 
eerst de agenda hadden behandeld en dan in een volgende vergadering het 
Breedbandfonds want het heeft een relatie met elkaar. 
De ambities in de agenda zijn hoog en het zou ons een lief ding waard zijn geweest als 
diezelfde ambities in dit huis ten aanzien van de digitalisering werden toegepast. Wij vinden 
het hele mailsysteem en de werkwijze iets van 2003, met alle mankementen die daaraan 
zitten. De eisen die opgelegd gaan worden of die worden gewenst voor de buitenwereld 
zouden wij ook graag in dit huis toegepast zien. 
Bij onze bezwaren ten aanzien van de digitale agenda speelt de vraag welke rol de overheid 
eigenlijk heeft en welke rol de markt. Nemen wij geen dingen van de markt over, wellicht een 
telecommunicatiewet waarbij ook het Rijk een taak heeft? Wij zitten dus met een aantal 
fundamentele vragen, zoals: welke is de rol van de provincie in dezen en welke van het Rijk 
en vooral wat is de rol van de markt. Ik zou graag ten aanzien van de vraagbundeling die 
door gemeentes wordt gedaan antwoord krijgen op de vraag, hoeveel zekerheid GS 
daarover hebben en of er al toezeggingen door gemeentes zijn gedaan ten aanzien van de 
vraagbundeling. 
Resumerend. De koepelgedachte en de ambitie delen wij. We moeten verder met de 
technologie, maar de uitvoering vinden wij op dit moment onvoldoende en zullen wij niet 
steunen. 
 
 


