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Vooraf
Het  jaar  2007  zal  voor  D66  de  boeken  ingaan  als  het  jaar  van  de  Provinciale 
Statenverkiezingen. Na de perikelen op landelijk niveau is het de partij niet voor de 
wind gegaan. De resultaten bij zowel de Tweede Kamerverkiezingen van 2006 als de 
Statenverkiezingen van 2007 hebben dit pijnlijk duidelijk gemaakt. In het hele land 
hebben de provinciale fracties dan ook alle zeilen bij moeten zetten om D66 opnieuw 
zoveel als mogelijk vertegenwoordigd te krijgen in het provinciaal bestuur. Dit is geen 
gemakkelijke opgave geweest, aangezien de kiezer zich nauwelijks nog leek te kunnen 
verenigen met onze partij die altijd is blijven proberen het redelijk alternatief te zijn. 

Zoals gezegd lijkt de kiezer D66 massaal de rug te hebben toegekeerd. Na het 
optrekken van de verkiezingskruitdampen is de toegebrachte schade goed zichtbaar: 
D66  haalt  slechts  in  zeven  provincies  net  genoeg  stemmen  om  zitting  te  kunnen 
nemen in  Provinciale  Staten.  Niettemin  is  er  reden  voor  optimisme:  de  Brabantse 
D66-fractie  hoort  bij  de  selecte  groep  die,  mede  door  een  goed  georganiseerde 
campagne, uiteindelijk voldoende stemmen heeft weten binnen te halen (lees: 2.1% 
van het aantal uitgebrachte stemmen) voor een plaats in de Statenzaal. D66 haalt in de 
provincie Noord- Brabant één zetel.  Dit is niet veel,  maar het toont wel aan dat de 
partij ‘hard nodig’ is en blijft in de provincie. 

De  trotsheid  over  het  behalen  van  een  zetel  in  het  Brabantse  provinciale 
bestuur dient echter ook gepaard te gaan met het nodige realisme: de positie noopt tot 
een bovengemiddelde actieve houding in de Statenzaal, en de rol in de oppositie zal 
gepaard moeten gaan met een duidelijk sociaal- liberaal en vrijzinnig geluid. Enerzijds 
zal de D66- fractie zich zoveel als mogelijk moeten profileren om een spraakmakende 
rol in de oppositie te kunnen vervullen, anderzijds dient men eerlijkheidshalve toe te 
geven dat een partij met één zetel eenvoudigweg niet overal op de eerste rij kan zitten. 

Vanuit  dit  perspectief  heeft  het  voor  u  liggend  jaarverslag  2007  een  grote 
waarde. Een terugblik op de gestelde prioriteiten, de gemaakte keuzes en de op basis 
hiervan verrichte handelingen draagt bij aan de evaluatie van het functioneren van de 
D66 Statenfractie in het afgelopen politieke jaar in Brabant. In het verslag wordt per 
thema van het verkiezingsprogramma 2007- 2011 zo exact mogelijk weergegeven wat 
de  verrichtingen van de Statenfractie  zijn geweest  in het  voorbije  vergaderjaar.  Op 
basis  van  gebundelde  cijfers  en  feiten  wordt  een  frisse  en  heldere  terugblik 
gegenereerd. 

Met dit document wil de D66 Statenfractie haar functioneren in de Provinciale 
Staten  van  Noord-Brabant  presenteren.  Daar  waar  mogelijk  wil  zij  eveneens 
praktische punten afleiden uit de evaluatie die voor verbetering vatbaar zijn. Alleen 
door  het  consequent  onder  de  loep  nemen  van  alle  activiteiten  en  verrichtingen 
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kunnen lessen worden getrokken uit het verleden. Een partij die zichzelf continu wil 
blijven  ontwikkelen  en  waarbinnen  het  begrip  ‘innovatie’  een  vooraanstaande  rol 
vervult  dient  de  nodige  zelfreflectie  toe  te  passen om zo,  ook in  de toekomst,  een 
hoogstaand niveau vast te houden. Kort gezegd: ook reflectie is ‘hard nodig’!
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D66 in Noord-Brabant

D66 in Noord- Brabant kent een tweeledige organisatiestructuur. De Provinciale 
Statenfractie van Noord- Brabant bekleedt enerzijds de volksvertegenwoordigende rol 
en voert de politieke werkzaamheden uit. Daarnaast is er een is er een regiobestuur 
ingesteld dat zich op zijn beurt bezighoudt met de organisatorische aangelegenheden. 
Bovendien verlopen via het regiobestuur veelal de contacten met de D66- achterban in 
de provincie. Schematisch ziet deze  indeling er als volgt uit:
 

Fractie
Voorzitter en statenlid Maruška Lestrade-Brouwer
Commissie Paul de Beer
Secretaris fractie Berend de Vries
Penningmeester Harry Arkesteijn
Steunfractie Roy Breuer

Truus Houtepen
Mark Lemmens
Kees de Wit

Fractiesecretariaat Ineke Griens

Regiobestuur
Voorzitter Eric de Bruijn
Secretaris Paul Tilburgs
Penningmeester Ingo Everaard
Lid Ineke Ruygt
Lid Margret Vreedenburgh
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Thema 1: Meer regie bij de provincie

Meer regie bij de provincie. Dat houdt voor D66 in dat de provincie meer transparant 
te  werk  gaat;  het  politieke  debat  moet,  als  het  aan D66 ligt,  voor  de  burgers  van 
Brabant  inzichtelijk  worden.  De  afgelopen  jaren  is  de  provinciale  politiek  té 
ondoorzichtig geworden voor de Brabantse burger, waardoor er minder participatie en 
‘afrekening’  kan plaatsvinden.  Kortom, het democratische gehalte wordt aangetast. 
D66 pleit voor transparantie en duidelijkheid en de partij wil deze discussie koppelen 
aan de taken van de provincie. 

Vraagstukken  die  de  gemeentelijke  grenzen  overschrijden  moeten  door  de 
provincie worden opgepakt. Zij  zou een initiërende en sturende rol op zich moeten 
nemen.  Ook is  het  zaak  dat  de  regio's  van Noord-  Brabant  zich sterker  profileren 
waardoor lokale problemen ook daadwerkelijk een lokale aanpak ‘op maat’ krijgen. 

Regionale referenda moeten het draagvlak vergroten en het Brabantse gevoel in de 
regio's versterken. Per regio zouden ontwikkelingsplannen opgesteld kunnen worden 
met een brede inspraak.  Een goed voorbeeld hiervan is  reeds voorhanden met het 
rapport ‘Pieken in de Delta’, de regionale visie op West- Brabant. 

Ook  de  profilering  van  Noord-  Brabant  in  het  kader  van  de  Europese 
samenwerking (zoals Euregio), is een taak die de provincie op zich zou moeten nemen. 
De concrete acties die in het verkiezingsprogramma genoemd worden, zijn:

˃ Ontwikkelen en realiseren van een visie en een duurzame strategie voor Noord-
Brabant  als  geheel;  daarbij  onderscheid  naar  de  verschillende  regio's  van 
Noord-Brabant gericht op de verschillende thema's;

˃ Stimuleren  van  (sub)regionale  samenwerking,  opzetten  van  netwerken  en 
(sub)regionale  kenniscentra  gericht  op  het  uitwisselen  van  kennis  en 
ervaringen;

˃ Versterken van de samenwerking binnen de Euregio;
˃ Opheffen van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven.
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd  in 2007?

Moties:
Voor dit thema zijn geen moties ingediend.

Overgenomen moties:
Er zijn geen moties overgenomen met betrekking tot dit thema.

Schriftelijke vragen:
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend die dit thema ondersteund hebben.

Rapporten:
Rapport uitgebracht: ‘Visie op West-Brabant, nadruk op kernkwaliteiten’.

Activiteiten:
Europadebat met Boris van der Ham in Eindhoven.
Discussieavond Verkeer en Vervoer West- Brabant.

Werkbezoeken: 
Woensdrecht; Maintenance Valley.



Jaarverslag 2007 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant

Thema 2: Milieu en duurzame energie

Dit thema neemt voor D66 een prominente plaats in, en twee speerpunten passeren 
hierbij  dan  ook  de  revue.  Enerzijds  is  dat  het  behoud  en  de  versterking  van  de 
biodiversiteit  in Noord- Brabant; een onderwerp dat voor D66 hoog in het vaandel 
staat. Problemen van schaarste in de Brabantse grondvoorraad nopen tot het stellen 
van  prioriteiten.  D66  is  een  voorstander  van  een  versterking  van  de  ecologische 
landbouw en een ontmoediging van de industriële landbouw, tuinbouw en veeteelt. 
Het gaat eenvoudigweg om een slim gebruik van de beschikbare grond. Anderzijds is 
duurzame energie in de provincie Noord- Brabant een belangrijk thema voor D66. Het 
gaat hierbij om lokale initiatieven, voorbeeldgedrag en duurzame inzet. De provincie is 
volgens D66 aan zet om dit uit te dragen.

Concreet  zal  de  provincie  volgens  D66  op  een  aantal  punten  het  voortouw 
moeten nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het stimuleren en distribueren van 
biotransport- brandstoffen. Andere provincies lopen hierin voorop en D66 vindt dat 
Noord-  Brabant,  gezien  het  potentieel  aan  infrastructuur  in  de  provincie,  deze 
achterstand moet inlopen. Ook dient de provincie duidelijker positie in te nemen ten 
aanzien van alternatieve vormen van energie. Brabant heeft een innovatief karakter en 
is  dan  ook  de  aangewezen  provincie  om  nieuwe  technieken  op  dit  gebied  te 
ontwikkelen. Dat innovatieve karakter kan tot zijn recht komen wanneer het gaat om 
ontwikkelingen ten aanzien van duurzame energie. Met het oog op dit alles formuleert 
het verkiezingsprogramma de volgende concrete acties:

˃ Het  vrijmaken  van  extra  middelen  voor  experimenten  op  het  terrein  van 
duurzame energie;

˃ Het  ondersteunen  van  duurzame  energie  door  het  subsidiëren  van 
proefprojecten in de vorm van ‘pilots’;

˃ Het stimuleren van samenwerkingsverbanden voor innovatieprojecten op het 
gebied van duurzame energie; bijvoorbeeld nieuwe constructietechnieken voor 
zonnepanelen. 
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd in 2007?

Moties:
Motie  over  kleinschalige  energievoorzieningen  (verworpen  met  23  tegen  26;  er  is 
echter  wel  statenbrede  waardering  voor  dit  onderwerp  uitgesproken  en  naar 
aanleiding hiervan zal er een  notitie verschijnen).

Overgenomen moties:
Afvalmining.

Schriftelijke vragen:
1 vraag met betrekking tot overlast BASF. 
1 vraag met betrekking tot afvalmining HAPS. 

Rapporten:
Rapport ‘Waterkracht- Innovatief, simpel en effectief’ uitgebracht. Uitgave op initiatief 
van steunfractielid K. de Wit in samenwerking met de D66- Statenfractie.

Activiteiten:
Aanbieden van het milieuconvenant.
Mini-symposium ‘Aangenaam Duurzaam’.

Werkbezoeken: 
Er zijn voor dit thema geen werkbezoeken afgelegd.
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Thema 3: Gebruik van de ruimte

Het gevecht  om de  ruimte in  Brabant  tussen bedrijven,  woningbouw,  recreatie  en 
infrastructuur is in volle gang. Het provinciale streekplan geeft sturing aan dit proces. 
Een concrete uitwerking hiervan krijgt gestalte in regioplannen, welke duidelijkheid 
verschaffen over de ontwikkelmogelijkheden. D66 ziet twee soorten bedreigingen. Op 
de eerste plaats is er de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening, waarmee het Rijk 
minder stuurt en meer regie en verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van 
de  ruimte  aan  gemeenten  overlaat.  D66  ziet  het  als  een  belangrijke  taak  van  de 
provincie om de Brabantse ruimte goed te ordenen. Qua karakter zal de provincie in 
dit  proces  voornamelijk  moeten  optreden  als  belangenafweger,  en  niet  als 
superregelgever. Kwetsbare waarden, zoals natuur- en stiltegebieden en open ruimte 
spelen hierbij  een rol.  D66 wil  dat het provinciebestuur een Omgevingsplan maakt 
waarin deze belangen worden afgewogen. De functies van wonen, werken en recreëren 
moeten  hier  plaats  in  nemen,  en  zullen  uiteindelijk  eveneens  moeten  worden 
verankerd in het toekomstperspectief van de (sub)regio. De plannen moeten daarmee 
'toekomstvast'  worden. Dit komt voort uit de gedachte dat lokale overheden zich in 
veel gevallen te vaak laten leiden door een strategie voor de korte termijn. 

Ondanks het feit dat D66 geen voorstander is geweest van het stimuleren van 
de  overloop  van  glastuinbouwbedrijven  van  het  Westland  naar  Noord-  Brabant, 
hebben andere partijen toegestaan dat de provincie met 250 hectare veel ruimte geeft 
aan deze vorm van tuinbouw. Voor D66 is  het nu van groot belang dat er kritisch 
wordt gekeken naar het gebruik van de ruimte. Dit mag niet leiden tot ‘verrommeling’. 
Bovendien moet er zorg voor worden gedragen dat de tuinbouw zoveel als mogelijk 
wordt geïntegreerd in het huidige landschap. Een vernieuwende en duurzame opzet 
maakt  een  ontwikkeling  als  in  Dinteloord  acceptabel.  Daarnaast  wil  D66  niet  dat 
glastuinbouwbedrijven  tot  meer  dan  drie  hectare  uitbreiden.  Er  is  op  dit  moment 
teveel  sprake  van  gespreid  particulier  initiatief,  waardoor  het  landschap  in  de 
provincie verder verrommeld en ontsierd wordt. Er zou een duurzaam strategisch plan 
voor het glastuinbouwcomplex moeten komen waarin afspraken gemaakt worden die 
eenvoudig te handhaven zijn.

Naast glastuinbouw kent Noord-Brabant veel intensieve veehouderijbedrijven. 
Door de economische opleving breiden deze bedrijven vaak meer uit dan is toegestaan. 
Ondernemers willen hun rendement verhogen door schaalvergroting toe te passen. De 
handhaving van gemaakte afspraken laat op dit gebied te wensen over, waardoor de 
ongeremde uitbreiding van varkensstallen de leefruimte in Brabant stevig onder druk 
zet.  Voor  alle  agrarische  ontwikkelingen  dienen  heldere  economische  plannen  te 
worden ontwikkeld zonder verborgen agenda's, belangen en subsidies. 
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(Sub)acties ten aanzien van dit punt zijn: 
˃ Stop de verdere uitbreiding intensieve veehouderij;
˃ Quotum op aantallen varkens;
˃ Handhaving van eerder gemaakte afspraken op dit terrein;
˃ Beschouwing  van  vele  vormen  van  intensieve  veehouderij  als  een  soort 

industrieel bedrijf en niet als een grondgebonden activiteit; 
˃ Reconstructie van het buitengebied verder doorvoeren.

Noord-Brabant  onderscheidt  zich van de andere  provincies  door  een sterke 
economische groei.  Daardoor verrijzen er bedrijfsgebouwen langs autosnelwegen en 
aan de randen van dorpen. Bedrijfsmuren langs de wegen beginnen steeds vaker het 
landschap  te  domineren,  terwijl  landelijk  uitzicht  een schaarste  wordt.  Gemeenten 
lijken veel  ruimte te geven aan deze vorm van 'lintbebouwing'.  D66 vindt juist dat 
duurzame bedrijfsontwikkeling gestimuleerd moet worden. 

Daarnaast  maken  innovatieve  ontwikkelingen  telewerken  aanzienlijk 
aantrekkelijker.  Daardoor  zal  veel  toekomstig  kenniswerk  thuis  plaatsvinden.  De 
woningbouw zal hierdoor op korte termijn ingesteld moeten zijn op thuiswerkruimten. 
Concrete acties betreffende dit thema, zijn:

˃ Ontwikkelen van een structuurvisie ruimtelijke ordening; 
˃ Starten  van  een  brede  discussie  in  Noord-Brabant  over  het 

toekomstperspectief  (inclusief  consequenties  voor  streekplan  en 
reconstructieplannen) en nader uitwerken naar de diverse regio's; 

˃ Ontwikkelen van een visiedocument voor duurzame bedrijfsterreinen;
˃ Versterken van de samenwerking op duurzame bedrijventerreinen, waardoor 

bedrijven bijvoorbeeld gebruik maken van elkaars reststromen.

Het groene Woud 
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd in 2007?

Moties:
Motie ecologische verbindingszones (aangenomen).

Overgenomen moties:
Er zijn ten aanzien van dit thema geen  moties van andere partijen overgenomen.

Schriftelijke vragen:
3 vragen over aanpassing begrenzing Groene Woud. 
1 vraag met betrekking tot uitbreiding bedrijventerreinen Rucphen en Etten-Leur.

Rapporten:
Er zijn ten aanzien van dit thema geen rapporten uitgebracht.

Activiteiten:
Bijeenkomst D66 Cuijk over regionale bedrijventerreinen en afvalmining.
Eindejaarsbijeenkomst BOM Tilburg.
Onderhouden van intensieve contacten met belangengroeperingen op het gebied van 
Ruimtelijke Ordening, zoals in Oosthoek en Boterwijk.

Werkbezoeken: 
Er zijn ten aanzien van dit thema geen werkbezoeken afgelegd. 
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Thema 4: Noord-Brabant innovatie topregio

Brabant, een ware innovatieve topregio. Toch profileert Noord- Brabant zich ondanks 
een  heus  actieprogramma  volgens  D66  nog  steeds  te  weinig  op  dit  gebied.  Het 
Brabantse land heeft  ontzettend veel  potentieel;  juist  de combinatie van aanwezige 
grote  bedrijven  en  de  kennisindustrie  maken  vestiging  in  deze  provincie  erg 
aantrekkelijk. Helaas heeft de provincie een expliciete voorkeur voor maakindustrie, 
en de beperkingen die hieruit voortvloeien, worden steeds pijnlijker duidelijk.

Op de eerste plaats is er sprake van een toenemend tekort aan vakmensen in de 
maakindustrie.  Met  een  breed  en  grootschalig  communicatieplan  kan  het  slechte 
imago waarmee vakmensen te kampen hebben, worden aangepakt. Ook kan met de 
inzet van computertoepassingen de animo voor technische beroepen en vakmanschap 
worden  verhoogd.  Volgens  D66  draagt  de  provincie  hier  een  uitdrukkelijke 
verantwoordelijkheid.  Zij  dient  zelf  met  creatieve  initiatieven  te  komen  om  de 
problematiek aan te pakken. 

Daarnaast ziet D66 veel mogelijkheden voor de provincie bij het stimuleren van 
een kansrijk vmbo-onderwijs. Zo kan worden bewerkstelligd dat Brabant aantrekkelijk 
is en blijft om een vak te leren en er te werken en te wonen. Op alle niveaus (mbo, hbo 
en universiteit) leiden discrepanties tot extra druk: er zijn weinig stageplaatsen, banen 
en starterwoningen. Hierin liggen kansen voor onderwijs en bedrijfsleven om beter 
samen te werken.

D66 is dan ook een vurig pleitbezorger van verdere ontwikkeling en versterking 
van  de  kenniseconomie  in  Noord-  Brabant,  waardoor  de  concurrentie  met  andere 
Euregio’s aangegaan kan worden. Het door gemeenten én provincie aantrekken van 
meer  bedrijven  en  kenniswerkers  vormt  hierbij  een  speerpunt.  Intensieve 
samenwerking is hierbij van groot belang.
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Ten slotte wil D66 dat provinciale innovatie meer in een grensoverschrijdend 
perspectief wordt geplaatst. Alleen met een Europese visie is het mogelijk om uit te 
groeien tot een ‘topregio’. Noord- Brabant zal de toegevoegde waarde en de successen 
van Europese samenwerking voor de provinciale economie meer moeten aantonen. 
Uitwisseling van kennis, ervaringen en producten zijn sleutelbegrippen in dit proces. 
Leuven en Aken bieden hier veel mogelijkheden toe, mits er ook werkelijk iets met de 
resultaten wordt  gedaan.  Bedrijven, onderwijs  en overheid hebben de ingrediënten 
voor  de  ontwikkeling  tot  topregio  in  huis.  Wat  rest  is  volgens  D66 een  geweldige 
investering  van  jaarlijks  500  miljoen  euro  door  het  provinciebestuur,  dat  zelf  een 
rangschikking hierin zal moeten maken. 
Concreet heeft D66 zich voor de provincie Brabant toegelegd op de volgende acties:

˃ Een duurzaam plan ontwikkelen voor de topregio Zuidoost;
˃ Extra investeren in starterswoningen voor kenniswerkers, de Hightech Campus 

en andere innovatiecentra in Noord- Brabant;
˃ Een continue geldstroom instellen waarbij vooraf de afspraak gemaakt wordt 

wat uitgevoerd gaat worden in een bepaalde periode;
˃ Extra geld beschikbaar stellen voor de ontwikkeling kenniscentra MKB, welke 

met name gericht is op regionale uitwisseling van ervaringen;
˃ De ambachtsschool opnieuw invoeren;
˃ Een  extra  campagne  houden  met  als  doel  een  hogere  waardering  voor  het 

vakmanschap;
˃ Games  voor  scholengemeenschappen  inzetten  om  imago  vakmanschap  te 

verbeteren;
˃ Omroep Brabant als medium gebruiken voor imagoverbetering en versterking 

van de waardering van Noord- Brabant als innovatieve topregio;
˃ Examens minder taalafhankelijk maken. 



Jaarverslag 2007 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant

Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd in 2007?

Moties:
Voor dit thema zijn geen moties ingediend.

Overgenomen moties:
Voor dit thema zijn geen moties van andere partijen overgenomen.

Schriftelijke vragen:
Vraag over fusie tussen Essent en Nuon.

Rapporten:
Er zijn geen rapporten uitgebracht ter ondersteuning van dit thema.

Activiteiten:
Uitreiking Provinciale Integratieprijs 's-Hertogenbosch.
Presentatie van reconstructiegebied De Beerze.
Innovatieconferentie.
Convenant met COC.
Uitreiking diversiteitsprijs.

Werkbezoeken: 
Voor dit thema zijn geen werkbezoeken afgelegd.
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Thema 5: Mobiliteit en infrastructuur

Net als  in veel andere delen van het  land komt de Brabantse infrastructuur steeds 
meer onder druk te staan. De economische activiteiten in de provincie nemen steeds 
verder toe en leiden tot  alsmaar  sterker wordende verkeersstromen.  Onlosmakelijk 
gevolg hiervan is dat het aantal files en knelpunten fors toeneemt. Voor de Brabantse 
wegenstructuur  is  er  een  alternatief  voorhanden  in  de  vorm van  vervoer  over  het 
spoor. Helaas laat deze mogelijkheid qua veiligheid in veel opzichten nog te wensen 
over.

D66 onderschrijft  het  provinciale  verkeers-  en vervoersplan  op hoofdlijnen, 
maar durft niettemin eigen accenten te leggen daar waar zij dat nodig acht. Volgens de 
partij kan en mag verkeer niet los gezien worden van andere zaken, zoals economische 
ontwikkeling, sociale contacten en licht- geluids- en luchthinder. Het motto van D66 is 
dan ook helder: met verstand ruimte bieden en richting geven aan mobiliteit. Concreet 
dient er volgens D66 daarom op een aantal punten ingezet te worden. Hierbij valt te 
denken aan flinke aandacht voor stimulering van alternatieve vervoersstromen. Het 
fietsgebruik in de provincie dient een nieuwe impuls te krijgen door aanleg van nieuwe 
fietspaden die zonder enige hinder van (spoor)wegen in het  landschap opgenomen 
worden.  Soms  zal  nieuwe  infrastructuur  aangelegd  moeten  worden,  maar  in  veel 
gevallen zal het volstaan om bestaande wegen optimaal te benutten. Wanneer het gaat 
om  infrastructuur  voor  de  auto  zal  er  steeds  meer  ondergronds  gebouwd  moeten 
worden.

Daarnaast is D66 een vurige pleitbezorger van veilig vervoer via het spoor. Een 
duidelijke  visie  over  hoe  de  continu  groter  wordende  verkeersstromen  beheerst 
kunnen worden ontbreekt en er zijn weinig initiatieven om het vervoer over de weg te 
ontlasten. Het spoorwegennet is een alternatief, maar de toenemende vraag naar deze 
vorm van vervoer zet de veiligheid onder druk. Noord-Brabant heeft kennis in huis om 
verkeersgeleidingssystemen toe te passen en verder te innoveren. Ook zou een nieuwe 
spoorlijn door West-Brabant soelaas kunnen bieden. Goederenvervoer per spoor door 
woonkernen dient zoveel mogelijk beperkt te worden. 

Ook kan de aansluiting tussen de verschillende vormen van openbaar vervoer 
fors  verbeterd  worden  door  de  aanleg  van  de  ‘Brabant  light-  rail’.  Een  snellere 
verbinding tussen de Brabantse steden onderling is gewenst. Hiervoor is veel geld en 
inzet nodig van de Brabantse steden. Samenwerking dient hierbij het uitgangspunt te 
zijn. Alleen zo kan een toekomstvast verkeersontwerp worden ontwikkeld.

Een  vierde  speerpunt  van  D66  vormt  een  kwalitatief  goed  en  betaalbaar 
systeem van openbaar vervoer. Grote rond- en randwegen slibben dicht en dagelijks 
staan  de  toegangswegen  tot  de  Brabantse  steden  vast.  Dit  is  te  wijten  aan 
kwaliteitsarm openbaar vervoer. Door forse investeringen kan de gewenste kwaliteit 
verkregen  worden.  Het  gaat  daarbij  om openbaar  vervoer  dat  zich kenmerkt  door 
snelheid, betrouwbaarheid en toegankelijkheid.
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Ten slotte is D66 er voorstander van om meer autogebruik dan autobezit te 
belasten.  Tolwegen,  vignet  en  kilometerheffing  zouden  geschikte  instrumenten 
hiervoor kunnen zijn. Landelijke initiatieven worden genomen, en de provincie Noord-
Brabant kan hier eenvoudig bij aansluiten.
Om dit thema in de praktijk vorm te kunnen geven heeft D66 ingezet op een aantal 
acties:

˃ Er komt een Task-Force Infrastructuur, die moet zorgdragen voor een nieuwe 
blauwdruk van Brabant met toepassing van de beschikbare technologie;

˃ Een subsidie op auto’s en vrachtwagens die duidelijk duurzamer zijn dan de 
rest, bijvoorbeeld omdat zij biodiesel tanken;

˃ Er wordt geëxperimenteerd met openbaar vervoer voor bepaalde doelgroepen;
˃ Vervoersmanagement wordt effectief en efficiënt ingezet;
˃ Er vindt een reactivering van de IJzeren Rijn plaats;
˃ De A4 wordt verlengd; 
˃ De A58 tussen Hazeldonk en de aansluiting op de A27 wordt verbreed; 
˃ De aanleg van het tracé A69 wordt gerealiseerd.
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd in 2007?

Moties:
Motie  bekendheid  buisleidingentransport  (inhoudelijk  overgenomen  en  als  gevolg 
daarvan ingetrokken).
Motie  buisleidingentransport  bestemmingsplannen  gemeenten  (inhoudelijk 
overgenomen en als gevolg daarvan ingetrokken).

Overgenomen moties:
Pilot OV.
Kwaliteitsimpuls OV landelijk gebied.
Transport gevaarlijke stoffen.

Schriftelijke vragen:
Toegankelijkheid nachtnet voor West- Brabant.
Spoorvervoer gevaarlijke stoffen.
Dienstregeling busvervoer.
Veiligheid bussen Arriva.

Rapporten:
Rapport ‘Ondergronds transport; slim, veilig en leefbaar’.
Notitie 'Buisleidingenstraat'.

Activiteiten en werkbezoeken:
Flyeractie Goederenvervoer over spoor Bergen op Zoom. 
Aanbieden eerste steen rondweg Haps.
Themabijeenkomst IJzeren Rijn.
Discussieavond verkeer en vervoer in West-Brabant in Bergen op Zoom.
Actie N69 Valkenswaard.
Congres verkeersveiligheid Den Bosch.
JD Brabant ingebruikname Nachtnet.

Werkbezoeken:
Raadsfractie Steenbergen omtrent inpassing A4.
Zeeuwse afdeling D66 omtrent de industriële logistieke ontwikkelingen in Zeeland en 
de gevolgen van toename van goederenvervoer voor (West-)Brabant.
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Thema 6: Vitale ouderen

Noord-Brabant  en  met  name  de  regio  Zuidoost-Brabant  vergrijst.  Dit  kan  gezien 
worden  als  een  bedreiging  voor  economie  en  samenleving,  maar  het  stemt  veel 
optimistischer om juist de kansen te benadrukken die hierin verscholen liggen. Dit is 
dan ook wat D66 graag doet. Volgens de partij is vergrijzing geen op de loer liggend 
gevaar, maar een bron van ervaring die als geweldige economische kracht ingezet kan 
worden.  Een duurzame,  en vernieuwende inzet  die zodoende wordt aangevuld met 
sociale innovatie, dát is waar D66 voor staat.

Zo  willen  ouderen  graag  zelfstandig  wonen,  en  veranderingen  in  de 
maatschappij zorgen ervoor dat zij dit ook steeds langer moeten. Nieuwe opvattingen 
over wonen en verplegen hebben geleid tot een sterk verouderde verplegingscapaciteit. 
Dit vraagt om forse investeringen. Alleen zo kan de verpleegcapaciteit in de pas lopen 
met de veranderde eisen. Zo lang als mogelijk zelfstandig blijven wonen vormt hierbij 
het uitgangspunt.  De inzet van ICT speelt  hierin een sleutelrol:  het kan zelfstandig 
wonen lange tijd faciliteren. Hierin liggen mogelijkheden voor het bedrijfsleven en, in 
het bijzonder, voor de focus van Philips op ‘Health’. D66 verwacht van de provincie dat 
zij  verdere  innovatieve  ontwikkeling  in  de  zorgketen  de  komende  jaren  sterk  zal 
stimuleren en tot een nauwe samenwerking met Philips op dit onderwerp zal komen. 

Daarnaast  is  genormaliseerd  wonen  voor  dementerenden  voor  D66  een 
belangrijk thema. In 2005 en 2006 heeft de partij het onderwerp nadrukkelijk op de 
provinciale agenda weten te plaatsen. Het leven in kleinschalige woongroepen heeft 
positieve effecten op de groep dementerenden, en gemeenten, woningbouwcorporaties 
en zorginstellingen hebben daarin een belangrijke uitvoerende taak. Deze taak dient 
door de provincie ondersteund te worden in stadswijken, maar ook in grote en kleine 
dorpen.

Wat betreft de Wet op de Maatschappelijke Ondersteuning is D66 duidelijk: de 
uitvoeringsverantwoordelijkheid  ligt  bij  gemeenten,  maar  de  provincie  Noord- 
Brabant hoort met de gemeenten mee te denken. Per gemeente dient inzichtelijk te 
worden  wat  de  stand  van  zaken  is.  D66  zal  hiernaar  blijven  vragen  om  zo  een 
provinciaal  WMO- steunpunt  te  kunnen realiseren.  Dit  steunpunt  richt  zich op de 
uitwisseling van deskundigheid en best practices.

Ten  slotte  wil  D66  dat  er  blijvend  aandacht  wordt  besteed  aan  Jonge 
Mantelzorgers en aan respijtzorg. Met provinciale steun heeft de Brabantse Raad voor 
Mantelzorgers ervoor gezorgd dat het begrip ‘mantelzorg’ bekend is. Op jonge mensen 
kan  de  mantelzorgtaak  een  zware  claim  leggen  en  remmend  werken  op  hun 
ontwikkeling. Dit moet voorkomen worden. De houding is ‘volhouden en doorgaan’, 
maar er moet voor hen altijd een mogelijkheid zijn om stoom af te blazen. 
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D66 heeft met het oog op dit thema een aantal concrete acties uitgewerkt:
˃ De provincie bevordert innovatie in de zorg;
˃ de provincie bevordert samenwerking en faciliteert patiënten- en zorgketens;
˃ de provincie activeert het genormaliseerd wonen voor dementerenden;
˃ de provincie zal vernieuwende pilots op diverse zorgniveaus stimuleren;
˃ de provincie moet met een publiekscampagne zelfredzaamheid promoten;
˃ de provincie blijft een goede ‘mantel’ voor jonge en oudere Mantelzorgers;
˃ de provincie zorgt voor een goede communicatie over deze zaken met en tussen 

gemeenten en zorginstellingen.
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd  in 2007?

Moties:
Er zijn voor dit thema geen moties ingediend.

Overgenomen moties:
Voor dit thema zijn geen moties overgenomen van andere partijen.

Schriftelijke vragen:
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend voor dit thema.

Rapporten:
Voor dit thema zijn er geen rapporten uitgebracht. 

Activiteiten:
Kennismaken met innovatieve oplossingen om de vergrijzing in Vught tegen te gaan.
Promotie en boekpresentatie Mantelzorg.
Finale van de ontwerpwedstrijd dementie Den Bosch.

Werkbezoeken: Werkbezoeken zijn voor dit thema niet afgelegd. 



Jaarverslag 2007 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant

Thema 7: Jeugd

‘De jeugd is de toekomst’ is een veelgehoord gezegde. D66 onderschrijft dit ten zeerste. 
Helaas staat de kwaliteit van de Jeugdzorg al jaren onder druk. Sinds 2005 kan de 
schuld hiervoor bij de provincie gelegd worden, want in dat jaar is Jeugdzorg wettelijk 
een provinciale taak geworden. De provincie hoort in de ketenaanpak een regierol te 
vervullen, die onlosmakelijk verbonden is met meer energie en inzet van haar zijde. 

D66 vindt in dit  kader dat  er  een helder proces in de keten van Jeugdzorg 
opgezet  moet worden.  De provincie heeft als  taak om via Bureau Jeugdzorg en de 
instellingen die zorg aanbieden, voldoende en kwalitatief  goede hulp aan te bieden. 
D66 pleit voor een grote nadruk op preventie door het verzamelen en verspreiden van 
kennis over jeugdwelzijn. Mocht behandeling via de geïndiceerde weg van Jeugdzorg 
toch nodig zijn, dan wil D66 dat een heldere procesgang duidelijkheid biedt.

 
Op de tweede plaats dient de provincie volgens D66 bemiddelend op te treden 

tussen  onderwijs  en  zorgverleners  om  nascholing,  bijscholing  en  onderzoek  naar 
nieuwe  methodieken  te  ontwikkelen.  D66  vindt  dat  verantwoord  uitgevoerde 
Jeugdzorg begint bij goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers van instellingen, 
die bij de zorg en behandeling van jongeren en hun omgeving betrokken zijn.

Ten slotte ziet D66 veel kansen in het oprichten van meer Brede Scholen. Deze 
vorm  van  samenwerking  rondom  onderwijs  is  een  passend  concept  voor  onze 
veranderende maatschappij. De samenwerking tussen diverse instellingen is essentieel 
binnen deze formule, waar een grote preventieve werking vanuit gaat. Volgens D66 
moet  er  echter  geïnvesteerd  worden  in  het  vermogen  tot  samenwerken  tussen  de 
instellingen,  om  de  ontwikkeling  te  bespoedigen.  Ook  pleit  D66  voor  een 
kwaliteitskeurmerk, zodat ouders op grond van duidelijkheid en kwaliteit een goede 
keuze kunnen maken.
Concreet vertaalt dit alles zich in de volgende acties:

˃ Optimaliseer de keten van Jeugdzorg;
˃ Implementeer het kindvolgsysteem;
˃ Verhoog de kwaliteit van de indicatie- en behandeldeskundigheid;
˃ Monitor gemeenten ten aanzien van preventieve activiteiten van jeugdwelzijn;
˃ Ontwikkel een kwaliteitskeurmerk voor Brede Scholen.
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd in 2007?

Moties:
Er zijn voor dit thema geen moties ingediend.

Overgenomen moties:
Voor dit thema zijn geen moties overgenomen van andere partijen.

Schriftelijke vragen:
Vraag met betrekking tot problemen bij Valyouth.
2 vragen over de Algemene Meldkamer Kinderopvang Helmond.

Rapporten:
Rapport ‘Actieplan Jeugdzorg’ uitgebracht.

Activiteiten:
Conferentie centra Jeugd en Gezin Den Bosch.
Aanbieden ‘Actieplan Jeugdzorg’ Eindhoven.

Werkbezoeken: 
Tender over de ontwikkelingen in de Jeugdzorg.
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Thema 8: Positionering en profilering Noord-Brabant

D66 is voorstander van een beeld dat Noord- Brabant neerzet als innovatie provincie 
met  innovatieve  gemeenten.  De  diverse  media  in  Brabant  zouden  hierbij  kunnen 
ondersteunen. Een dergelijke profilering komt de aantrekkingskracht van de provincie 
op  bedrijven  en  mensen  van  buiten  ten  goede.  Daarmee  behoudt  de  provincie  de 
noodzakelijke instroom van kenniswerkers om de Brabant topregio te laten blijven. 
Heel  nadrukkelijk  zal  de  Euregio  Eindhoven,  Leuven,  Aken  neergezet  dienen  te 
worden. 

De vernieuwingsdrang laat zich op diverse beleidsterreinen terugvinden, zoals 
ouderenzorg,  Jeugdzorg,  voorlichtings-  en  opvoedingsprogramma’s,  betere 
toegankelijkheid  en  integratie  dossiers  door  versnelde  toepassing  ICT,  andere 
manieren van werken, stimuleren en faciliteren van het aansluiten schoolsystemen bij 
huidige maatschappij. Refererend aan Vincent van Gogh als vernieuwer op het terrein 
van de schilderkunst profileert Noord-Brabant zich nu met name op het terrein van 
Design.  West-  Brabant  richt  zich  meer  op  ‘gaming’  en  een  prominente  rol  voor 
Maintenance  valley.  Het beeld  van Vincent van Gogh als  vernieuwer  in de cultuur 
wordt  echter  te  weinig  benut.  Het  profileren  van  Vincent  van  Gogh als  icoon  van 
vernieuwing in Noord- Brabant kan een positief marketingeffect voor de provincie met 
zich meebrengen.

De provincie zal de gewenste, voor Noord-Brabant noodzakelijke,  profilering 
dienen  te  stimuleren.  Om  ervoor  te  zorgen  dat  de  verworven  positie  van  Noord-
Brabant op het terrein van design niet verwatert, zal er veel energie moeten worden 
gestoken in vernieuwingsprojecten en verregaande samenwerking op dit terrein tussen 
de verschillende (sub)regio’s. Bundeling van krachten en nauwe samenwerking kan de 
creatieve sector een grote impuls geven, hetgeen past in de traditie van Noord-Brabant 
als  vernieuwer  in  de  kunst.  Het  accent  zal  meer  gelegd  worden  op  vernieuwende 
impulsen in plaats van extra accenten op het verleden. 

Met name de link tussen de potentie van technologie en het vinden van nieuwe 
toepassingen  is  matig  ontwikkeld.  Design  moet  worden  gekoppeld  aan  de  sterke 
maakindustrie.  Dit  is  nodig  om  een  meer  complete  innovatieve  keten  te  (blijven) 
ontwikkelen in nauwe samenwerking tussen onderwijs,  onderzoek en bedrijfsleven. 
Hoewel  Brabantse  industrie  op  deze  punten  zelf  het  heft  in  handen  neemt,  zit  er 
onvoldoende snelheid in t.o.v. andere (sub)regio’s.  Er is dus óók voor de provincie 
werk aan de winkel. Men zal door het leggen en versterken van industriële ketens een 
betere regisserende en stimulerende rol moeten spelen. Dit in nauwe samenwerking 
met de genoemde partijen. 
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Concrete acties die D66 ten aanzien van dit thema voor ogen heeft zijn:
˃ Het  opzetten  van  een  communicatiesysteem  in  samenwerking  met  de 

verschillende (sub)regio’s in Noord-Brabant; 
˃ De  inhoudelijke  communicatie  verbeteren  door  beter  aan  te  sluiten  bij 

bestaande media. 
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Wat is er ten aanzien van dit thema gebeurd  in 2007?

Moties:
Er zijn voor dit thema geen moties ingediend.

Overgenomen moties:
Voor dit thema zijn geen moties overgenomen van andere partijen.

Schriftelijke vragen:
Er zijn geen schriftelijke vragen ingediend voor dit thema.

Rapporten:
Voor dit thema zijn er geen rapporten uitgebracht. 

Activiteiten:
Voor dit thema zijn geen activiteiten ondernomen.

Werkbezoeken: 
Palet media en beeldvorming Tilburg



Jaarverslag 2007 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant

Algemeen: wat is er nog meer gebeurd in 2007?

In dit gedeelte worden alle ontplooide activiteiten van de Statenfractie weergegeven 
die niet onder een thema uit het verkiezingsprogramma vallen. De aandacht van de 
provinciale fractie ten aanzien van het lokale contact is daar een voorbeeld van. Als 
afsluiting  wordt  in  dezelfde  structuur  als  in  de  voorgaande  hoofdstukken  een 
totaaloverzicht gegeven van alle ondernomen acties.

Moties:
Afgezien van de moties die onder de diverse thema's vallen, zijn er geen andere moties 
ingediend. 

Overgenomen moties: 
Motie rapport rekenkamer. 

Schriftelijke vragen:
Vraag over verkiezingsbijeenkomst VBG en VB.

Algemene en/of landelijke activiteiten:
Landelijk voorjaarscongres D66 Rotterdam.
Open dag provinciehuis.
Rekeningcommissie.
Ontvangst en rondleiding PVR en Vrouwenbelangen in het provinciehuis.
3x D66 platform Kenniseconomie.
Debat over religie en moderniteit.
D66 bestuurdersweekend.
Premiére Oblomov.
IPO- jaarconferentie. 
Uitreiking handboek ‘Gevaarlijke liefde’.
Afvloeiingsregelingen; initiatief / agendering actuele thema's.

Lokale contacten:
D66 bijeenkomst Tiliander Oisterwijk.
Peeldag Deurne. 
Bijeenkomst St. BUS Tilburg.
Politiek Café JD Brabant in Tilburg.
Roze zaterdag in Bergen op Zoom.
Vis-a-vis Helmond.
Cruise over de Steenberse Vliet.
Afscheid directeur Noord- Brabants Museum.
Bijeenkomst LVR Roermond.
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Opening UIT-punt Nuenen.

PS-vergaderingen:
7x.

Fractievergaderingen:
15x.

Regiovergaderingen:
4x.

Commissievergaderingen:
6.
Commissiewerkbezoeken:
1.

Activiteiten verkiezingscampagne:
1x vergadering.
Campagnebus in West- Brabant.
2x Lijstrekkersdebat (West- Brabant en Eindhoven).
Discussieprogramma Stadsradio Helmond.
Diverse weblogactiviteiten.
Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Noord- Brabant 2007-2011.
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Totaaloverzicht 2007

Resultaten:

Acties:

Totaal: Opmerkingen: Thema met 
hoogste score: 

Moties: 7 Alleen het CDA heeft in 2007 
méér moties ingediend. 

Thema 5: 
Mobiliteit en 
Infrastructuur

Overgenomen 
moties:

5 Thema 5: 
Mobiliteit en 
Infrastructuur

Schriftelijke 
vragen:

15 Alleen de SP heeft in 2007 méér 
schriftelijke vragen gesteld. 

Thema 3: 
Gebruik van de 
Ruimte1 

Amendementen
:

0

Rapporten: 6 Inclusief het 
verkiezingsprogramma.

Thema 5: 
Mobiliteit en 
Infrastructuur

Activiteiten: 42 Inclusief algemene activiteiten 
m.b.t. Provinciale Staten en 
verkiezingen. 

Algemeen

Werkbezoeken: 6 Thema 5: 
Mobiliteit en 
Infrastructuur

Lokale 
contacten:

11 Het onderhouden van lokaal 
contact is na de verkiezingen als 
speerpunt opgenomen.

Algemeen

1 Voor dit thema zijn evenveel schriftelijke vragen gesteld als voor thema 5. De plaatsing in het schema 
is gebaseerd op alfabetische volgorde. 
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Analyse

Als kleine partij  in de Provinciale Staten van Noord-Brabant is het natuurlijk  hard 
werken. Daar waar bij een grote partij het werk verdeeld kan worden over meerdere 
statenleden,  komt  het  voor  de  Brabantse  D66  Statenfractie  neer  op  één  statenlid: 
Maruška Lestrade-Brouwer. Zij heeft echter in 2007 mogen rekenen op enthousiaste 
ondersteuning  van  Paul  de  Beer  als  commissielid  en  de  eerder  aangegeven 
steunfractieleden.
Toch  ontkomt  een  partij  met  deze  omvang  niet  aan  het  stellen  van  bepaalde 
prioriteiten ten aanzien van de politieke onderwerpen. Het is daarom niet vreemd dat 
er een bepaalde rangschikking in de aandacht voor bepaalde thema’s te vinden is. Als 
naar  alle  ondernomen  acties  gekeken  wordt,  en  daarmee  worden  ook  ingediende 
moties e.d. bedoeld, is meer focus op het ene thema dan het andere te zien. 
Nominaal  gezien  heeft  thema  5  ‘Mobiliteit  en  Infrastructuur’  de  meeste  aandacht 
gekregen van de D66- Statenfractie2.  Vooral  door  het  oppikken van het onderwerp 
over buisleidingentransport is er veel ondernomen. Ook is D66 een groot pleitbezorger 
gebleken van betaalbaar en kwalitatief openbaar vervoer. De veiligheid op de snelweg 
als  op  het  spoor  heeft  voor  D66  hoog  in  het  vaandel  gestaan,  conform  het 
verkiezingsprogramma. 

Thema 8 over ‘Positionering en profilering van Noord- Brabant’ heeft van de 
Brabantse Statenfractie de minste aandacht gekregen. Dit kan echter gelegen zijn in 
het feit dat dit thema veel overlap heeft met andere thema’s. Veel acties die onder de 
genoemde thema’s geschaard zijn, zouden evenwel óók onder thema 8 kunnen vallen. 
Een  thema dat  echter  meer  los  te  koppelen  is  en eveneens  weinig  aandacht  heeft 
gekregen, is dat van Vitale Ouderen. 

Ook opvallend is de aandacht voor het lokaal contact. Dit komt vooral bij de 
algemene acties naar voren. De Statenfractie van D66 heeft duidelijk weinig aan het 
toeval  overgelaten,  als  het  op  contact  met  lokale  afdelingen  aan  komt.  Dit  is  een 
positieve  ontwikkeling  omdat  D66  een  partij  is  die  met  een  vernieuwde  structuur 
stevig op de politieke landkaart terug wil komen.

Als buiten de algemene activiteiten om alle thema’s nominaal benaderd worden 
voor 2007, is de volgende rangschikking in aandacht terug te vinden3: 

1. Mobiliteit en Infrastructuur;
2. Milieu en duurzame energie;
3. Gebruik van de ruimte;
4. Innovatieve topregio;
5. Jeugd;

2 De algemene activiteiten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten.
3 Als op thema’s evenveel acties ondernomen zijn, is op alfabetische volgorde gerangschikt. 



Jaarverslag 2007 D66 Provinciale Statenfractie Noord-Brabant

6. Meer regie bij de provincie;
7. Vitale ouderen;
8. Profilering en positionering van Noord-Brabant.

Tot slot is bij het totaaloverzicht 2007 op te merken dat de Provinciale Statenfractie 
van D66 zich duidelijk en actief heeft ingezet om oppositie te voeren. De start van de 
Statenperiode is in 2007 goed geweest, gelet op het aantal moties, schriftelijke vragen 
en andere activiteiten. Nu is het zaak deze actieve houding vast te houden en voor de 
de komende jaren te blijven zorgen voor spraakmakende oppositie.


