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Woord vooraf 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Statenfractie van D66 van de provincie 
Noord-Brabant.  
Vanuit een oppositierol proberen wij het verkiezingsprogramma (Noord-Brabant, 
een provincie van wereldklasse; Verkiezingsprogramma D66 Noord-Brabant 
Provinciale staten 2011-2015) te realiseren. 
 
In dit jaarverslag treft u de ontwikkelingen in 2012 aan. In het hoofdstuk 
algemeen krijgt u een overkoepelend beeld van het functioneren van de fractie 
als geheel. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt inhoudelijk verslag 
gedaan van de ontwikkelingen. Wij hebben er voor gekozen om dit onder te 
verdelen conform de huidige commissie-indeling. Het fractielid dat hier primair 
verantwoordelijk voor is heeft ook het verslag gemaakt. 
De hoofdstukken beginnen met een parafrasering van het 
verkiezingsprogramma, gevolgd door een verslag van de belangrijkste zaken. 
Voor de geïnteresseerde lezer zijn verwijzingen opgenomen naar het volledige 
verkiezingsprogramma, provinciale beleidsstukken, schriftelijke vragen van D66 
en moties/amendementen die ingediend zijn. 
In het laatste hoofdstuk vindt u nog een (niet limitatieve) opsomming van 
bijeenkomsten waar D66 aanwezig was en van vermeldingen in de pers. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
De Fractie van D66 in de Provinciale Staten van Noord Brabant  
 

Maruška Lestrade 
Ingrid Oomen (tot maart 2012 Mariëlle Overboom) 
Tineke Klitsie 
Anne-Marie Spierings 
Jeroen Hageman 
 
 

http://d66noordbrabant.nl/ps2011verkiezingsprogramma�
http://d66noordbrabant.nl/ps2011verkiezingsprogramma�
http://d66noordbrabant.nl/ps2011verkiezingsprogramma�


 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2012 van de Statenfractie D66 Noord-Brabant 2 

 

1. Algemeen (door Maruška Lestrade) 
 
Terwijl ik dit schrijf lijkt 2012 al weer ver achter ons te liggen. Politiek, ook 
provinciale, is hectisch en de agenda is zo vol dat de tijd voorbij vliegt. Goed dus 
om stil te staan bij alles wat we hebben gedaan.  
Als fractievoorzitter is het heel plezierig om tevreden te kunnen constateren dat 
er een constante in ons optreden is te zien. De focus van D66 ligt op innovatie, 
duurzaamheid, cultuur en bestuurlijke kwaliteit en dat komt in alle dossiers en 
bij alle fractieleden steeds weer naar voren.   
Daarnaast is het een feest om te kunnen werken in en met deze fractie. De 
onderlinge verstandhouding is goed en de wisseling van de wacht in februari is 
goed verlopen.    
Binnen een jaar na haar aantreden heeft Mariëlle Overboom haar lidmaatschap 
van PS helaas al moeten opgeven in verband met haar drukke werkzaamheden. 
Voor haar in de plaats is Ingrid Oomen gekomen. Zij werd op 17 februari 
geïnstalleerd.  
  
Onze vrijdagen zijn standaard voor politiek ingeruimd. Dan vinden al onze 
vergaderingen, commissiebijeenkomsten en werkbezoeken plaats. Tussendoor 
worden we ook uitgenodigd voor activiteiten maar of we daar gehoor aan 
kunnen geven ligt altijd aan de privé-agenda. Het statenwerk wordt officieel 
geteld voor 11 uur per week (in de praktijk is dat aantal veel hoger) en is dus 
maar een zeer kleine parttime functie.    
 
 In de publicatie Statenfeiten zijn allerlei zaken te lezen over het statenwerk in 
het algemeen en het aandeel dat D66 hierin heeft gehad.  
Voor een algemeen beeld: PS heeft 9 reguliere en 2 extra vergaderingen gehad. 
Gemiddeld waren we daar bijna 8 uur mee bezig. Tijdens die PS-vergaderingen 
hebben we 6 amendementen en 18 moties (mede) ingediend. Eén daarvan over 
samenhangend beleid ondergrond werd unaniem aanvaard. Van de andere 
moties werden er 4 aanvaard en 3 hebben we aangehouden. 
  
Daarnaast heeft de fractie deelgenomen aan de Statendagen: dagen waarin we 
als PS bij elkaar komen voor hei- en brainstormssessies. Op 23 en 24 maart 
zaten we bij elkaar om over werkwijze en vergaderstructuur te praten. De 
Statendag op 23 november ging voornamelijk over stad en platteland, 
duurzame plattelandsontwikkeling. 
 
De taakverdeling binnen de fractie is als volgt: 
Maruška Lestrade-Brouwer: fractievoorzitter, lid presidium, lid Platform Europa, 
lid commissie EZB, voorzitter commissie ROW (inmiddels Transitie Stad en 
Platteland). 
Tineke Klitsie: lid commissie ROW, vice-fractievoorzitter, technisch voorzitter 
fractieoverleg. 
Ingrid Oomen- Peters: lid commissie MF (Tot maart 2012: Mariëlle Overboom). 
Anne-Marie Spierings: fractiesecretaris, lid commissie EH. 
Jeroen Hageman: penningmeester fractie, lid commissie CS, lid werkgroep 
communicatie, plv voorzitter commissie Integriteit, plv voorzitter 
Rekeningcommissie. 
En ook dit jaar werden we weer fantastisch ondersteund door meerdere 
steunfractieleden met input op dossiers en met vertegenwoordiging op 
bijeenkomsten waar we zelf niet bij konden zijn. Zonder andere mensen tekort 
te willen doen willen we hier toch met name Truus Houtepen en Kees de Wit 
bedanken. 
 

Moties en amendementen: 
. Het overzicht van alle moties en 
amendementen 
 
Schriftelijke vragen: 
. Het overzicht van alle 
schriftelijke vragen 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten.aspx?document=statenfeiten-2012&rel=8113ABB7873349F1BD455CF8E0EF0A3A�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012�
http://d66noordbrabant.nl/svr2012�
http://d66noordbrabant.nl/svr2012�
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Ook op de social media zijn we actief. We zijn als fractie in augustus gestart met 
een blog waarin we, ieder met een eigen insteek, commentaar geven op de 
dossiers die we besproken hebben, de actualiteit becommentariëren of een 
persoonlijke belevenis weergeven. 
 
 
 

2. Economie en bestuur (door Maruška Lestrade) 
 
De provincie heeft na de aanpassing van haar taken 
(focus op kerntaken ) regionale economie als een van 
de speerpunten. Vooruitlopend daarop is in de vorige 
Statenperiode periode al de Agenda van Brabant 
vastgesteld door PS. Die Agenda wordt bepaald door de 
zorg om het leef- en vestigingsklimaat.  De 
onderwerpen in de commissie EZB betreffen de 
bestuurlijke en economische dossiers in die Agenda.  

In deze statenperiode ben ik (tot mijn genoegen) van 
beduidend minder commissies en overleggroepen lid 
dan in de vorige periode. Als fractievoorzitter ben ik 
min of meer vanzelfsprekend lid van de commissie EZB 
(economische zaken en bestuur) en het presidium. Daarnaast ben ik 
plaatsvervangend lid MF (mobiliteit en financiën, met portefeuille financiën), lid 
van het Platform Europa en voorzitter van de commissie ROW (ruimtelijke 
ontwikkeling en wonen).  

Zoals ik al in het jaarverslag 2011 aangaf is D66 akkoord gegaan met de 
Agenda van Brabant waarin veel van de economische plannen die nu uitgevoerd 
worden vermeld staan. Dat betekent uiteraard niet dat we het met alles eens 
zijn, maar de hoofdlijnen konden vaak op onze instemming rekenen.  

De commissie EZB heeft 11 vergaderingen gehad in 2012 waarin we o.a. de 
volgende onderwerpen hebben behandeld: onderzoeksrapporten Zuidelijke 
Rekenkamer, vrijetijdseconomie Brabant, strategisch ICT-beleid provincie en 
digitale agenda Brabant, havenstrategie Moerdijk, strategie bedrijventerreinen, 
gedragscode integriteit, de algemene subsidieverordening, strategische agenda 
Brabantstad, het economisch programma, Krachtig bestuur in Brabant, de 
fondsvoorstellen 2e tranche Essentgelden en de daarbij horende 
investeringsagenda.  

Daarbij hadden we veel kritiek op de manier waarop het strategisch ICT-beleid 
en de digitale agenda werd op- en ingezet. Ook de fondsvoorstellen voor de 2e 
tranche investeringen konden slechts deels op onze instemming rekenen. 
Overigens is de besluitvorming in PS over verschillende van deze voorstellen 
pas in 2013 gepasseerd.  

De Zuidelijke Rekenkamer heeft in al haar onderzoeken kritiek geuit, zowel op 
het functioneren van GS als op PS. Kritiek die wij altijd van harte hebben 
ondersteund. We hebben ons altijd sterk gemaakt voor betering van de positie 
van PS en de kwaliteit van de beleids- en jaarstukken. 

D66 zegt JA tegen: 
• Een provincie die zich beperkt 

tot haar kerntaken 
• Gemeenten die groot genoeg 

zijn om hun groeiend aantal 
taken uit te voeren 

• Het vergroten van de 
toegevoegde waarde van de 
provincie voor het welzijn van 
de Brabander 

 

Amendement:  
. Garantiestelling CIV 
Producttechnologie 
 
Motie: 
. VEZA 
. Het zwarte Schaap 
 
 

http://d66blog.nl/d66b/�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/de-ambitie-van-brabant.aspx�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/publieksversie-agenda-van-brabant.aspx�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/D66NoordBrabantJaarverslag2011.pdf�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1086�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1086�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/20120622MotieVEZA.pdf�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1126�
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De PVV heeft een initiatief voorstel voor een referendumverordening ingediend 
waar wij tegengestemd hebben omdat het niet het raadgevend karakter had dat 
wij als D66 voorstaan.  

Als plaatsvervangend lid van de commissie MF heb ik me alleen beziggehouden 
met financiële dossiers. Daarin heb ik, zoals altijd, kritiek gehad op de structuur 
van de stukken. D66 wordt door ‘de toren’ al sinds mijn aantreden in 2003 zeer 
actief betrokken bij verbetering van de kwaliteit van de jaarstukken. En dat blijft 
nodig… 

 Als voorzitter van de commissie ROW (inhoudelijk verslag door Tineke Klitsie) 
ben ik veel en intensief betrokken bij voorbereidende overleggen. Ook bij de 
voorbereiding van de verandering van de commissiestructuur: in 2013 gaat de 
themacommissie Transitie Stad en Platteland van start. Daar zullen veel 
onderwerpen van de commissie ROW behandeld worden. Ik word daar voorzitter 
van; de commissie ROW houdt op te bestaan.    

Het Platform Europa is de voortzetting van een commissie die we in de vorige 
statenperiode kenden. Ik ben altijd groot voorstander geweest van veel 
aandacht voor internationale ontwikkelingen en beleid. Ook deze groep had een 
aantal bijeenkomsten maar moest in 2012 nog duidelijk op stoom komen, Het 
Platform is pas ‘heropgericht’ na flink lobbywerk van de meer internationaal 
georiënteerde statenleden. Het zal geen verbazing wekken dat D66 daar bij 
hoort. 

 In het overzicht van mijn activiteiten staan veel werkbezoeken, teveel om 
allemaal te vermelden Wel wil ik in het jaarverslag aangeven dat ik in april met 
een grote delegatie namens Brabant op bezoek ben geweest in China. Een 
gedenkwaardige periode waarover ik veel geblogd heb.     

 Sowieso heb ik op mijn weblog veel verslag gedaan van alles waar ik me mee 
bezig heb gehouden. Daarnaast twitter ik actief en het aantal volgers is gestaag 
gegroeid. Voor (nog) meer informatie over wat ik doe en gedaan heb namens en 
voor D66 verwijs ik dan ook naar die gremia.     
 
 
 
 

3. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (door Tineke 
Klitsie) 
 
 
De Wet op de Ruimtelijke Ordening geeft de provincie 
de verantwoordelijkheid  voor het ruimtelijk beleid 
gekoppeld aan het provinciale belang. Het provinciaal 
belang is beleidsmatig vastgelegd in de Provinciale 
Structuurvisie RO  en de Provinciale Verordening RO. 
De provincie kan een provinciaal Inpassingsplan (= 
bestemmingsplan) maken als het belang dat vraagt. 
Voorbeeld hiervan is een PIP voor provinciale wegen of 
het glastuinbouwgebied Nieuw Prinseland. 
De provincie stuurt op een goede ruimtelijke ordening 
en op ruimtelijke kwaliteit, waarbij belangen van 

D66 zegt JA tegen: 
• Het regionaal afstemmen 

van bouwafspraken 
• Een sterkere focus op de 

kwaliteit van de woningbouw 
 

http://www.marusjkalestrade.nl/�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/structuurvisie.aspx?rel=83CCCCCE87C74CC9B882B36188158E5F�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/structuurvisie.aspx?rel=83CCCCCE87C74CC9B882B36188158E5F�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/verordening-ruimte.aspx?rel=0C45499687E74894BDC039F994416822�
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natuur, water, milieu, cultuurhistorie, landschap, wonen, werken, landbouw, op 
een goede manier afgewogen moeten worden.  
In de verordening RO worden daarom veel zaken geregeld ten aanzien van de 
landbouw en de tuinbouw. 
D66 heeft per motie in de vorige Statenperiode gezondheid als provinciaal 
belang in de structuurvisie laten verankeren. 
 
In 2012 heeft de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen (ROW) 10 keer 
vergaderd, waarbij de vergadering soms al op donderdagavond begon en op 
vrijdagmiddag werd vervolgd. Daarnaast zijn er vele extra bijeenkomsten 
geweest om in de commissie ROW soms in combinatie met de commissie 
Ecologie en Handhaving (EH) de problematiek van de veehouderij en hoe die 
aan te pakken met elkaar te delen. Het is een erg intensief jaar geweest in 
vervolg op het Koersdocument en de cie Van Doorn. Veel discussies zijn in 
2012 verkend en voorbereid. Besluitvorming ten aanzien van de veehouderij is 
in 2013 gevolgd. 
Omdat de problematiek van de Transitie van de Landbouw in beide commissie 
ROW en EH speelde is door PS besloten om de commissie structuur te 
veranderen. Per ingang van 2013 is de cie Transitie Stad en Platteland (TSP) 
ingesteld. In deze cie worden de transities besproken. De meer reguliere 
werkzaamheden op gebied van ecologie en ruimte worden besproken in de cie 
Ecologie en Ruimte (ER) 
 
De belangrijkste dossiers in de commissie ROW waren: 
 
1. De transitie van de landbouw. 
In vervolg op het Koersdocument en de commissie Van Doorn, is de transitie 
van de landbouw opgepakt. Onze fractie heeft gepleit voor een integrale 
behandeling van alle dossiers die in dit verband spelen. Deze gedachte is door 
de cie ROW en vervolgens door GS  overgenomen. De werkwijze is opgepakt 
door middel van het BOB-model. BOB staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming 
en uiteindelijk Besluitvorming. 
Dit resulteerde in 13 dossiers die meerdere malen door de cie ROW zijn 
besproken in beeldvormende sessies. De 13 dossiers bestaan uit de volgende 
onderwerpen: 
1.Waarde toevoeging in de agrofoodketen 
2.Uitvoering van de commissie van Doorn mbt intensieve veehouderij 
3.Advies Gezondheidsraad 
4.Bouwstop geiten- en schapenhouderij 
5.Zonering en LOG’s 
6.Evaluatie van de VIV (Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij) en de 
7.BIV (Beëindigingsregeling Intensieve Veehouderij) 
8.Sturingsmogelijkheden omvang veestapel 
9.Pelsdierhouderij 
10.Maatlat duurzame veehouderij 
11.Gebiedsproces Peelhorst 
12.Verordening stikstof en Natura 2000 
13.Veehouderij in het kader van het provinciale Milieuplan 
Op al deze onderwerpen hebben we ons laten informeren door interne en 
externe deskundigen. Niet alleen de "usual suspects", maar ook de "unusual 
suspects". Dit - voor de Staten nieuwe - proces heeft zijn waarde bewezen. 
Politieke verschillen van opvatting blijven, maar de discussie in de cie ROW en 
later in PS zijn op het goede niveau gevoerd. Deze Innovatie in het 
besluitvormingproces was boeiend om mee te maken, naast de inhoudelijke 
oriëntatie van de fractie gericht op een duurzame veehouderij, waarbij thema's 
als volksgezondheid, welzijn dieren, natuur, leefbaarheid en landschap naast 

D66 zegt JA tegen: 
• Het herontwikkelen, 

vitaliseren en beter benutten 
van huidige bedrijven-
terreinen 

• Het stimuleren van 
intensiever ruimtegebruik en 
ketenvestiging op bedrijven-
terreinen 

• Het stimuleren van 
werkgelegenheid in toerisme 
en recreatie 

• Het beperken van het aantal 
landbouwhuisdieren in 
Noord-Brabant  
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economische duurzaamheid ons standpunt hebben bepaald. 
 
2. Aanpassing Verordening ruimte, beleidsarm/beleidsrijk 
In 2012 is de Verordening Ruimte aangepast (beleidsarm). Beleidsarm betekent 
dat de wijzigingen technisch van aard zijn of dat het doorwerking is van eerder 
genomen besluiten van rijksbeleid of van eerder door PS genomen besluiten. In 
deze wijziging van de verordening zijn twee beleidsrijke urgente wijzigingen 
meegenomen: de bouwstop voor geiten- en schapenhouderij is verlengd tot 1 
juli 2013 en de begrenzing van het bouwblok is vastgesteld op 1,5 ha. 
Daarnaast zijn  twee instrumenten toegevoegd aan de verordening: de 
algemene ontheffing en de proactieve aanwijzing. Beide instrumenten bieden 
de flexibiliteit die in het Koersdocument zijn aangegeven. De cie ROW wordt in 
het proces nadrukkelijk betrokken bij het toepassen van deze nieuwe 
instrumenten. Uitgangspunt is ook hier: ontwikkelruimte moet je verdienen door 
maatschappelijke meerwaarde te realiseren.  
In 2012 zijn de kaarten behorend bij de verordening op onderdelen 
geactualiseerd. Politiek gevoelige wijzingen waren vliegveld Seppe, de 
Klokkenberg Breda en Woonbos Bergeijk. Kaarten zijn in 2012 vrijgegeven voor 
inspraak. Besluitvorming in 2013. 
In 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor de beleidsrijke wijziging van de 
Verordening Ruimte oa met regionale bijeenkomsten om de Verordening Ruimte  
te evalueren. De beleidsrijke wijziging is ook nodig voor de doorwerking van de 
13 dossiers intensieve veehouderij. Besluitvorming hierover verder in 2013.  
 
3. Gebiedsontwikkelingen 
Cie ROW heeft zich georiënteerd op meerdere gebiedsopgaven door 
werkbezoeken en informatieve bijeenkomst. Voorbeelden: Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat, Landschappen van Allure (Maashorst, Groene Woud, 
Brabantse Wal), N65,  Logistiek park Moerdijk, LifeSciencePark Oss, Waterpoort 
West-Brabant enz. 
De financiële bijdrage van de provincie voor de gebiedsontwikkelingen hadden 
de instemming van onze fractie m.u.v. de Landschappen van Allure. Wij waren 
en bleven van mening dat de Landschappen van Allure onvoldoende 
onderscheidend waren t.o.v. andere landschappen. Kwaliteit van de projecten 
en voortgang waren in 2012  onvoldoende. 
 
4. Provinciale InpassingsPlannen (PIP) 
Beekse Bergen: onze fractie heeft ingestemd met het Provinciale 
InpassingsPlan (PIP) voor de BeekseBergen in Hilvarenbeek. Provincie maakt 
alleen een PIP (=provinciaal bestemmingsplan) als er een provinciaal belang  in 
het geding is. De boven-regionale toeristische functie van het park stond reeds 
in het Streekplan 2002. Belangrijkste discussiepunt in de eindfase was de mate 
van natuurcompensatie en de controle op de natuurcompensatie in de loop van 
de tijd.  
AgroFoodCluster Dinteloord: PS heeft de laatste stappen gezet mbt het PIP voor 
het AgroFoodCluster Dinteloord oa onteigening van de laatste percelen en 
aanpassing van het PIP voor de 150kV-lijn. In het nieuwe glastuinbouwgebied 
zijn drie bedrijven in aanbouw cq in bedrijf. De door PS bepleite synergie tussen 
suikerindustrie en glastuinbouw wordt daadwerkelijk gerealiseerd. 
 
5. Glastuinbouwbeleid 
De cie ROW heeft oriënterend gesproken over de ontwikkelingen van het 
glastuinbouwbeleid. De twee gebieden die in de provincie beschikbaar zijn voor 
grote nieuwvestigingen (Deurne en AFC-Dinteloord) komen niet of moeizaam tot 
ontwikkeling. De ZLTO pleit voor het handhaven van de doorgroeigebieden en 
meer mogelijkheden voor solitaire bedrijven. Sanering van solitaire 

Moties: 
. inzake tijdelijke huisvesting 
kenniswerkers en tijdelijke 
medewerkers 
. Gemeenschappelijk 
landbouwbeleid 
. Transitie platteland 
. Stimulering woningmarkt 
 
 
 

http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1067�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1067�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1067�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1083�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1083�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1089�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1125�
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glastuinbouwbedrijven heeft minder voortgang geboekt dan gepland. 
Glastuinbouwbeleid wordt geëvalueerd. Discussie wordt in 2013 gevoerd. 
 
6. Wonen 
Bij de behandeling van de Begroting in november 2012 heeft de D66-fractie 
een motie startersleningen ingediend die met brede steun van PS is 
aangenomen. De resultante van deze motie zal landen in de VJN 2013. 
 
Eerste Kamer bezocht 
De Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg hebben op 25 oktober 
2012 een bezoek gebracht aan de Eerste Kamer. 
Tineke Klitsie heeft namens PS-NoordBrabant een presentatie gehouden over 
de ontwikkelingen in het landelijk gebied. 
 
 
 

4. Mobiliteit en financiën (door Ingrid Oomen) 
 
Leidend deze periode voor de portefeuille Mobiliteit 
is het Brabants Meerjarenprogramma 
Infrastructuur en Transport 2012-2016 (BMIT). Het 
is opgedeeld in de onderdelen Goederenvervoer, 
OV Netwerk, Auto Bereikbaarheid (hoofdwegennet) 
en Regionale Mobiliteit. 
 
In het D66 verkiezingsprogramma staat het 
oplossen van de huidige knelpunten in het 
wegennet vermeld. Op één van deze knelpunten 
gaan wij onderstaand in. Grote zorgen baren onze 
ook de verkeersdruk op de N65, met name in de 
gemeente Vught. Wij zullen hier onze volle 
aandacht aan blijven besteden. Een ander 
belangrijk thema waar dit jaar een besluit over is 
genomen, is de aanbesteding van de OV-concessie 
2015. 
 

1. Structuurvisie ruimtelijke ordening voor de Grenscorridor 
N69 en het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. 

Al decennia geeft het toegenomen lokale verkeer én vrachtverkeer van en naar 
België een zorgelijke situatie met betrekking tot de hoge verkeersoverlast in met 
name in de gemeentes Valkenswaard en Aalst-Waalre. Per 1 januari 2009 heeft 
Het Rijk deze weg overgedragen aan de Provincie.  
In het plan MER zijn 9 alternatieven onderzocht, waarvan er uiteindelijk twee 
kansrijke zijn overgebleven, de zg. West-Midden en de Westparallel met Nul-
plus maatregelen.  
Voor dit dossier is destijds, ook met instemming van D66, gekozen voor een 
Brede Belangenbenadering. Dit Bestuurlijk Overleg Grenscorridor bestond uit 25 
organisaties, waaronder de SRE, de betrokken gemeentes, ZLTO, het 
bedrijfsleven en milieuorganisaties.  
Uiteindelijk is door het Bestuurlijk Overleg de Westparallel Plus als 
voorkeursalternatief gekozen. Niet unaniem, tegen deze variant waren de 
gemeente Veldhoven en de natuurorganisaties.  

D66 zegt JA tegen: 
• Alternatieve vormen van 

transport om de overlast van 
het vervoer over de weg en 
het spoor te beperken 

• Het doorgaan van saneren 
van vervuilde grond waarbij 
de rekening bij de vervuiler 
wordt gelegd 

• Het pakken van kansen die 
nieuwe situaties zoals 
verzilting bieden 
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Het Statenvoorstel betrof dan ook enkel deze variant. Omdat het zoekgebied 
van deze Westparallel in een uniek natuurgebied “Het Dommeldal” ligt en er 
onduidelijkheid was over de (financiële) haalbaarheid van de nul-plus varianten 
heeft D66 gepleit om naast deze voorkeursvariant ook de West-Midden als 
volwaardige variant mee te nemen in de verdere uitwerking tot op het niveau 
van een PIP/Project MER. Om tijdverlies te voorkomen, mocht het onderzoek 
naar de Westparallel uiteindelijk op problemen stoten, maar vooral ook omdat 
de West-Midden variant alle kernmerken van de Ladder van Verdaas in zich 
heeft. Een amendement hiertoe heeft niet mogen baten.  
 

2. OV-Concessie 2015 

Op 1 januari 2015 zal een nieuwe OV-concessie ingaan. De Commissie MF is dit 
jaar een Visie voorgelegd voor een vraaggericht, verbindend, verantwoord 
openbaar Vervoer.. D66 is positief over de belangrijkste verschillen ten opzichte 
van de vorige concessie.  
De belangrijkste is de verschuiving van de opbrengstverantwoordelijkheid naar 
de vervoerder. Ook de ambitieuze verhoging van de kostendekkendheid van 
55% naar 65% moedigen wij aan.  
 
De Visie stuurt aan op een meer vraaggericht OV en bevat voldoende 
innovatieve maatregelen op het gebied van het uitbouwen van het Hoogwaardig 
Openbaar Vervoer (HOV), maatwerk op lijnen met minder vraag en het 
aanbieden van real-time reisinformatie. 
 
Een goed functionerend Openbaar Vervoer is van belang om onze regio 
aantrekkelijk te maken voor kenniswerkers en toeristen. Ook is het van belang 
om de unieke kracht van onze provincie: het samenspel  tussen steden en 
landelijk gebied, te behouden.  
 
 
3. Nachtnet 
 
Door GS werd eind vorig jaar het besluit genomen om aan de proef met het 
rijden tot 4 uur van de Nachttrein tussen de grote Brabantse steden, geen 
vervolg te geven. Verlieslijdendheid en te weinig reizigers lagen hieraan ten 
grondslag. Mede dankzij de inspanningen van de D66 afdelingen in Breda, 
Tilburg, Eindhoven en Den Bosch, hebben de Gedeputeerde en de Wethouders 
toch ingestemd met een verlenging van deze Nachtnet-proef tot eind 2015.  
Per 9 juni 2013 zal het volledige Nachtnet opnieuw in de dienstregeling van de 
NS opgenomen worden. 
 
D66 ziet het Nachtnet als noodzakelijke service aan de Brabantse inwoners. 
Het draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en 
kenniswerkers.  
 
 
 

D66 zegt JA tegen: 
• Het doorontwikkelen van de 

elektronische snelweg 
• Een spoorverbinding Breda - 

Utrecht 
• Het ontlasten van de 

Brabantroute door minder 
goederentransport 

• Meer hoogwaardige 
fietspaden 

• Alternatieve vervoersvormen 
zoals buisleidingen 

• Het in evenwicht houden van 
welzijns- en economische 
belangen bij de ontwikkeling 
van Eindhoven Airport 

• Het oplossen van de huidige 
knelpunten in het wegennet 
 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=40916�
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5. Ecologie en handhaving (door Anne-Marie Spierings) 
 
De commissie Ecologie en Handhaving behandelt 
grofweg de onderwerpen natuur, water, milieu, 
vergunningverlening en handhaving en duurzaamheid. 
Bij al deze beleidsvelden zet het Rijk de grote lijnen uit. 
De provincie werkt dit beleid verder uit in eigen 
plannen. Daarnaast is de provincie uitvoerend, 
bijvoorbeeld op het gebied van realisatie van de 
Ecologische Hoofdstructuur, grondwater en 
vergunningverlening. Ook is de provincie kaderstellend 
en of controlerend richting waterschappen en 
gemeenten. Soms gaat dit via het instrument van de 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld voor natuur. De 
provincie voert geen zelfstandig duurzaamheids- of 
klimaatbeleid. Dit is verweven in andere thema’s.  
 
Belangrijke onderwerpen op de agenda van de commissie ecologie en 
handhaving waren dit jaar het provinciaal milieuplan, milieuvergunningen 
(vorming van omgevingsdiensten, casus Reiling en handhavingskoers), beleid 
voor de ondergrond, natuurbeleid en luchtwassers.  
 
Provinciaal MilieuPlan 
Op 20 januari is het Provinciaal MilieuPlan in Provinciale Staten behandeld. D66 
vindt dat het onderwerp gezondheid onvoldoende goed is uitgewerkt en heeft 
daarom een amendement ingediend om voortaan een Gezondheids Effect 
Screening op te nemen in milieueffectrapportages, een motie om besluiten van 
PS voortaan te voorzien van een gezondheidsparagraaf en een motie om een 
provinciale Volksgezondheids Toekomst Verkenning uit te laten voeren. 
Daarnaast hebben we onze zorgen uitgesproken over de milieudruk van de 
veehouderij, te weten mest, stank en ammoniak. Het Provinciaal MilieuPlan is 
op deze punten weinig concreet, terwijl er door afschaffing van het melkquotum 
en de dierrechten in 2015 een reële kans is op een toename. Ons amendement 
en onze moties zijn verworpen. Wij hebben tegen het Provinciaal MilieuPlan 
gestemd, omdat het college op geen van onze zorgen een goed antwoord of 
tegemoetkoming had. 
 
Milieuvergunningen 
In de Statenvergadering van 2 maart bleek dat de enkele jaren eerder 
afgegeven provinciale milieuvergunning van het afvalverwerkingsbedrijf Reiling 
te Sterksel niet in werking was getreden. De oorzaak was dat de benodigde 
bouwvergunning niet was verleend door de gemeente. Hierop volgde een 
onderzoek door de commissie Ecologie en Handhaving naar de praktijk van 
vergunningverlening bij de provincie Noord-Brabant. De commissie heeft 
hierover vergaderd en hoorzittingen gehouden op 8 en 15 juni, 7 september en 
9 november. D66 heeft zich hierbij gericht op een wijze van vergunningverlening 
waarbij het belang van gezondheid en milieu voorop staan, zonder tot in elk 
detail alles te willen regelen. Zie ook mijn blog 1 en blog 2 hierover. 
 
Wij hebben samen met PvdA en GroenLinks bij de behandeling van de 
voorjaarsnota op 22 juni een motie ingediend die GS oproept om een plan van 
aanpak op te stellen voor de professionalisering van vergunningverlening, 
toezicht en handhaving. De motie is verworpen. D66 blijft pleiten voor 
professionalisering, bijvoorbeeld bij de behandeling van de gemeenschappelijke 
regelingen voor de Regionale Uitvoeringsdiensten. 

D66 zegt JA tegen: 
• Het gebruiken van Essent-

gelden voor het duurzamer 
maken van de Brabantse 
energie 

• Het inzetten op alternatieve 
energiebronnen 

• Het verbeteren van de 
teruglevering van stroom door 
kleinschalige leveranciers 
 

D66 zegt JA tegen: 
• Een voorbeeldfunctie van de 

provincie bij hergebruik 
grondstoffen 

• Een leidende positie van 
Brabantse bedrijven en 
instellingen bij de 
ontwikkeling van duurzame 
producten 
 

D66 zegt JA tegen: 
• Het afronden van de 

Ecologische Hoofdstructuur 
• Het investeren in de kwaliteit 

van het landschap 
 

http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1031�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1029�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1030�
http://d66blog.nl/d66b/2012/09/10/hoorzitting-reiling/�
http://d66blog.nl/d66b/2012/09/12/hoorzitting-2-de-schuldvraag/�
http://d66noordbrabant.nl/page/downloads/20120622MotieProfessionaliserenHandhaving.pdf�
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Op 20 april is de startnotitie handhavingskoers besproken. Zie ook mijn blog 
over de complexiteit van vergunningverlening. D66 heeft gekozen voor het 
scenario waarin handhaving grondig en met partners wordt opgepakt, zoals ook 
door het college van GS was voorgesteld. De hierop volgende kaderstellende 
nota Handhavingskoers 2013-2016 is vervolgens op 14 september besproken 
in de commissie en op 12 oktober in Provinciale Staten. D66 heeft hierbij 
wederom gepleit voor verhoging van de kwaliteit die de provincie op dit vlak 
levert. 
 
Verder stelden we vragen over de klachtenprocedure bij milieuklachten en het 
toezicht op gemeentelijke milieuvergunningen. 
 
Beleid voor de ondergrond 
In 2011 heeft D66 het beleid voor de ondergrond middels een motie 
geagendeerd, zie hiervoor het jaarverslag 2011 (@@@link toevoegen). De notitie 
die het college hierop heeft geschreven, leidde begin 2012 tot sterk verdeelde 
reacties. Dit deed gedeputeerde Van den Hout besluiten niets meer aan de 
ondergrond te doen. In reactie hierop hebben wij op 11 mei onze motie opnieuw 
ingediend. Onze motie is wederom aangenomen. Hierop is op 14 december 
door de commissie Ecologie en Handhaving besloten om een integraal scenario 
voor de ondergrond uit te werken. Dit verschaft de beste garantie voor een 
duurzaam optimaal gebruik van de ondergrond, ondanks dat de provincie niet 
overal bevoegd is. 
Op 9 november is de notitie die antwoord geeft op de motie besproken in de 
commissie. De commissie heeft hierop geconcludeerd dat het wenselijk is dat 
de provincie in een startnotitie de mogelijkheden voor provinciaal beleid voor de 
ondergrond uitwerkt. Op 14 december is deze startnotitie behandeld. D66 heeft 
hierbij gekozen voor een integraal scenario, waarbij deskundigen en 
belanghebbenden worden betrokken en de leemten tussen gemeentelijk, 
provinciaal en rijksbeleid worden verkend. 
 
Natuurbeleid 
Toenmalig Staatssecretaris Bleker wilde het natuurbeleid decentraliseren van 
het Rijk naar de provincies. Dit ging gepaard met een verkleining van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), het netwerk van natuurgebieden in 
Nederland. In december 2011 had Noord-Brabant hier nog tegen gestemd, zie 
ook het vorige jaarverslag (@@@link opnemen). Op 17 februari is het 
decentralisatieakkoord, inclusief extra toelichting van het Rijk, opnieuw 
behandeld. Wij hebben een motie ingediend waarin we het college opdragen om 
het beleid voor de provinciale natuur zelf vorm te geven en dus niet de 
afgezwakte bescherming die het Rijk voorstelde te volgen. Ook hebben we een 
motie ingediend die oproept om geen gronden te verkopen of uit te ruilen die in 
de provinciale EHS liggen. Beide moties zijn verworpen. Gelukkig heeft het 
college deze laatste motie in de praktijk wél overgenomen in haar nieuwe 
natuurbeleid, BrUG. Wij hebben wederom tegen het decentralisatieakkoord 
gestemd. Dit keer stemde echter de voltallige fractie van de SP voor, waardoor 
het decentralisatieakkoord is aangenomen. 
 
De provincie heeft de kaders voor haar natuur- en landschapsbeleid in de 
periode 2012-2022 vastgelegd in “Brabant: Uitnodigend Groen” (BrUG). Dit 
beleidskader is op 31 augustus besproken in de commissie en op 21 
september in Provinciale Staten. Wij hebben gepleit voor het vasthouden van de 
natuurdoelen en, indien nodig, meer tijd uit te trekken voor het realiseren van 
de gehele Ecologische Hoofdstructuur. Ook hebben we ons hard gemaakt voor 
samenwerking bij het realiseren van natuur, ook met partijen als IVN, Nationale 

Amendementen: 
• Gezondheid Effect Screening 
• Verankering natuur in 

samenleving 
 
Moties: 
• Gezondheidsparagraaf 
• Volksgezondheids Toekomst 

Verkenning 
• Baas in Brabant 
• Samenhangend beleid 

ondergrond 
• Gronden in huidige EHS 

behouden 
• Professionaliseren 

handhaving 
• Waterkracht 
• Populatiebeheersing wilde 

zwijnen 
• Deregulering opvang 

inheemse dieren 
 

http://d66blog.nl/d66b/2012/11/13/vergunningen-hardnekkige-materie/�
http://d66noordbrabant.nl/svr20120830�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1068�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1050�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1051�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1031�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1124�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1124�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1029�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1030�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1030�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1050�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1068�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1068�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1051�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1051�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1079�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1079�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1084�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1085�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1085�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1127�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1127�
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Parken en vrijwilligers. Over dit laatste punt hebben we een amendement 
ingediend. 
 
Kort natuurnieuws 
D66 nam deel aan de natuurwerkdag. Dit resulteerde in een nat pak en een 
leuke blog. 
Wij hebben tegen het voorstel over opvang inheemsde dieren in nood, gestemd. 
Zie onze motie en mijn blog hierover. 
 
 
Overige onderwerpen 
Op 8 juni is de Toestand van het Brabantse Milieu besproken in de commissie. 
D66 heeft zich hier zeer kritisch over uitgelaten. De rapportage geeft namelijk 
geen inzicht in de toestand van het Brabantse milieu, maar enkel in de 
aspecten waar de provincie over gaat. En dan gaat het bovendien vaak niet om 
de toestand van het milieu, maar om de stand van zaken van de uitvoering van 
het beleid. Bovendien is de rapportage niet compleet. Aspecten als gezondheid, 
lichthinder en fosfaat in bodem en grondwater ontbreken.  
 
Ten aanzien van bodemkwaliteit hebben we twee rondes vragen gesteld aan het 
college over oude stortplaatsen in Deurne. 
 
Verder hebben we een motie ingediend om ook waterkracht mee te nemen als 
vorm van duurzame energie in het nog op te richten energiefonds. 
 
Op het gebied van waterbeleid hebben in 2012 alleen enkele kleinere zaken 
gespeeld zoals de financiering De Roode Vaart door het centrum van 
Zevenbergen (commissie van 14 september ) en informatiebijeenkomsten over 
het Deltaprogramma (Rijksprogramma voor waterveiligheid en voldoende (zoet) 
water) en de ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta. 
 
 
 

6. Cultuur en samenleving (door Jeroen Hageman) 
 
De provincie stelt zich, als uitvloeisel van de kerntakendiscussie (kerntaken), 
bescheidener op op het gebied van cultuur en 
samenleving. De taken die de provincie voor zichzelf 
ziet zijn óf wettelijke taken (zoals in de zorg voor het 
cultureel erfgoed of in de jeugdzorg, tot het moment 
dat de verantwoordelijkheden voor die jeugdzorg 
volledig bij de gemeenten ligt) óf activiteiten die 
bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat. Bij die 
laatste categorie horen ook de imagoversterkende 
projecten 2018 Culturele Hoofdstad en 2016 Sportplan 
Brabant. De budgetten voor cultuur lopen dan ook fors 
terug en door de stapelende bezuinigingen kan je dan 
ook twijfels hebben of er een goede culturele 
infrastructuur overblijft Dat laatste is dan wel weer een 
provinciaal belang. 
 
Voordat het afgelopen jaar wordt doorgenomen halen wij eerst even aan wat in 
het verkiezingsprogramma van D66 is vermeld op het gebied van cultuur en 
samenleving. Dit kan je lezen in het hiernaast staande kader (D66 zegt JA 
tegen)  

D66 zegt JA tegen: 
• Het versterken van de 

kwaliteit van de jeugdzorg 
• Het bewaken van de 

kwaliteit van de jeugdzorg 
gedurende de periode van 
overdracht naar gemeenten 

• Het concentreren van de 
sociale ondersteuning bij 
gemeenten 

• Het betrekken van alle 
groepen mensen bij de 
samenleving 
 

D66 zegt JA tegen: 
• Het behouden en beheren 

van het cultureel erfgoed 
• 'Brabant Culturele Hoofdstad 

2018' 
 

http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1124�
http://d66blog.nl/d66b/2012/11/08/d66-vooruit-op-de-hei/�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1127�
http://d66blog.nl/d66b/2012/12/08/medeleven-met-de-dieren/�
http://d66noordbrabant.nl/svr20120323�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1084�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/agenda-voor-brabant/de-ambitie-van-brabant.aspx�
http://d66noordbrabant.nl/ps2011verkiezingsprogramma_5�


 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2012 van de Statenfractie D66 Noord-Brabant 12 

 

 
Tegen deze achtergrond een korte beschrijving van de belangrijkste zaken in 
2012: 
 
Binnen het project rondom Culturele Hoofdstad is D66 uiteindelijk akkoord 
gegaan met het beschikbaar stellen van de € 50 miljoen bijdrage van de 
provincie. Wij zijn enthousiast over de potentie die het project heeft en over de 
positieve energie die opgeroepen is in de culturele sector. Via een amendement 
hebben we de beheersstructuur wat aangescherpt. Maar mijn belangrijkste 
inbreng lag op het gebied van de invloed van volksvertegenwoordigers 
(gemeenteraden en PS) in het keuzeproces van projecten. En dan bedoel ik 
natuurlijk niet dat  volksvertegenwoordigers een oordeel over het 
creatieve/culturele niveau moeten hebben maar dat zij alle (maatschappelijke) 
signalen op een structurele wijze kunnen doorgeven aan de artistiek 
verantwoordelijken zodat het project de maximale maatschappelijke opbrengst 
kan krijgen. De bestuurders waren hier heel afhoudend in, maar uiteindelijk 
wordt er toch een Raad van Betrokkenheid (RvB) ingesteld waar de 
volksvertegenwoordigers zitten. Ik heb echter tegen deze invulling van de 
betrokkenheid gestemd omdat de RvB adviseert aan de Raad van Toezicht en 
niet aan de Raad van Bestuur. Dat is onzuiver omdat je dan zou adviseren aan 
de persoon waar je een formele controlerende rol bij hebt. Maar ik hoop en 
verwacht dat het een mooi project wordt. 
 
Op het gebied van de podiumkunsten was er veel beroering. De oorzaak ligt 
natuurlijk in de samenlopende bezuinigingen in de sector. Maar een bijkomend 
probleem is dat er weinig visie is op de manier waarop wij in Brabant met 
podiumkunsten willen omgaan. Daardoor vervalt het college zeer regelmatig in 
hap-snap acties. Om hier een eind aan te maken en om een levensvatbare 
cultuursector te krijgen/houden, is er een motie van D66 aangenomen die 
oproept een overkoepelend beleid te maken. Dit wordt langzaam maar goed 
opgepakt. Zo heeft D66 ook gepleit (en bereikt) voor impulsgelden om de 
gewenste veranderingen bij de podiumkunsten te ondersteunen. En het is D66 
zelfs gelukt om zeer acute problemen bij enkele evenementen/organisaties 
(zoals Circo Circulo) te laten oplossen met extra geld. Het is denk ik terecht om 
te zeggen dat D66 in de culturele sector goed op de kaart is gezet. 
 
Wat ook voor veel commotie zorgde was het spoeddebat rondom de bijdrage 
van de provincie voor een vervangend theater in Helmond (na het afbranden 
van 't Speelhuis). De besluitvorming rondom de provinciale bijdrage was zeer 
merkwaardig, maar wat er werkelijk was gebeurd is in het spoeddebat niet naar 
boven gekomen. D66 heeft uiteindelijk wel tegen de bijdrage gestemd (tot 
onvrede van Helmond). De redenen hiervoor waren: indien een andere locatie 
dan de kerk was gekozen, had de provincie per definitie niets bijgedragen en in 
het voorstel stond dat Helmond zonder subsidie ook in staat was een 
vervangend theater te realiseren.  
 
De grote veranderingen in de jeugdzorg worden door de regio's goed opgepakt 
en de provincie neemt terecht enige afstand. Het is immers aan de partijen die 
straks verantwoordelijk worden voor de jeugdzorg, om zelf te bepalen hoe ze die 
verantwoordelijkheid gaan waarmaken. De gemeenten hebben immers ook nog 
de opdracht om bezuinigingen door te voeren door slim de jeugdzorg te 
combineren met o.a. de WMO en andere welzijnsinitiatieven. 
Maar omdat de Statenfractie zich zorgen maakte over de mate waarop 
gemeenteraadsleden sturing konden geven aan de gewenste veranderingen 
heb ik, samen met de PvdA en GroenLinks, een symposium georganiseerd dat 
heel goed bezocht is. Verschillende partijen (provincie, Tweede Kamerlid Fatma 

Moties: 
. Visie op de culturele 
infrastructuur 
. Bedreigde instellingen 
podiumkunsten 
. Besluitvorming infrastructuur 
podiumkunsten 
 
Amendementen: 
. Beheersstichting Culturele 
Hoofdstad 
. Beheersstichting 
Museumkwartier 
   

http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012%23p1061�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1081�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1081�
http://d66noordbrabant.nl/moties_en_amendementen_2012#p1081�
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Koser Kaya, zorgaanbieder etc) gaven inleidingen en er was een uitgebreide 
informatiemarkt. Hoewel het kennisniveau van gemeenteraadsleden aan het 
begin verschilde, waren er zeer veel enthousiaste reacties. 
 
Op het gebied van het erfgoed zijn 2 religieus erfgoedcomplexen (Mariadal in 
Roosendaal en het Moederhuis Fransiscanessen in Dongen) en 3 industrieel 
erfgoedcomplexen (Dongecentrale, CHV in Veghel en KVL in Oisterwijk) 
besproken. Allemaal interessante complexen met een onzekere toekomst. De 
kwaliteit en opzet van de "businesscases" verschilde nogal, maar veelal was de 
kern van het verhaal of je gelooft in de nieuwe gebruiksfuncties die voor zo'n 
complex worden voorzien. D66 gelooft daarin en ziet de toekomst ook gematigd 
positief gloren. Ik had wel serieuze bezwaren bij het CHV complex omdat ik dit 
beschouwde als een verkapte vorm van staatssteun aan een 
projectontwikkelaar. Bij dit complex stapt de provincie namelijk in een al lopend 
project van een projectontwikkelaar. 
Het voorstel voor de KVL in Oisterwijk is voorlopig teruggestuurd omdat de 
financiële consequenties te groot zijn. 
Ook hier heb ik, maar hier helaas tevergeefs, gepleit voor een overkoepelende 
visie op de erfgoedcomplexen. Want hoe bepaal je nu of een relatief hoge 
bijdrage uit het budget rechtvaardig is ten opzichte van een interessant complex 
dat pas over anderhalf jaar een herontwikkelplan heeft? Nu is het een beetje: 
wie het eerst komt, die het eerst maalt en dat gaat m.i. tegen D66 principes in. 
 
Die vragen voor beleid vormen een rode draad in mijn bijdragen binnen 
commissies en PS. Ik streef naar zo veel mogelijk objectiviteit in de afwegingen 
en op scherpe formuleringen bij doelstellingen. Dit volgens mijn uitgangspunt 
dat je als Statenlid pas vóór een besluit kunt stemmen als je weet wat je besluit. 
Te vaak worden voorstellen aangenomen waarbij niet precies duidelijk is wat 
bereikt moet worden. Dit wordt dan duidelijk op momenten waarop producten 
uit de Planning&Controlcyclus worden besproken, zoals begroting, 
bestuursrapportages of jaarrekening. De Zuidelijke rekenkamer heeft dan ook 
een vernietigend commentaar geschreven op de jaarrekening 2012. 
 
Afgelopen jaar heb ik in mijn blogs commentaar gegeven op dossiers, 
ontwikkelingen of wat persoonlijke overpeinzingen 
 
 
 

7. D66 in de provincie en in de pers (door Ineke Griens) 
 
Naast het "normale" fractiewerk en vergaderingen in commissies en Staten, zijn 
we ook aanwezig geweest bij diverse activiteiten. Voor een totaaloverzicht, klik  
op  Overige activiteiten van de fractie. 
Natuurlijk kon de fractie niet op alle uitnodigingen in gaan. Ook dit jaar werden 
wij fantastisch ondersteund door met name Truus Houtepen en Kees de Wit, die 
meermaals ons bij bijeenkomsten hebben vertegenwoordigd. 
 
 
 
 
 
 
 
Portretfoto's gemaakt door Melchert Meijer zu Schlochtern 
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