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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 2007 tot en met maart 2011. 
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, 2012 
Stefan Griens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies.aspx�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies.aspx�
http://www.d66brabant.nl/�
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Rapport onderzoekscommissie aanbesteding concessie in het 
stads- en streekvervoer in Noord-Brabant, 30 maart 2007 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ondanks de toestanden rondom de 
concessieverlening wil ik ervoor pleiten marktwerking als zodanig en de bijbehorende 
concessieverleningen positief te beschouwen. Ik verwijs daarvoor ook naar onderzoek dat 
onlangs is verricht. Daarin worden voor klanten – daar gaat het toch om – zeer positieve 
resultaten weergegeven. Dat het hier in Brabant niet goed is gegaan, betekent niet dat 
marktwerking als zodanig moet worden afgeschreven. Ik hoor daar af en toe toch 
opmerkingen over. OV is bedoeld voor gebruikers en als het kan voor zo veel mogelijk 
gebruikers. Bedrijven horen daar servicegericht op in te spelen.  
Wij hebben hier te maken met een gedeputeerde die heel ambitieus aan de slag is gegaan 
met het ingewikkelde verhaal van mobiliteit in Brabant. Daar is OV een onderdeel van. Hij 
heeft daarover buitengewoon vaak contact gehad met de Commissie emg. Dat was politiek 
erg slim van hem. Dat heb ik hem ook wel eens verweten. Daarmee verbond hij namelijk de 
commissie aan zijn politieke plannen. Dat is ook deels in het onderzoek terug te vinden. Ik ga 
op een paar psychologische aspecten in, zoals de wijze waarop de commissie erbij is 
betrokken en de manier waarop de gedeputeerde er persoonlijk last van heeft gehad. Ik druk 
het nu voorzichtig uit, want hij heeft een heel zware tijd gehad. Ik hecht er toch waarde aan 
dat even in herinnering te roepen. Een ander aspect betreft de juridische benadering van het 
dossier – die is wellicht aan de persoon van de gedeputeerde gebonden – en de gevoelens 
die een onderzoek als dit bij PS en naar ik mag aannemen ook bij GS teweeg brengt. 
Er zijn al veel vragen gesteld en toelichtingen gevraagd, waar wij ons min of meer bij aan 
kunnen sluiten. Ik noem een aantal onderwerpen: de vraag waarom GS zich zo door de 
ambtenaren heeft laten leiden, de ontwikkeling van de vierde macht, de juridische 
voorbereiding, de vraag waarom GS na zo korte voorbereidingstijd zelf een besluit heeft 
genomen. Ik wijs op de verbazing die in het stuk naar voren komt als het gaat om 27 juni 
2006. Ik wil ook graag een toelichting op de rol van de VVD in de commissie en in 
GSverband. In de commissievergaderingen in de vorige periode heeft het commissielid 
mevrouw Buijs zeer grote kritiek geuit richting gedeputeerde. Achteraf had zij daar groot 
gelijk in. Daarvoor alsnog onze complimenten. Wellicht komt het nu toch nog goed met het 
OV. Wat heeft gedeputeerde Hoes echter in GS gedaan met haar opmerkingen? Ik ga er 
namelijk van uit dat dat toch een partijstandpunt was. 
Verder zijn de slechte communicatieve voelhoorns genoemd, de houding van wantrouwen, 
het slechte PR-beleid dat is gevoerd, de actieve informatieplicht naar PS, maar ook die van 
ambtenaren richting GS. Wat wist u wel en wat wist u niet? Ik wil ook ingaan op de 
verantwoordelijkheid van PS zelf. Wij moeten ook de hand in eigen boezem steken. Wij 
hebben niet de expertise in huis om door de verhalen van de gedeputeerden heen te prikken 
als die juridisch goed in elkaar lijken te steken. Hier wreekt zich toch het halve 
vrijwilligersgedoe van PS en de te geringe professionele ondersteuning. Ik wil daarom graag 
pleiten voor een actievere houding van PS bij dit soort grote zaken als het gaat om inkoop 
van expertise voor de eigen ondersteuning. Ik zal daarop terugkomen bij de behandeling van 
de kadernota. Ik denk dat het echt noodzakelijk is dat wij ons, naast de reguliere 
griffieondersteuning kunnen voorzien van een "contra-expertise" bij dit soort stukken. Wij 
worden anders te eenzijdig geïnformeerd. 
Ik sluit mij ook aan bij de opmerkingen die zijn gemaakt over de vervoerders. Zij hebben een 
deel van hun bonus ingeleverd. 
 
Mevrouw Tindemans-van Tent (GroenLinks): Ik wil even terugkomen op uw stelling dat wij 
onvoldoende geïnformeerd worden en dat u daarom contra-expertise in wilt huren. Op zich 
begrijp ik dat wel, maar bent u het niet met mij eens dat wij er zonder meer vanuit moeten 
kunnen gaan dat wij goed geïnformeerd worden door GS? 
 



 8 

Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Natuurlijk zou dat moeten gebeuren. Ik geef echter aan 
dat er invalshoeken zijn waarvoor wij als volksvertegenwoordiging een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Wij zitten in een andere rol. Als wij kaders stellen, zitten wij 
niet in de rol van GS. GS moet het uitvoeren. Met name als het gaat om onze kaderstellende 
rol hebben wij veel meer volksvertegenwoordigende elementen nodig voor onze adviezen 
richting GS. Die worden niet goed geleverd door "de toren". Ik denk dat wij daarom extra 
informatie nodig hebben en een extra budget. 
 
Mevrouw Tindemans-van Tent (GroenLinks): Ik begrijp uw betoog en wellicht zullen wij u 
straks bij de kadernota, als u dit punt inbrengt, ook steunen, maar ik vind het echt een 
kwalijke zaak dat wij niet goed geïnformeerd worden. Daar wil ik graag uw steun in hebben. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik vind het ook een kwalijke zaak als wij niet goed 
geïnformeerd worden, maar ik heb het in dit voorstel niet over de informatie die niet 
voldoende zou zijn. Ik heb het over een andere invalshoek met betrekking tot de dossiers. 
Het gaat mij in het voorstel dat ik wil gaan doen, niet zozeer om de hoeveelheid informatie of 
om de correctheid van de informatie die wij krijgen. Het gaat erom dat ik graag onze 
adviezen en onze kaderstellende rol op een andere manier belicht wil zien. Dat is een 
onderdeel van onze volksvertegenwoordigende rol en daar horen wij een apart budget voor 
te krijgen. Dan hebben wij een eigen technische ondersteuning, zoals dat in andere 
parlementen ook gebruikelijk is. 
Voorzitter! Ik was gebleven bij de bonus die de vervoerders hebben ingeleverd. Een 
gedeputeerde die zijn vertrek al heeft aangekondigd, opereert natuurlijk anders dan iemand 
die net begint aan zijn termijn en een positie heeft in te leveren. Ik ben benieuwd naar de 
politieke consequenties waar met name de grote partijen om vragen. Ik vraag mij af wat die 
gaan inhouden. Ik constateer wel dat er heel scherpe woorden gezegd worden. Ik vraag mij 
af in hoeverre wij daar verder op kunnen bouwen in het licht van de coalitievorming. 
De conclusies zijn niet zo scherp als naar aanleiding van de constatering en de opsomming 
in het stuk verwacht had mogen worden. Er is een tegenstelling tussen het feitenrelaas en de 
conclusies. Ik constateer met vreugde dat in alle stukken Sturen met Kaders wordt 
aanbevolen, aanbevolen en nog eens aanbevolen. Wij zullen er uiteraard goed op letten dat 
conform de voorstellen die in dat stuk stonden, gewerkt blijft worden. Dat betekent dat op de 
juiste manier informatie moet worden verstrekt en dat op de juiste manier van te voren 
aangegeven moet worden wat onze positie is. Wij wachten met ingaan op het besluit tot wij 
het antwoord van GS hebben gehoord. 
……………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het zal u niet vreemd in de oren klinken dat 
ook mijn fractie niet geheel en al tevreden is over de beantwoording. Wij vinden die eerder 
een herhaling van zaken die wij al kenden, dan dat wij nieuwe zaken hebben gehoord. Het 
viel ons op dat de gedeputeerde de conclusies uit het rapport slechts zeer ten dele 
onderschreef. Op pagina 34 stelt de commissie dat de handelingen en of besluiten van het 
College niet juist, tijdig en adequaat hebben plaatsgevonden. De laatste begrippen ziet de 
commissie als verzamelbegrip voor de effectiviteit van het handelen. Wij zien dat als een 
belangrijke conclusie van de commissie. 
D66 had dat begrip overigens graag uit elkaar gerafeld willen zien. Desalniettemin 
complimenteren wij de commissie zeer met haar werk. Ook wij vinden dat in de periode voor 
6 oktober veel fouten zijn gemaakt. Wij zien graag dat de gedeputeerde dat ruiterlijk erkent. 
Wij hebben een motie voorbereid. Afhankelijk van het antwoord van de gedeputeerde zullen 
wij die al dan niet indienen, samen met een aantal andere partijen. Het feit dat diverse zaken 
in de zomervakantie hebben plaatsgevonden, is natuurlijk geen excuus, want in bestuurlijk 
Nederland bestaat geen vakantie. Je moet gewoon doorwerken als er problemen zijn. 
……….. 
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De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Tindemans-van Tent, Heijmans, 
mw. Jetten, mw. Verstappen en Vreugdenhil wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 30 maart 2007 
overwegende dat 
- het College van GS vanaf 6 oktober 2006 het boetekleed aan heeft getrokken, het rapport 
van de Onderzoekscommissie OV onvoldoende onderschrijft en ook op de conclusies van de 
Commissie met betrekking tot de gebeurtenissen van voor 6 oktober 2006 afdingt; spreken 
uit dat 
- het door het College van GS gevoerde beleid en haar handelwijze inzake aanbesteding 
OV-concessie wordt afgekeurd." 
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Rapport Zuidelijke Rekenkamer betreffende de Wet 
Kwaliteitsbevordering Rampenbestrijding, 30 maart 2007 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Door alle heisa om dit onderzoek heen, 
dreigde de aandacht voor de inhoud op de achtergrond te raken. Dat is jammer, want er was 
wel degelijk iets aan de hand. De Rekenkamer gaat in op de wettelijke toetsingstaak als 
onlosmakelijk en essentieel onderdeel van het werk in een keten, waarbij de ketting zo zwak 
is als de slechtste schakel, hoe mooi de andere schakels ook zijn. Ik wil erop wijzen dat de 
reactie van GS vergelijkbaar is met die van studenten die verontwaardigd zijn dat zij voor 
hun tentamen grammatica een onvoldoende krijgen, terwijl zij zo hard hun best hebben 
gedaan om alle woordjes te leren. Die woordjes kenden zij goed, maar dat was niet waar het 
tentamen over ging. Dat geldt ook voor de provincie. U geeft aan wat u allemaal aan 
inhoudelijks heeft gedaan, maar helaas voor u is dat niet waar u in dit dossier op beoordeeld 
werd. U heeft eigenlijk een soort ISO-audit ( ISO = International Organization for 
Standardization) gekregen bij dit onderzoek. 
Net als bij echte ISO-trajecten gaat het niet om de inhoud, maar om de wijze waarop met 
processen wordt omgegaan. Uw onbegrip daarover straalt van de brief af. Ik citeer een 
opmerking uit de reactie op de eerste deel conclusie. Daar zegt u: daarnaast mogen, 
gegeven de professionaliteit van de medewerkers, de verschillende processtappen als 
bekend worden verondersteld. Dat is een totaal verkeerde opvatting van hoe processen 
dienen te verlopen. Hoe goed, professioneel en geschoold de medewerkers ook zijn, er zal 
altijd een systeem van vastlegging van activiteiten en handelingen moeten zijn. Het gaat om 
overdraagbaarheid en toegankelijkheid van gegevens en in dit geval niet om de toewijding 
van de betrokkenen. Wij weten dat die er is. En dat die groot is, geloof ik meteen en ook dat 
er veel gedaan is aan begeleiding, voorlichting en andere zaken en taken die u belangrijk 
achtte. Het examen ging daar echter niet over. U heeft gewoon de verkeerde stof bestudeerd 
voor dit proefwerk. 
Uw opmerking over de Zuidelijke Rekenkamer, waarin u veronderstelt dat de behoefte om 
het onderzoek snel af te ronden heeft geprevaleerd boven een zorgvuldige inhoudelijke 
analyse, plaats ik dan ook onder de noemer "frustratie". Ik geloof niet dat iemand de 
Zuidelijke Rekenkamer daadwerkelijk van zulk gedrag kan verdenken. Er is wel sprake van 
communicatietechnieken die verbeterd kunnen worden, maar daar zal ik het straks over 
hebben. 
Naar aanleiding van deze situatie heb ik in ieder geval een vraag over de beheersing van 
stukkenloop en archivering. Dat is al vaker in dit huis een punt van zorg gebleken. Wanneer 
zult u die zaken en in het bijzonder de problemen op dit punt, onder controle hebben? Gaat u 
daar wellicht een kwaliteitscontroletraject op loslaten? Ik neem aan dat wij daar dan de 
resultaten van te horen krijgen. 
Het tweede deel van mijn bijdrage betreft het gedoe rond de publicatie van het rapport. Ik 
weet dat er gesuggereerd is dat de voorzitter in telefoongesprekken met de fractievoorzitters 
gezegd zou hebben dat het een slecht rapport betrof en dat de publicatie uitgesteld zou 
moeten worden. Ik wil nogmaals aangeven dat daar in ieder geval in het gesprek met mij 
geen sprake van was. Er zijn geen onoorbare voorstellen gedaan. 
Onze voorzitter heeft mij aangegeven dat zij de datum, de laatste vrijdag in de 
carnavalsvakantie, ongelukkig achtte. Dat was ik met haar eens. Ik kom terug op mijn 
opmerking over de communicatietechnieken van de Zuidelijke Rekenkamer. Het is mij niet 
duidelijk waarom het rapport per se op die dag uit moest. Dit los van de toonzetting van het 
persbericht dat daarmee te maken had. Had de Rekenkamer rekening gehouden met het 
orgaan, namelijk PS, waarvoor zij de rapporten maakt, dan had zij de agenda van PS in haar 
publicatieplanning betrokken en dan was het rapport dus ver voor de verkiezingen 
gepubliceerd, zodat het in een normale commissieen PS-vergadering behandeld had kunnen 
worden. Of daarna, zodat de nieuwe Staten zich er op een normale manier over kunnen 
buigen. Een rapport publiceren op een dag dat de meeste Statenleden niet aanwezig zijn, los 
van de mogelijkheden voor GS om te reageren op dat tijdstip, en bovendien vlak voor de 
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verkiezingen, is niet echt klantvriendelijk, om maar eens een servicegerichte uitdrukking te 
gebruiken. Ook daardoor zijn zaken rond de publicatie geëscaleerd en dat was niet nodig 
geweest. 
Dat de voorzitter het niet eens is met de conclusies van het rapport, is op zichzelf helemaal 
geen opzienbarende situatie waar wij moeilijk over moeten doen. Dat heet politiek. Daar zijn 
wij voor ingehuurd en daar hebben wij het dan ook over. Maar waar komt het nu op uit? Een 
provinciesecretaris die dingen zegt die door de directeur van de Zuidelijke Rekenkamer met 
een gespreksnotitie in de hand, tegengesproken worden. Dan is het toch wel heel lastig om 
te geloven dat hier geen al dan niet zachte dwang van boven heeft plaatsgevonden. Graag 
krijg ik daarom een verduidelijking van de Commissaris over de discrepantie die bestaat 
tussen de woorden van de directeur van de Zuidelijke Rekenkamer, gestaafd met een vrijwel 
letterlijke notitie van de telefoongesprekken die zijn gevoerd, en de verklaring van de 
provinciesecretaris die bepaald kort en niet uitvoerig was. 
Wij hebben in de Zuidelijke Rekenkamer een zeer gewaardeerde ondersteuning van ons 
werk. Haar onafhankelijkheid en wijze van werken garanderen over het algemeen een niets 
verhullende spiegel die ons voorgehouden wordt. En spiegels zijn helaas niet altijd gunstig 
voor het zelfbeeld. 
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Bestuursakkoord en bepaling aantal zetels in Gedeputeerde Staten, 
20 april 2007 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik zal spreken over vier aspecten met 
betrekking tot, zoals de heer Arkes het noemde, het bestuursprogramma van de heer Rüpp, 
namelijk het proces, de structuur van het voorstel, de inhoud van het akkoord en de 
collegevorming. 
Eerst het proces. 
Ik denk dat wij blij mogen zijn dat de heer Van de Donk zich bereid heeft verklaard als 
informateur en later als formateur op te treden. Hij heeft zich op zeer intensieve wijze ingezet 
en daarvoor wil D66 hem in ieder geval hartelijk danken. Dat wil niet zeggen dat wij blij zijn 
met het resultaat. Naar ons idee had de SP deel moeten uitmaken van een College. Niet dat 
we daar gelukkig mee geweest zouden zijn, maar het zou recht gedaan hebben aan de 
uitslag van de verkiezingen. En wij hechten grote waarde aan de uitspraak van de kiezers. 
Je kunt niet ongestraft steeds maar weer de grote winnaar van verkiezingen buiten de poort 
laten staan. Aan de houding van de SP heeft het niet gelegen. Ik heb zelden een partij 
zoveel water zien vergieten. Rode tomatensap werd bijkans witte wijn. 
 
De heer Arkes (PvdA): Die opmerking verbaast mij uit de mond van een D66’er. Ik roep in 
herinnering dat toen het tweede kabinet Balkenende tot stand kwam, na een gigantische 
verkiezingswinst van de PvdA, D66 de partij was die aangaf dat de grote winnaar er niet bij 
hoefde en vervolgens samenging met CDA en VVD. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nu wordt de geschiedenis een beetje herschreven, 
want volgens mij wilde de PvdA van geen kant. De heer Arkes zal mij echter nooit horen 
zeggen dat wij toen zo geweldig hebben geopereerd of dat wij in dat kabinet hadden moeten 
zitten. 
 
De heer Arkes (PvdA): De PvdA was wel de grote winnaar. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat klopt, maar de PvdA wilde toen niet in het kabinet. 
Wij hebben vervolgens de rotzooi moeten opruimen met de huidige situatie als gevolg. Ik 
was gebleven bij het rode tomatensap die bijna witte wijn werd. Ik was inderdaad ook 
degene die de cubitusplekken aanhaalde bij de SP. Het CDA heeft van meet af aan 
vastgehouden aan zijn wens tot een afspiegelingscollege en heeft daarmee deelname van 
de SP in principe onmogelijk gemaakt. Het bezwaar van de VVD ten opzichte van de SP was 
logisch, van te voren bekend en meegenomen in het spel van de onderhandelingen. De 
PvdA daarentegen heeft van zijn genadebrood werkelijk een taartje weten te maken, hier in 
Brabant, maar ook in andere provincies heb ik begrepen. Mijn complimenten daarvoor. De 
PvdA is in Brabant totaal overbodig voor welk akkoord dan ook, maar heeft wel een flinke 
portefeuille. Wat gewicht betreft is dat beslist een andere verhouding dan de 1:2 met de 
VVD. Het verbaast me dat de VVD daarmee akkoord is gegaan. Overigens blijft de 
verhouding natuurlijk wel zo dat voor een overeenkomst binnen GS de PvdA niet nodig is. Ik 
vraag me af hoe dat gaat bij de meer controversiële besluiten. Pluche of principe, dat zal dan 
de vraag zijn. 
Dan de structuur. 
In het D66-verkiezingsprogramma stond de wens tot een werkelijk strategisch plan voor 
Brabant. Het is jammer dat het bestuursakkoord daar niet aan toekomt. Wat strategische 
doelen worden genoemd, zijn in werkelijkheid slechts aandachtspunten in een programma. 
Bij een strategische doelbepaling geeft u aan op een termijn van zo'n 20 jaar wat u bereikt 
wilt hebben. Daarmee toont u aan een toekomstvisie te hebben op wat u wilt met Brabant. 
Daaronder hangen dan programma's die korter duren, bijvoorbeeld een jaar of vier, 
vergelijkbaar met uw bestuursperiode. 
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U bent eerlijk gezegd niet veel verder gekomen dan dat, terwijl u in het aangeven van uw 
ambities pretendeert alsof u een langetermijnvisie heeft ontwikkeld. Nu is er niets mis met 
programma’s, maar zonder langetermijnvisie werkt dat toch rommel en hapsnapbeleid in de 
hand. Ik had verwacht dat u bijvoorbeeld had aangegeven: wij willen dat in het jaar 2027 alle 
verouderde bedrijventerreinen gerevitaliseerd zijn. In deze bestuursperiode zetten wij ons in 
voor 20% van die taak. In de uitgewerkte programvoorstellen hadden wij dan van u te horen 
kunnen krijgen welke criteria u hanteert bij het stellen van prioriteiten, welke 
bedrijventerreinen dus het eerst aan de beurt zijn en hoe u daarmee aan de gang denkt te 
gaan. Nu zegt u: onze strategische doelstellingen zijn: (en ik noem er willekeurig een paar) 
files tegengaan, kwaliteitsverbetering water, innovatie, Eindhoven Airport, Anders Werken en 
Kerntaken. Dat zijn, zoals gezegd, onderwerpen of aandachtspunten in de korte 
vierjaarprogramma’s die u presenteert, maar geen strategische doelstellingen. Zonder nu te 
zeggen dat u dat ook smart moet formuleren, verwacht ik toch wel meer dan wat 
werkwoordsvormen in de trant van stimuleren, ontwikkelen en verbeteren. In sommige 
onderdelen wordt ook meer genoemd: u hebt waar het verkeer en infrastructuur betreft een 
aantal goede voornemens exact benoemd. 
En dan kom ik bij de inhoud en bij mijn vragen. 
De visie die u tentoonspreidt, is voor een groot deel prachtig, maar wazig. Brabant is of wordt 
een walhalla waar iedereen naar toe zou willen gaan maar u blijft steken in dromentaal. 
Slechts op een paar onderdelen bent u duidelijk. Ik wil graag een paar vragen stellen: 
Eerst over Mooi Brabant. 
Vindt u dat bedrijventerreinen ook teruggegeven kunnen worden aan de natuur of dat ze 
geschikt gemaakt kunnen worden voor woningbouw? Ik neem aan dat u voor de realisatie 
van de EHS en de ecologische verbindingszones ook rekening houdt met de door D66 op 3 
november 2006 ingediende en door het College overgenomen motie met betrekking tot de 
einddatum realisering ecologische verbindingszones. Ik vind uw opmerking over 
ontwikkelingen in het buitengebied erg intrigerend. Betekent dat dat u 
woningbouwontwikkelingen in het buitengebied wellicht wil toestaan? 
Dan Schoon Brabant. 
Waarom noemt u in het bestuursakkoord als argument voor het schoonmaken van de bodem 
de duurzaamheidbalans? U bent er door de Commissie voor beleidsevaluatie op gewezen 
dat uw inspanningen vergroot moeten worden. Dan ligt het voor de hand dat u de opdracht 
van PS gewoon uitvoert en hier niet aan komt zetten met de duurzaamheidbalans, alsof er 
nooit een onderzoek met conclusie en bijbehorende opdracht door de Staten is geweest. Het 
principe leeftijdsbestendig bouwen verhoudt zich niet tot uw plannen 4000 extra 
starterwoningen te bouwen. Waarom past u dat begrip niet toe? U geeft aan dat u uw 
ambitieuze actieprogramma verkleining foorprint niet wilt uitwerken in een beperkende 
regelgeving, maar in convenanten met een meer verplichtend karakter. Mag ik u erop wijzen, 
dat er niets zo vrijblijvend is als een convenant zonder regelgeving, regie en bepalingen ten 
aanzien van verzuim? De meest voorkomende bergplaats voor een convenant op basis van 
vrijwillige afspraken is een heel diepe la, achterin. Dynamisch Brabant. In dit stuk staan een 
paar aannames waar D66 het niet zomaar mee eens is. Die hebben bijvoorbeeld betrekking 
op Brabant als logistiek centrum en de economische kansen die men ziet in de zorgsector. 
Voor de ene stelling ontbreekt de visie op de toekomst zoals ik al vaker heb aangegeven, 
voor de andere zie ik de toekomst helemaal niet zo rooskleurig als u ervan uitgaat dat dat 
betekent dat wij veel mensen van allochtone afkomst in de zorg een baan kunnen 
aanbieden. U zou beter de technische trucs uit Japan kunnen afkijken: daar hebben ze de 
snelst verouderende bevolking ter wereld en lossen ze het op zonder immigratie van nieuwe 
werknemers. 
Perspectiefrijk Brabant. Vreemd vind ik het dat u het woord allochtoon slechts heel summier 
aangeeft in de naam van het programma Kleurrijk Brabant werkt. U heeft het in het 
kleurenpalet over ontgroening en vergrijzing, maar het beeld van de verkleuring laat u verder 
helemaal links liggen, terwijl het een belangrijk gegeven voor de toekomst is. U tipt dat 
slechts versluierd aan. Vervolgens heeft u het wel over wat u allemaal wilt gaan doen in de 
kansenwijken. Gaat u hetzelfde doen als het Rijk? Hoe zit het hier met de 
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kerntakenopvatting? Want wat u voor argumentatie opgeeft om het armoedebeleid van 
Brabant bij de stort te zetten, is toch wel vreemd. 
Deze argumenten golden ook toen wij het programma bedachten en er een uitbreiding aan 
gaven. Het is unaniem aangenomen door PS op basis van een onderzoek waar de huidige, 
en toekomstige, gedeputeerde zelf rapporteur van was. En nu zegt dezelfde rapporteur met 
eenandere pet op dat het allemaal niet meer kan. 
De heer Thuis gaf net aan dat de provincie niet aan het Christoffelsyndroom moet lijden. 
Volgens mij – ik ga nu even terug in mijn katholieke opvoeding – ging Christoffel door de 
rivier met een klein kindje op de arm en werd toen door een hogere macht geholpen om aan 
de overkant te komen. Die heeft het dus wel gered. Ik ben niet zo voor het aanroepen van 
een hogere macht in de politiek, maar volgens mij was de uitkomst van het hele verhaal van 
Christoffel wel goed. Daar gaat het nu even om. 
………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het armoedebeleid van de provincie ging 
om het ondersteunen van initiatieven waar de gemeenten niet aan toekwamen. Dat lijkt mij 
ook een taak van de provincie. Ik ben heel benieuwd naar het antwoord.  
Bereikbaar Brabant. De kanalen worden genoemd als het geheim van Brabant, maar ik wil 
ook ons ondergrondse buizentransportsysteem noemen. Verder zie ik dat u het ei van 
Columbus heeft uitgevonden: Eindhoven Airport mag groeien als het maar niet ten koste 
gaat van het milieu. Ik denk dat iedereen op zo'n oplossing zit te wachten! 
Ik wil nog namens vijf partijen een motie indienen. 
Wij vinden dat vijf fte aan gedeputeerden voldoet aan wat Brabant nodig heeft. Niet alle 
gedeputeerden hoeven fulltime aan de slag. U kunt dus wel zes gedeputeerden aanstellen, 
maar dat betekent niet dat daar ook zes fte aan verbonden moet zijn. Ik vraag mij overigens 
af wanneer wij het eerste afscheid van een gedeputeerde zullen meemaken. Ik gok erop dat 
dat binnen anderhalf jaar zal gebeuren. Het doet ons wel deugd dat er zo veel 
gedeputeerden uit de gelederen van de volksvertegenwoordiging afkomstig zijn. Dat geeft 
hoop op begrip voor de positie van Statenleden en op een oprecht gevoeld respect voor de 
positie van PS. 
Ik heb nog een vraag. Begrijp ik het goed dat de water- en dijkgraven dankzij de indeling van 
de portefeuilles nu met drie gedeputeerden om de tafel moeten? Komt dat bij meer 
onderwerpen voor? Of heeft u één spreekbuis namens GS georganiseerd? Ik weet namelijk 
niet of deze indeling voor de buitenwacht wel zo handig is. Tot slot wens ik alle nieuwe, 
straks te benoemen gedeputeerden veel succes. Het moet mij daarbij wel van het hart dat ik 
mevrouw Steffens in Turkije heel erg zal missen en dat ik mij niet goed raad weet wat zonder 
de heer Essed in de rekeningcommissie te doen. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Heijmans, mw. Tindemans-van Tent, 
Vreugdenhil en mw. Verstappen wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 april 2007 behandelend 
het bestuursakkoord 2007-2011; 
in acht nemend het feit dat 
- PS verminderd is met 1/3 deel; 
- het ambtenarenapparaat ingekrompen wordt met in totaal 14%; 
- GS uitgesproken heeft zich tot de kerntaken van de provincie te willen beperken; 
besluiten 
- dat het College van GS aan vijf fte voldoende heeft om haar taken uit te voeren in deze 
periode." 
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Provinciale Jaarstukken, 29 mei 2007 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het zal de Statenleden die mij van de 
afgelopen jaren kennen vreugde doen te horen dat ik minder tijd heb aangevraagd. 
Daarnaast heb ik mijn voorbereidende stukken thuis gelaten. Ik heb net wat opgeschreven. 
Ook dat scheelt heel veel tijd. 
Ik begin met een compliment aan het adres van de heer Coonen. Ik vond zijn betoog 
buitengewoon helder. Ook voor de nieuwe Statenleden heeft hij duidelijk aangegeven 
waarom de behandeling van de jaarrekening voor ons zo belangrijk is. Op dat punt 
ondersteun ik het CDA altijd. Het compliment moet natuurlijk niet te ver gaan en heeft niet op 
alle terreinen betrekking. Laat dat duidelijk zijn. 
Ook mijn fractie vindt dat er sprake is van vooruitgang met betrekking tot de jaarstukken, 
maar het is nog niet goed genoeg. De VVD en andere fracties spraken er ook in die zin over. 
Er wordt met output gerekend, terwijl er met outcome zou moeten worden gerekend. Het 
gaat erom wat wij aan maatschappelijke effecten bereiken. De VVD-fractie sprak over de 
term "dividend". De VVD betrekt dat meteen op de vraag of wij de burger iets kunnen 
teruggeven aan baar geld, maar het gaat mij er veel meer om of wij de burger nu eindelijk 
aan producten kunnen leveren waarvoor de provincie is ingehuurd. 
Kunnen wij nu eindelijk onze taken vervullen in plaats van geld teruggeven? We zitten 
namelijk met een ongelijke manier waarop de gelden worden ingezet, maar dat komt nooit 
terug in de begroting. We hebben iedere keer een gelijkmatige begroting. We starten 
projecten met minimale aanvangsgelden, maar uiteindelijk wordt een enorme bulk aan 
centen uitgegeven. Het zou prettig zijn als dat eens op een heldere manier tot uiting zou 
komen. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Voorzitter! Mevrouw Lestrade heeft niet goed naar mijn verhaal 
geluisterd. Ik heb niet gezegd dat er geld naar de burger terug moet. Ik heb geïllustreerd om 
hoeveel geld het eigenlijk gaat. Ik ben het met mevrouw Lestrade eens dat het geld eigenlijk 
op een geheel andere manier moet worden ingezet, maar ik gaf slechts een illustratief 
voorbeeld en niet anders. Ik hoop wel dat zij mij juist weergeeft. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik ben blij dat mevrouw Geeraedts het bij 
een illustratie laat en niet het voornemen uitspreekt tot een daadwerkelijke 
dividenduitkering.Wij hebben uiteraard ook problemen met de vormgeving. Wij vragen al 
jaren om één schrijver. 
Ik heb ook al vaker aangegeven dat de jaarrekening de spiegel zou moeten zijn van de 
begroting, maar op dit moment is het nog steeds een lachspiegel en geen echte spiegel. Het 
beeld wordt vertekend en komt niet in de juiste volgorde terug. Een en ander moet van 
pagina tot pagina zijn terug te vinden. Ik heb in de functionele commissie aangegeven dat 
programma 03 daar een goed voorbeeld van was. Die opmerking vind ik terug in de notulen 
van de desbetreffende vergadering, maar ik heb toen ook kritiek uitgeoefend op het feit dat 
de UOG-schema’s (verantwoordingssysteem) weer terugkwamen, maar daarover hebben wij 
heel duidelijk gezegd dat wij dat niet wilden. Hoewel programma 03 op de juiste manier 
technisch is verantwoord, staan ook daar nog zaken in die verbeterd zouden kunnen worden. 
Wij hebben in de Commissie bm een vraag gesteld over een verduidelijking van het 
programma 1.02, maar in de Memorie van Antwoord wordt in dat kader gesproken over een 
ander programmaonderdeel, namelijk 1.01, de naam van onze fractie is verkeerd 
geschreven, er staan taalfouten in, en er wordt geen antwoord op de vraag gegeven. Ik vind 
dat niet zoals het hoort. Het ging erom dat er op dat punt sprake was van een overschrijding 
van vier ton. Daarvan hebben wij € 1 ton kunnen terugvinden in de gedane giften, naar 
aanleiding van bepaalde rampen. Er was sprake van een onderschrijding op heel veel 
posten, maar de overschrijding met die overgebleven € 3 ton, plus de onderschrijding op de 
andere posten, heeft te maken met de ondersteuning van de CdK en de secretariële 
ondersteuning van het bestuur. Daarmee ontstaat een totale overschrijding op deze 
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productgroep van bijna € 4 ton. Het antwoord op onze vraag is dus niet correct en ook niet 
ter zake doende. Ik zou hier graag nog een toelichting op krijgen. 
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Bestuursrapportage I 2007, 22 juni 2007 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Vooral deze gedeputeerde is met enorm veel 
verwachtingen van onze kant het College ingegaan. Wij stapelen die verwachtingen maar 
gewoon boven op elkaar, in de hoop dat hij tot een goede uitvoering komt. 
Wij onderschrijven het betoog van de coalitiepartijen. Ook ons gaat het om een 
bestuursrapportagecyclus, waarin wordt gerapporteerd over de maatschappelijke effecten 
van wat er gebeurt. Wij hebben altijd heel veel kritiek gehad op de manier waarop dit 
gebeurde. Het doet ons veel deugd dat ook andere partijen zich daar nu achter scharen. Wij 
zien graag een verbetering tegemoet. Wij verwachten echt dat het College die nu gaat 
doorvoeren. 
Ik sluit verder aan bij alle genoemde punten. Ook wij vinden dat die € 30 mln. wegglipt, 
zonder dat wij daar grip op hebben gehad. Wij zien dat graag verbeterd. Wij zijn daar ook 
graag bij behulpzaam, want een en ander ligt ook aan ons. Wij moeten er ook voor zorgen 
dat onze begroting op orde is. Dat geldt ook voor de wijze waarop wij onze doelen 
formuleren. De Staten moeten daar een belangrijke rol in spelen. Ik ben dus blij met de 
aandacht hiervoor van alle partijen, ook met de kritiek van de coalitiepartijen. 
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Vragenuurtje – kwestie gouden handdrukken,  22 juni 2007 
 

Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 ziet dit wel degelijk als een 
uitvoeringstaak, maar ziet ook het punt van de actieve informatieplicht van GS. Je weet dat 
hier op een gegeven moment publicitaire aandacht voor komt. Dan is het gewoon een 
kwestie van een bestuur dat op de hoogte gesteld moet worden. Wij horen daar dan namelijk 
ook van op de hoogte te zijn, aangezien het om publiek geld gaat. Wij hoeven het inderdaad 
niet over personen en zaken te hebben, maar wel over de algemene lijn. Wij zullen daar 
graag in de commissie over spreken. Als het gaat om een benchmark met andere 
organisaties moet GS dat in hun uitvoeringstaak uitzoeken en in de Commissie bm 
aangeven wat hun beleid daarin is. 
Het verbaast mij dat de VVD verbaasd is dat dit punt aan de orde komt. Wij weten namelijk 
dat elke politieke partij zijn eigen hobby heeft en bij de SP zijn dat de vergoedingen. Die 
komen dus standaard aan de orde. 
………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik denk dat de pers een buitengewoon goede functie 
heeft bij het aan de orde stellen van zaken. Dat is een groot goed in onze maatschappij. Een 
aantal van de dingen die ik aan de orde stel, komt van de pers, omdat ik daar geen tijd voor 
heb. Ik maak mij sterk dat dat bij uw partij ook zo is. Ik ben blij met de dingen die de pers aan 
de orde stelt. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Ik zou niet willen betwisten dat ik daar niet blij mee ben. Ik 
merk alleen op dat het nog niet direct een aanleiding hoeft te zijn om ons daar meteen over 
te informeren. Dat is een andere kwestie. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben dat niet met u eens. Het hoeft niet standaard te 
gebeuren, maar in dit geval heeft de pers ons gewezen op een punt waar wij niet voldoende 
aandacht aan hebben besteed. Het kan zijn dat je meer aandacht moet geven aan de 
controle van de uitvoering van het beleid. Daarin ga ik mee met de SP. Het interesseert mij 
helemaal niets hoeveel mijnheer A of mevrouw B gekregen heeft. Dat wil ik niet eens weten. 
Het gaat mij om de uitvoering van het beleid. Hebben wij inderdaad structureel meer 
afvloeiingsregelingen hier? Ik ga ervan uit dat dat niet geval is, want volgens mij is de 
provincie een uitermate goede werkgever. Het zou echter aardig zijn als wij daarvan op de 
hoogte gesteld worden. 
Dan hebben wij ook een antwoord als ons dit soort vragen wordt gesteld. 
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Memorie van Antwoord/Nota van Wijziging en Herzien 
ontwerpbesluit m.b.t. Statenbesluit 59/07 inzake 

afvloeiingsregelingen, 19 oktober 2007 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik begin met het proces, wat ik inderdaad 
heb aangegeven als zijnde een leerschool. Zojuist gaf de heer Arkes aan dat zijn fractie ook 
op de hoogte was van het bestaan van het desbetreffende artikel. 
Dan constateer ik dat wat betreft de interne communicatie binnen de coalitiepartijen blijkbaar 
ook nog sprake is van een leerschool, want de PvdA had dus in de richting van de andere 
coalitiepartijen kunnen aangeven dat de desbetreffende werkwijze op die manier was 
geregeld. 
Wij gaan akkoord met de opdracht. Wij zijn blij dat het amendement erin blijft staan. Wij 
hechten ook aan kwaliteit en niet per se aan de uitvoering van het onderzoek voor de 
genoemde eindtijd. Ik noem even iets praktisch: de herfstvakantie komt eraan en ook 
ambtenaren hebben kinderen. Zij hebben wellicht ook iets gepland. Met dat soort zaken 
moet ook rekening worden gehouden. Ik hoop dat het lukt om het onderzoek op tijd uit te 
voeren, maar als dat niet lukt, gaan wij voor de kwaliteit. De einddatum mag dan worden 
verschoven. Het is aan de begeleidingsgroep om de vinger wat dat betreft aan de pols te 
houden. 
Ik zie nog wel graag, sprekend over de begeleidingsgroep, dat er nog een plaatsvervanger 
wordt geregeld. Ik hoop dat de Staten akkoord kunnen gaan met het benoemen van een 
plaatsvervanger voor deze drie fractievoorzitters. 
Ik stel voor dat, mocht één van de leden van de begeleidingsgroep uitvallen, mevrouw 
Tindemans de opengevallen plek overneemt. 
Ik ga ervan uit dat de Zuidelijke Rekenkamer na ons besluit officieel van start gaat. Ik wens 
de Rekenkamer veel succes bij haar werkzaamheden. Ik hoop dat het een goed onderzoek 
wordt. 
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Begroting 2008 en Najaarsbrief 2007, 9 november 2007 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik wil nog even terugkomen op het geld dat u naar de 
Brabantse burger wilt terugsluizen. U herinnert zich vast wel dat wij uitgebreid 
gediscussieerd hebben over de manier waarop wij dat geld terug zouden kunnen sluizen. 
Het terugsluizen via duurzame projecten zou goed zijn voor de toekomst, voor onze 
kleinkinderen. U focust zich te veel op het centenverhaal, op geld dat nu naar te 
portemonnee terug zou moeten. De toekomst is echter veel belangrijker. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Dan heeft u mij verkeerd begrepen. Zo staat het nu wel in het 
bestuursakkoord. De Essent-gelden zullen nu voor dat soort projecten worden gebruikt. Het 
is echter een beetje vreemd dat de prijzen van het gas, water en licht omhoog gaan, 
waardoor de Brabantse burger meer moet betalen en wij meer dividend ontvangen. Wij 
moeten dan bedenken wat wij met dat geld moeten doen. Wij krijgen dat niet weggezet en de 
Brabantse burger heeft het nakijken. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat ben ik niet met u eens. Het geld dat wij sparen via 
het dividend kan ingezet worden om de energie op lange termijn betaalbaar te houden. Daar 
hebben wij het al vaker over gehad. 
…………………… 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M2.  
Door de leden mw. Tindemans-van Tent, Martens, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Slegers en 
mw. Verstappen wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2007 Behandelend het agendapunt 
Statenvoorstel 53/07 inzake de begroting 2008 
overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant haar economie minder afhankelijk wil maken van fossiele 
energiebronnen door het verduurzamen van de energiehuishouding; 
- energieproductie met behulp van steenkool ongewenst is vanwege de nadelige effecten op 
het klimaat en onnodig gezien de beschikbaarheid van duurzamere technieken van 
energieproductie; 
voorts overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant 30,8 % van de aandelen bezit van Essent; 
spreken uit dat: 
- de bouw van nieuwe kolen(vergassing)centrales moet worden voorkomen, zolang er geen 
zekerheid is over een veilige oplossing voor de C02-afvang en opslag;  
dragen Gedeputeerde Staten op tijdens de komende aandeelhoudersvergaderingen van 
Essent erop aan te dringen dat: 
1. Essent vooralsnog afziet van de bouw van een nieuwe kolen(vergassing)centrale; 
2. Essent een "schoon" investeringsplan ontwikkelt, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
……………………. 
 
De voorzitter: Dank, mijnheer Vreugdenhil. 
Door de leden Vreugdenhil, mw. Verstappen, mw Lestrade-Brouwer, mw. Tindemans-van 
Tent en 
mw. Gounou wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2007, gehoord 
de discussie over de Begroting 2008, 
overwegende: 
- de grote sociale noodzaak voor een bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer in het 
landelijk gebied; 
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- dat het schort aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het openbaar vervoer in het 
landelijk gebied; 
verzoeken het College: 
- voortvarend de uitwerking van de OV visie aangaande het basisvoorzieningenniveau 
landelijk gebied op te pakken; 
- hiertoe een plan van aanpak uiterlijk medio 2008 aan de Staten te presenteren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: De motie maakt onderwerp uit van beraadslaging en krijgt nr. M6. 
Door de leden Vreugdenhil, mw. Verstappen, mw. Tindemans-van Tent en mw. Lestrade-
Brouwer wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2007, gehoord 
de beraadslaging in de Commissie zorg, welzijn en cultuur over de voorstellen van de 
begroting 2008, 
overwegende: 
- dat het besef om het cultuurhistorisch erfgoed te behouden steeds meer toeneemt; 
- dat de Provincie Noord-Brabant tal van maatschappelijke organisaties kent die zich ten doel 
stellen aan dat behoud een bijdrage te leveren; 
- dat er incidentele vragen naar subsidiëring of eenmalige activiteiten op het gebied van 
monumenten kunnen ontstaan waarvoor geen beleid is vastgesteld; 
- dat hiervoor een beperkt financieel budget zou moeten zijn waaruit GS dergelijke 
voorstellen voortvarend kan honoreren; 
besluiten: 
- hiervoor €250.000 beschikbaar te stellen waarbij als financiële dekking een deel van de 
beschikbare begrotingsruimte van Onvoorziene Uitgaven wordt gebruikt; 
- de voorwaarden waarop voorstellen gehonoreerd moeten worden in de Commissie zwc 
vast te stellen." 
 en gaan over tot de orde van de dag." 
………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Lest best en niet poëtisch. 
Voorzitter! Een begrotingsbehandeling is bij uitstek de gelegenheid om je hobby's als 
politieke partij uit te leven, dus D66 houdt zich in haar vijf minuten bezig met de kwaliteit van 
de stukken als ondersteuning voor PS, kleinschalige waterkrachtcentrales, afvalmining, 
ecologische verbindingszones, en onze laatste liefhebberij: de buisleidingenstraat waar wij 
voor u nog een notitie bij hebben. Die heeft u vandaag als het goed is allemaal in uw 
postvakje gekregen. Ook al zijn wij klein, wij doen van alles. En dan hebben wij ook nog een 
aantal moties; dus het wordt tempo! 
Allereerst de kwaliteit van de stukken. Zoals gewoonlijk begin ik met de aardige dingen, 
voordat ik vervelend word. Ik wil u complimenteren met de positieve woorden van de 
Zuidelijke Rekenkamer in haar laatste rapport over reserves en weerstandsvermogen. Ook 
vind ik dat u waardering verdient voor uw pogingen de begroting helder te krijgen. De 
structuur is verbeterd door het gebruik van indicatoren hoewel u die niet overal op de juiste 
wijze formuleert. Verder, en dat bedoel ik positief, wijkt de tekst meer af van die van de 
vorige begroting dan andere jaren, maar – dat bedoel ik dan weer niet positief – u knipt en 
plakt soms nog steeds en daar komen rare dingen uit, zoals blijkt bij bijvoorbeeld de 
ecologische verbindingszones. Daar kom ik straks op terug. Verder zijn er productnummers 
verdwenen en veranderd, waardoor je dingen kwijt raakt en grappige zaken tegenkomt. Zo 
hebben wij geen slagvaardigheid meer bij het provinciebestuur en wordt het onderhoud 
grenspalen nu gebruikt om de CdK te ondersteunen. 
 
De voorzitter: Dat komt omdat een van de kabinetsmedewerkers die taak in zijn portefeuille 
heeft. Die heeft dat eens flink laten weten. 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De lijst met errata is groot en wekt verwarring en een 
hoop puzzelgedrag op. Ik kan me bovendien niet helemaal aan de indruk ontrekken dat er 
ook bestuurlijke errata bij zitten. Met andere woorden, u wilt het nu nog niet gezegd hebben. 
Daarmee zet u ons af en toe toch op het verkeerde been. De stukken dienen PS ter 
ondersteuning. Daar hebben wij ook het instrument schriftelijke vragen voor en ik moet 
zeggen dat het me daarbij verbaast dat u bij de beantwoording de termijn van vier weken niet 
altijd in acht neemt. Bovendien waarschuwt u niet op tijd als de beantwoording te laat dreigt 
te gebeuren. 
 
De heer Heijmans (SP): De SP-fractie heeft hier niet zulke slechte ervaringen mee. kunt u 
een voorbeeld geven van een vraag waar u geen antwoord op hebt gekregen? Gaat het dan 
om een termijn van één of twee dagen? Is het zo'n probleem als een antwoord even te laat 
komt? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het is op zich niet zo'n probleem als vragen te laat 
beantwoord worden, maar het specifieke geval waar ik op duid, is de kwestie van de 
Boterwijk. Wij hebben daar op 2 oktober vragen over gesteld. Daar hadden wij voor 30 
oktober antwoord op moeten krijgen, maar dat antwoord hebben wij nog niet gekregen. Het 
specifieke van het geval is dat er besluitvorming over het gebied plaatsvindt op 20 november 
door GS. Inmiddels heb ik via andere kanalen begrepen dat ik pas op 27 november antwoord 
zal krijgen. Daarmee is de fatale datum gepasseerd. In dit specifieke geval is het dus erg als 
de beantwoording te laat is. 
 
De heer Heijmans (SP): Dan zou ik een oproep willen doen aan het College om te zorgen 
dat de beantwoording binnen is voor die datum. 
 
De voorzitter: Straks wordt antwoord gegeven op de vragen van mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Over de kleinschalige waterkrachtcentrales 
en afvalmining het volgende. U weet dat D66 innovatie hoog in het vaandel heeft staan. Als 
wij het over kleinschalige waterkrachtcentrales en afvalmining hebben, zien wij twee 
voorbeelden van het gebruik van innovatieve technieken waar D66 zo'n voorstander van is. 
Met beide onderwerpen zijn wij al tijden in de weer. Afvalmining brengt op diverse gebieden 
nieuwe mogelijkheden aan het licht: winst op het gebied van ruimte, milieu en mogelijk 
financiën. 
Vanwege het laatste aspect hebben wij het onderwerp zelfs nog geagendeerd in de 
Commissie bm. Wij zijn dus heel blij dat het CDA naar ons toekwam met de opmerking dat 
zij een motie wilden indienen over dit onderwerp. Het doet ons deugd dat dit zo'n breed 
gedragen idee is geworden. 
Datzelfde geldt voor de kleinschalige waterkrachtcentrales. Wij hebben het vorig jaar in de 
begrotingsbehandeling al genoemd en wij hebben er onlangs, zoals u weet, een korte notitie 
over uitgebracht. Wij hadden daar een motie over voorbereid. Op initiatief van het CDA is die 
motie uitgebreid met bouwprojecten. Dat vonden wij een goed idee. Wij waren geen 
voorstander van de beperking in het bestuursakkoord tot grootschalige duurzame energie 
projecten. Het gaat er bij dit soort zaken ook om dat je de menselijke maat niet uit het oog 
verliest, zodat er betrokkenheid ontstaat.  
Het onderwerp van de ecologische verbindingszones heeft me werkelijk hoofdbrekens 
gekost. Ik heb van alles moeten op- en uitzoeken om de juiste stand van zaken te kunnen 
vinden. In de begroting staat die namelijk niet, omdat u daar de gegevens van verleden jaar 
gewoon gekopieerd heeft, en die niet hebt verbeterd in de errata. Als ik uitga van wat nu in 
de begroting staat, is er afgelopen jaar niets gedaan en is er nog steeds slechts 40% van 
1665 km gerealiseerd. Dat betekent dat er nog 1000 km over is. Dat stond verleden jaar ook 
al in de begroting. Toen had u een tekort van 280 km. Nu zou dat een tekort van 340 km zijn. 
Op grond van de gegevens van verleden jaar heeft D66 toen per motie om een overzicht 
gevraagd van wat nodig zou zijn om wel in 2018 klaar te zijn met de Ecologische 
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Verbindingszones. Ik heb er de discussies weer op nagelezen en ik moet bekennen: ook 
toen waren D66 en CDA het hartgrondig met elkaar eens. Dat geeft mij moed voor de 
verdere gang van zaken op dit traject. De notitie die in februari van dit jaar in de commissie is 
behandeld, geeft aan dat er in 2007 90 km wordt gerealiseerd – dit in tegenstelling tot dat 
wat nu in de begroting staat – en dat met overheveling van de middelen naar 2008 en een 
extra impuls van € 13,6 mln. in deze bestuursperiode, in 2018 de opgave gerealiseerd kan 
worden. Dat is namelijk wat PS constant gevraagd heeft aan GS. 
Dat is waarom PS extra middelen heeft toegekend en waarom steeds weer gevraagd wordt 
naar de stand van zaken. Ik constateer nu dat u helemaal geen extra middelen toekent en 
dat uw zogenaamde erratum waarin stond dat u pas in 2027 de EVZ (Ecologische 
verbindingszone) klaar zou kunnen hebben, helemaal geen erratum is als u zo weinig 
middelen ter beschikking stelt. Vandaar dus een motie waarin wij niet om nieuw beleid 
vragen maar gewoon om het nakomen van afspraken en de uitvoering van beleid dat PS de 
afgelopen jaren steeds heeft voorgestaan. 
Ons laatste onderwerp betreft de buisleidingen straat. D66 heeft voor u een notitie opgesteld 
waarmee wij u hopen te inspireren op het gebied van innovatieve, duurzame en veilige 
transportmogelijkheden. 
Wij hebben het er eerder over gehad en dit zal ook zeker niet de laatste keer zijn. De 
aanhouder wint, dit is gewoon te goed om niet volop in Brabant te gebruiken. Wat wij van u 
vragen in de moties is overigens geen nieuw beleid maar een reanimatie van ingeslapen oud 
beleid. Daarmee kunnen wij mogelijkheden scheppen om in de toekomst veilig, 
milieuvriendelijk transport te realiseren zodat wij geen gevaarlijke stoffen meer door de 
stadskernen hoeven te vervoeren. 
Ik wil graag vier moties indienen. Een over de kleinschalige energievoorzieningen. Deze 
motie is ondertekend door GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP 
en uiteraard door ons. Verder heb ik een motie over de ecologische verbindingszones die 
behalve door ons, ingediend wordt door GroenLinks, SP, de Partij voor de Dieren en 
ChristenUnie-SGP. Ik heb ten slotte twee moties over het buisleidingentransport. Die zijn 
beide ondertekend door D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, ChristenUnie-SGP en de 
SP. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Tindemans-van Tent, Heijmans, 
mw. Verstappen en Vreugdenhil en worden de volgende moties ingediend: 
 
"Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2007, 
overwegende dat 
- de capaciteit van de Buisleidingenstraat slechts voor 25% gebruikt wordt; 
- deze modaliteit veilig en milieuvriendelijk is; 
- met een intensiever gebruik van het buisleidingenstelsel minder gebruik gemaakt hoeft te 
worden van vracht- en treinverkeer; 
- de provincie Noord-Brabant deel uitmaakt van het bestuur van de Stichting 
Buisleidingenstraat; 
- en als zodanig in de positie is meer bekendheid te geven aan deze modaliteit; 
besluiten: 
het College van GS te verzoeken 
- deze vervoersmethode actief te bevorderen door hem consequent op te nemen bij de 
multimodale mogelijkheden in beleidsvoornemens en -notities; 
- en op alle manieren die haar ter beschikking staan bekendheid te geven aan deze 
vervoersmethode." 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2007, 
overwegende dat 
- in het Streekplan 2002 al aangegeven staat waar ruimte gereserveerd dient te worden voor 
een eventuele aanleg van een buisleidingenstelsel in Brabant; 
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- bij veel gemeenten onbekend is dat zij daarmee rekening dienen te houden in hun 
bestemmingsplannen; 
besluiten 
het College van GS te verzoeken 
- actief kennis te bevorderen bij gemeenten met betrekking tot de mogelijke trajecten en 
locaties voor uitbreiding van de buisleidingenstroken; 
- te bevorderen dat gemeenten daadwerkelijk ruimte reserveren in hun bestemmingsplannen 
voor deze vervoersmodaliteit." 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten in vergadering bijeen op 9 november 2007, 
overwegende dat 
- PS van meet af aan gesteld hebben dat de Ecologische Verbindingszones in 2018 gereed 
zouden moeten zijn; 
- en daartoe middelen beschikbaar gesteld heeft; 
- de middelen in de afgelopen jaren per motie aangevuld zijn met extra gelden teneinde de 
doelstelling te kunnen bereiken; 
- PS het beleid keer op keer hebben herbevestigd; 
- in februari 2007 is aangegeven dat deze doelstelling gehaald zou kunnen worden mits de 
extra inzet van middelen zou worden gecontinueerd; 
constaterende dat 
- in de begroting voor 2008 onvoldoende middelen voor uitvoering van de taakstelling 
beschikbaar zijn gesteld; 
besluiten 
het College van GS op te dragen 
- het door PS vastgestelde beleid ten aanzien van de Ecologische Verbindingszones in de 
daarvoor gestelde tijd uit te voeren; 
- daartoe een passende begroting op te stellen." 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze moties maken onderwerp van beraadslaging uit en krijgen nrs. M8, M9 
en M10. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Tindemans-van Tent, mw. Wijnands, Van 
Zeeland, mw. Verstappen en Vreugdenhil wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord - Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2007, gelezen 
het voorstel enzovoort, 
overwegende dat 
- het belangrijk is, burgers te betrekken bij beleid ten aanzien van duurzame energie en 
energiebesparing; 
- burgers door (kleinschalige) initiatieven op dit gebied in hun directe omgeving positief 
gestimuleerd worden ten aanzien van duurzaam energie gebruik; 
- educatieve elementen van kleinschalige duurzame energievoorzieningen goed ingezet 
kunnen worden bij kinderen en jongeren en 
- vergroting van de rol en de zichtbaarheid van de provincie op dit terrein gewenst is; 
kennis genomen hebbende van 
- de doelstellingen over duurzame energie en energiebesparing in het bestuursakkoord; 
besluiten 
- een stimuleringsfonds op te richten voor: 
- collectieve duurzame energievoorzieningen voor starters- en seniorenwoningen met een 
maximum van € 5000 per woning; 
- en overige kleinschalige initiatieven, waaronder in eerste instantie duurzame 
(diervriendelijke) waterkrachtcentrales, tot een nader te bepalen percentage; 
- daarbij aan te sluiten bij de kansrijke alternatieven voor duurzame energie van 
Senternovem; 
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- te beginnen met een locatieonderzoek naar de meest succesvolle plekken voor 
kleinschalige waterkrachtcentrales in Brabant; 
- in dit proces waar mogelijk met andere partners samen te werken (bijvoorbeeld Essent, 
Waterschappen, Rijkswaterstaat); 
- het fonds te financieren uit de zogenoemde Essent-gelden en/of opcenten 
motorrijtuigenbelastingen; 
- dit bedrag te reserveren naast het budget bestemd voor een schone, slimme en 
concurrerende economie en/of proeftuinen voor de periode 2008-2011." 
en gaan over tot de orde van de dag." 
………….. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Kerkhof-Mos, Hoogeveen, Heijmans, mw. Tindemans-van 
Tent, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Wijnands en Vreugdenhil wordt de volgende motie 
ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 9 november 2007, ter 
behandeling van Statenvoorstel 53/07, de begroting 2008 en najaarsbrief 2007; 
kennis genomen hebbende van: 
- de beraadslagingen in de commissie Ruimte en Milieu over de voorstellen voor de 
Begroting 2008; 
constaterende dat: 
- in het Bestuursakkoord 2007-2011 Vertrouwen in Brabant in de programma's mooi, schoon 
en dynamisch tal van ambities -grote fysieke opgaven- op papier zijn gezet voor m.n. wonen, 
landschap en bedrijventerreinen; 
overwegende dat: 
A. Noord-Brabant ongeveer 600 (voormalige) stortplaatsen bezit, die 1200 hectare schaarse 
ruimte in beslag nemen (bijna 900 voetbalvelden) en dat de provincie al sinds 2004 wil dat 
die ruimte beter wordt benut:  
1. door stortplaatsen een nieuwe bestemming te geven voor wonen, bedrijven, kantoren, 
recreatie, landbouw en natuur; 
2. door bepaalde stortplaatsen af te graven en herbruikbare stoffen terug te winnen, 
bijvoorbeeld bouw- en sloopafval; 
B. nieuwe technieken beschikbaar zijn voor 'afvalmining' in combinatie met 
energieopwekking uit afval; 
C. GS op de vragen van D66 hebben geantwoord dat zij bereid zijn met partners een 
onderzoek te starten naar de mogelijkheden van 'afvalmining' en dat er al ambtelijk overleg 
met de BOM loopt over een pilot; 
dragen het College op: 
1. te inventariseren welke locaties in aanmerking zouden kunnen komen voor 'afvalmining'; 
2. in beeld te brengen óf ruimtewinst kan worden geboekt en welke gevolgen op het gebied 
van milieu én financiën (waaronder energiewinst en exploitatievoordelen van een nieuwe 
functie) een pilot 'afvalmining' met zich meebrengt; 
3. hierover terug te rapporteren aan de commissie Ruimte en Milieu, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
……………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Door de wijze waarop de begroting wordt 
behandeld en het gedoe van vandaag, word ik een steeds grotere voorstander van het idee 
van de heer Heijmans om het vooral niet meer op deze manier te doen. Ik geloof niet dat 
iemand echt nog geïnteresseerd is in wat ik heb te zeggen. Ik zie de fractie van de VVD ook 
andere dingen doen. Men gaat nu ook gewoon daarmee door. 
Toch nog iets over de pilots. Ik vind de manier waarop een en ander is afgehandeld, nogal 
rommelig. Er wordt een idee voor het voetlicht gebracht, zonder dat er een motie over wordt 
ingediend, dat vervolgens door de gedeputeerde wordt omarmd, maar er ontstaat geen 
echte duidelijkheid. Inhoudelijk kan het voorstel heel goed zijn, en D66 is voorstander van 
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een goed kwalitatief openbaar vervoer en tegenstander van gratis openbaar vervoer, maar 
wij hechten ook aan een zorgvuldig proces. Dat is in dit geval minder aan de orde. Ik denk 
wat dat betreft dat gemeenten het recht hebben zich ietwat onheus behandeld te voelen. Ik 
zou dus flink investeren in een goede verstandhouding met de desbetreffende gemeenten. 
Wat betreft de motorrijtuigenbelasting het volgende. Op de site van D66, maar ook op mijn 
site staat een instrument met behulp waarvan burgers aan de hand van het kenteken van 
hun auto de hoeveelheid opcenten kunnen bepalen die ze voor hun eigen auto betalen aan 
de provincie. In tegenstelling tot wat de gedeputeerde stelt, vinden wij dat de 
motorrijtuigenbelasting omhoog moet, maar ik ben wel vaker dissident, ook wat dit betreft. Ik 
stem dus in met het amendement, want wij vinden dat er op een andere manier tot 
lastenverlichting moet worden gekomen. 
Wij stemmen in met motie M1. Wij zijn ook voorstander van de motie over groen in en om de 
stad. De motie over de kolencentrale van Essent hebben wij mede ingediend, vooral 
vanwege de overweging de bouw van nieuwe kolenvergassingscentrale te voorkomen, zo 
lang er geen zekerheid is op een veilige oplossing voor de Co2-afvang en opslag. Op 
zichzelf zijn wij niet zo tegen kolenvergassingscentrales. Ik zie een blik van herkenning bij de 
heer Van Lopik. Wij hebben er vaker over gesproken, maar wij maken ons zorgen over het 
gebrek aan een veilige afvang en opvang. 
Daarom zijn wij voor deze motie. 
Wij zijn ook voor de motie over duurzame investeringen, vooral vanwege het gestelde over 
het zoveel mogelijk onderbrengen van de provinciale reserves. Wat dat betreft verwachten 
wij criteria die zo worden afgestemd dat alsnog sprake is van dat zoveel mogelijk. Zo heeft 
de heer Essed het volgens ons ook bedoeld in zijn antwoord. Wij stemmen voor die motie. 
Wat betreft de motie over de klimaatneutrale provincie vinden wij 2020 een reële datum. Wij 
stemmen daar dus voor. 
Motie M6 wordt gehandhaafd. Daar stemmen wij voor. Wij trekken motie M8 over de 
buisleidingen in. Hetzelfde geldt voor motie M9. Over beide moties zijn toezeggingen 
gedaan. 
 
De voorzitter: Door de intrekking van de moties M8 en M9 maken zij geen onderwerp van 
beraadslaging meer uit. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij handhaven motie M10 over de 
ecologische verbindingszones, vooral omdat ik graag wil dat de gedeputeerde uitspreekt dat 
er nog steeds naar wordt gestreefd dat de ecologische verbindingszones in 2018 
gerealiseerd zijn. Het maakt mij niets uit of daar extra middelen voor nodig zijn. De Staten 
zijn eigenlijk altijd van dat jaartal uitgegaan. Als deze motie niet wordt aangenomen, 
stemmen de Staten dus tegen hun oude beleid. 
Motie M11 over kleinschalige energievoorziening handhaven wij ook, ook omdat de 
financiële onderbouwing is gekoppeld is aan de opcenten van de motorrijtuigenbelasting en 
de Essent-gelden. 
Wij zijn blij met de constatering dat het een sympathiek initiatief betreft. 
Motie M12 is Statenbreed ingediend, maar het antwoord van de gedeputeerde vind ik 
volstrekt onvoldoende. Het ging over afvalmining, maar de gedeputeerde heeft een aantal 
zaken gezegd waar ik het absoluut niet mee eens ben. De vergunning aan Essent had niet 
geleverd hoeven te worden. 
De aanvraag was te laat, dus de vergunning had niet verlengd hoeven te worden. De 
bedrijven die zich bezighouden met afvalmining kunnen de lopende trajecten afhandelen. Zij 
zijn op alle mogelijke manier inzetbaar. Juist in Haps zou wel degelijk sprake kunnen zijn van 
winst, omdat de ruimte financieel geld zou opleveren. Ik ben dus niet tevreden over het 
antwoord. 
De motie van de SP moet ik nog even nader bekijken. Wij waren tegen het bestuursakkoord, 
maar dat betekent niet dat wij tegen deze begroting zijn. Gelet op het feit dat er een 
bestuursakkoord is, zijn wij akkoord met de begroting. Ik wens het College succes met de 
uitvoering ervan. 
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………………. 
 
De voorzitter: Door de leden Göring, Heijmans, mw. Geeraedts, Arkes, mw. Tindemans-van 
Tent, Vreugdenhil, mw. Verstappen en mw. Lestrade- Brouwer wordt de volgende motie 
ingediend: 
 
"PS in vergadering bijeen op 9 november 2007; 
spreken uit dat: 
1. zij erg bezorgd zijn over de onveilige situaties m.b.t. transport van gevaarlijke stoffen in en 
door Brabant; 
2. met name n.a.v. de bijna-calamiteit in Tilburg de zorg ernstig is toegenomen bij de 
Brabanders over het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor; 
3. dringend aandacht vereist is voor al die spoortrajecten die door de bebouwde kom van 
diverse Brabantse (grote en kleine) gemeenten lopen; 
besluiten GS te verzoeken: 
de minister aan te spreken op zijn verantwoordelijkheid jegens de Brabantse bevolking om 
hiervoor duurzame oplossingen te vinden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Afvloeiingsregelingen, 11 december 2007 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik ben gek op dit soort filosofische 
stellingen, want dat brengt je bij de essentie. De gouden handdrukken. De vraag die de heer 
Vreugdenhil aangaf over het personeelsdossier, is gesteld door een voorganger van mij, Jan 
de Vaan. D66 is dus al lang betrokken bij dit verhaal. D66 heeft verder met de SP voor de 
agendering in PS gepleit. Wij hebben van meet af aan de betrokkenheid van de Zuidelijke 
Rekenkamer bepleit. Wij hebben ons uitgesproken tegen het embargo, zoals dat in het 
fractievoorzittersoverleg is besproken. De contactgroep had dat voorgedragen. Eerlijk 
gezegd hebben wij de publicitaire gang van zaken toen ook aangegeven. Ik heb zelden in 
een dossier zo veel gelijk gehad. Dat ligt niet zozeer aan mijn kwaliteiten, als wel aan de 
kwaliteiten van de anderen. Daar kom ik straks op terug. 
 
Ik wil als uitgangspunt aangeven dat D66 heel blij is met de pers en met de Zuidelijke 
Rekenkamer. Dankzij de pers hebben wij gegevens boven tafel gekregen, waar wij zelf niet 
aan konden komen. Als ander uitgangspunt wil ik aangeven dat wij heel blij zijn dat de 
Zuidelijke Rekenkamer zo veel medewerking heeft gehad vanuit dit huis en daarvoor zo veel 
complimenten heeft uitgedeeld. Mijn bijdrage heb ik in "proces" en "product" verdeeld. U kent 
deze indeling waarschijnlijk wel van mij. Als het om "proces" gaat, hebben wij een langdurige 
geschiedenis achter de rug, die nu om onbekende redenen afgeraffeld moest worden. Er is 
geen enkele reden waarom dit onderzoek niet in de volgende PS-vergadering behandeld zou 
kunnen worden, zodat er niet zo overspannen gehandeld hoefde te worden met een 
embargo. In dit hele traject zijn zowel door GS als PS – ik doel dan met name op de 
coalitiepartijen – foute beoordelingen gemaakt. GS heeft de fout gemaakt de zaak zo lang 
geheim te willen houden dat er rechtszaken voor nodig waren om te weten te komen wat er 
met publiek geld werd geregeld. 
 
Verder is er het blamageverhaal met de eerste "onderzoeksaanbesteding". Vervolgens 
weigerden de coalitiepartijen aan te nemen dat de Zuidelijke Rekenkamer wel degelijk op 
ons verzoek een onderzoek kon uitvoeren. Daarna het "domme gedoe" van de fractie in de 
contactgroep over het embargo. Het was eerlijk gezegd geklungel en geklooi. Kortom, de 
coalitie is de regie kwijt. 
 
De heer Arkes (PvdA): Is mevrouw Lestrade er wel van op de hoogte dat de contactgroep 
niet alleen bestond uit de coalitiepartijen, maar dat alle fracties daarin zitting hadden? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Daar ben ik van op de hoogte. Ervaren politiek 
managers hadden dit nooit zo ver laten komen. Mijn vraag is dan ook of men zich wel heeft 
laten adviseren in dit traject. Wij hebben een communicatieadviseur bij de griffie. Ik kan mij 
niet voorstellen dat er professioneel advies is ingewonnen en dat u daar serieus mee bent 
omgegaan. Ik zou graag van de fractievoorzitters die betrokken zijn geweest bij dit traject 
horen hoe zij omgegaan zijn met het communicatietraject, of zij voldoende overleg hebben 
gevoerd en of zij voldoende openheid hebben betracht richting pers en wat de argumentatie 
is geweest van een en ander. Om bij het onderwerp te blijven: dit zou een pijnlijk moment in 
een functioneringsgesprek moeten opleveren. 
 
Ik ga over naar het "product". Eerst de inhoud. De hoogte van sommige cases is schokkend. 
Daarom moet worden nagedacht over de structuur van de fouten en het verloop ervan. De 
afschuw met name over het bedrag van de vijf of zes topcases vertroebelt in eerste instantie 
een heldere blik. Ik zie ook heel goed dat een verbetering in de werkwijze te constateren valt. 
Dat is te prijzen. Ook begrijp ik de tijdgeest in de jaren negentig, toen het veel meer de 
gewoonte was, op deze manier van ambtenaren af te komen. Daarom ben ik er ook van 
overtuigd dat dit bij meer provincies en gemeenten voorkomt. Brabant heeft alleen maar de 
spits afgebeten met dit onderzoek en deze openheid. Ik denk dat dat te prijzen is in iedereen 
die betrokken is geweest bij het onderzoek. Ik weet ook dat er nu, net zoals in het 
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bedrijfsleven, al bij het starten van een baan afspraken worden gemaakt over 
vertrekregelingen. Dat is ook niet goedkoop. Het is dus niet zo dat wij waanzinnig goedkoop 
uit zullen zijn als wij het nu allemaal goed doen. 
 
Ik kom even terug op het uitgangspunt van kapitalisatie. Ik vind dat een prima uitgangspunt. 
Het is helder en het is een eye opener. Ik wil ook aangeven dat alleen door dit uitgangspunt 
en deze methodologie te accepteren, je een helder beeld krijgt. Het is ook de kern van het 
onderzoek. Het is helder, het is een eye opener en het geeft weer hoeveel opgestapelde 
kapitalen wij kwijt zijn. De algemene conclusie is dat het aan goed management heeft 
geschort. Hoewel het nu aan het verbeteren is, worden er toch nog adviezen gegeven, met 
name over de positionering van de afdeling P&O. Tot mijn verbazing gaat GS daar helemaal 
niet op in. 
 
Dat brengt mij bij de reactie van GS. Die is een beetje krampachtig, een beetje hardnekkig 
en koppig. Waarom kunnen zij nu niet eens volmondig zeggen: ja, wij zijn het helemaal eens 
met de conclusies; de genoemde fouten zijn inderdaad gemaakt, maar wij nemen de 
conclusies over en wij gaan er hard tegenaan. Ik zit nu echter nog met een aantal vragen. 
College, volgt u de conclusies van de Zuidelijke Rekenkamer of neemt u ze over? U voert als 
verontschuldiging voor het oplopen van de bedragen aan dat de dossiers zo lang liepen. 
Maar dat ze zo lang liepen, is uw schuld. U verwart hier oorzaak en gevolg. De door u 
veroorzaakte lange duur, was een van de redenen voor het oplopen van de bedragen. Dat 
brengt mij op de volgende reactie. Ik vind dat u niet technisch goed onderbouwd reageert. 
Dan doel ik ook op die zogenaamde norm van €25.000. Wilt u dat niet begrijpen of wilt u 
gewoon zeuren? Er wordt heel duidelijk aangegeven dat het geen norm is, maar dat uit het 
onderzoek naar voren komt dat het een blijkbaar natuurlijk bedrag is waar de 
onderhandelingen in een aantal gevallen – heel veel gevallen zelfs – op uitkomen. Waarom 
leest u niet gewoon wat er staat en reageert u daarop? Wat accepteert u niet aan de 
omschrijving van het begrip cumulatie van regelingen als het gaat om disproportioneel? Dat 
lijkt mij een cruciale stellingname. Als u dat niet accepteert, accepteert u in feite het 
onderzoek niet. Bent u bereid om P&O de positie te geven die de Zuidelijke Rekenkamer 
adviseert? In de discussie is een paar keer aan de orde geweest dat mensen zich afvroegen 
hoeveel wij meer of minder kwijt zouden zijn geweest. Dat is typisch een vraag die GS zou 
moeten beantwoorden en niet de Zuidelijke Rekenkamer, want dan hadden wij die vraag 
moeten stellen bij de onderzoeksvragen. Op 5 oktober is aangegeven dat het onmogelijk 
was om dit onderzoek uit te voeren in betrekkelijk korte tijd. Wat is daar nu het standpunt van 
GS over? 
…………………….. 
 
De voorzitter: Door de leden Heijmans, Zeegers, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Tindemans-
van Tent en mw. Jetten wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 december 2007, kennis 
genomen hebbende van het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer "Loon naar werken", 
spreekt uit: 
- haar afkeuring ten aanzien van het tot 2003 gevoerde beleid rondom ontslagregelingen; 
- een verbetering van beleid ten aanzien van deze regelingen te constateren vanaf 2003; 
- aanscherping van dit beleid te wensen, door overname van de aanbevelingen van de 
Zuidelijke Rekenkamer. 
en gaan over tot de orde van de dag." 
………………………… 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Verstappen, Thuis, Heijmans, Arkes, mw. Tindemans-van 
Tent, mw. Lestrade-Brouwer, Vreugdenhil en mw. Jetten wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 december 2007, 
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overwegende: 
- dat een groot percentage van de gevallen, beschreven in het rapport van de Zuidelijke 
Rekenkamer Loon naar Werken, betrekking had op oudere werknemers; 
- dat oudere werknemers geconfronteerd kunnen worden met ontwikkelingen die voor hen 
soms te snel gaan (bijvoorbeeld op terrein van ICT); 
- dat zij hierdoor knel kunnen komen te zitten als hierop door personeelsbeleid niet adequaat 
wordt ingespeeld; 
- dat er dan risico is dat waardevolle ervaring van deze werknemers verloren raakt; 
- dat wij als overheidsinstantie een voorbeeldfunctie te vervullen hebben op het terrein van 
leeftijdsbewust personeelsbeleid; 
vragen wij GS om in te zetten op het ontwikkelen van een innovatief en adequaat 
leeftijdsbewust personeelsbeleid, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit. Zij krijgt nr. M5. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik constateer dat GS met betrekking tot de 
conclusies en aanbevelingen is overgegaan tot het accepteren van de aanbevelingen. De 
conclusies worden echter niet geaccepteerd. Dat uit zich ook een beetje in de ingediende 
moties. Dat is ook de reden waarom D66 de ene motie mee heeft ingediend, maar zich ook 
uitspreekt over de andere motie. In de motie van het CDA en andere partijen wordt verzocht 
om de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer onverkort te volgen. D66 vindt het 
belangrijk dat wij Statenbreed een uitspraak doen over het vervolg van de activiteiten in 
relatie tot deze kwestie. Wij ondersteunen deze motie, met het oog op het verzoek dat erin 
wordt gedaan, maar wij vinden de tekst van de overwegingen niet scherp genoeg. Wat ons 
betreft had er kunnen staan dat sprake is van een aantal regelingen die in het huidige 
tijdsgewricht als disproportioneel moeten worden aangemerkt. Ons gevoel daarover hebben 
wij neergelegd in de motie die wij samen met de SP hebben ingediend. Daarin spreken wij 
onze afkeuring uit over het rondom de ontslagregelingen gevoerde beleid. Wij vinden dat wel 
degelijk sprake is van afkeurenswaardig beleid, want ook toen moesten dossiers goed 
worden bijgehouden. De PvdA geeft aan dat ook nu niet alles koek en ei is. Dat is waar, 
maar er in ieder geval een verbeteringstraject ingezet. Een beleid, waarbij een 
verbeteringstraject is ingezet, betitel ik niet als afkeurenswaardig, ook al is nog niet alles 
helemaal goed. Het beleid, zoals dat voor 2003 is gevoerd, vinden wij absoluut niet goed. Ik 
heb over het proces al een aantal opmerkingen gemaakt. Ik begrijp dat de andere 
fractievoorzitters er nog op terug willen komen in een ander overleg. Dat lijkt mij prima, want 
ik ben nog steeds niet tevreden over de gang van zaken. Dat houd ik staande. Ik vind dat het 
allemaal beter had gekund. 
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Rapport Zuidelijke Rekenkamer met betrekking tot Reserves en 
Voorzieningen, 1 februari 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij hebben hier al uitgebreid in de 
commissie over gesproken. Ik sluit mij aan bij de SP. Wij vinden samen dat het advies wel 
wat enthousiaster had mogen worden ontvangen. Ik benadruk dat de waarschuwing in het 
rapport meer richting PS ging in mijn beleving dan naar GS en dat een aantal zaken ook al in 
het verleden heeft gespeeld. Sommige dingen zijn echter al verder in ontwikkeling. 
Ik ben benieuwd naar de schriftelijke versie van het amendement van de PvdA. In mijn 
beleving moeten wij dat ongeveer hetzelfde opvatten als de eerste aanbeveling. Het gaat 
namelijk om de langetermijnvisie, gericht op de toekomstige reserves. Ik wacht de tekst af, 
maar volgens mij past die perfect bij onze opvatting over het geheel. Ik zie wel graag dat dit 
amendement wordt aangenomen en dat er met waardering kennis wordt genomen van een 
en ander, want dat lijkt mij voor de Zuidelijke Rekenkamer wel zo plezierig. 
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Vaststelling nieuwe waterschapsreglementen, 1 februari 2008 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Wijnands, Martens, mw. Arts, mw. Lestrade-Brouwer, 
Vreugdenhil en mw. Verstappen wordt het volgende amendement ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 februari 2008 
overwegende, 
- dat als gevolg van de herziene Waterschapswet de provinciale waterschapsreglementen 
moeten worden aangepast; 
- dat de herziene Waterschapswet het democratisch gehalte van de Waterschappen wil 
vergroten; 
- dat de herziene Waterschapswet stelt dat "de omvang van de betaling door de categorie als 
zelfstandig criterium uit het wetsartikel is geschrapt, omdat het met de huidige invulling van 
de trits geen direct afwegingscriterium meer is voor de mate van zeggenschap"; 
- dat het volgens de herziene Waterschapswet primair gaat om het belang van de 
verschillende categorieën; 
- dat de waterschappen voor grote opgaven staan als het gaat om de kwaliteit van het water, 
het voorkomen van verdroging van de natuurgebieden en het leveren van een bijdrage aan 
de opvang van watertoevoer als gevolg van klimaatveranderingen; 
spreken uit, 
- dat het democratisch gehalte van het waterschapsbestuur het beste gewaarborgd is door 
niet meer dan de wettelijk vereiste zeven geborgde zetels toe te kennen; 
- dat in het voorliggende voorstel van Gedeputeerde Staten de belangen van natuur en 
landschap in waterschapsbesturen onvoldoende zijn geborgd; 
besluiten, 
- Artikel 6 (Omvang algemeen bestuur) van de waterschappen Aa & Maas, Brabantse Delta, 
De Dommel, Zeeuwse Eilanden en Rivierenland aan te passen en wel zodanig: 
het algemeen bestuur bestaat uit 30 leden, waarvan: 
a) 23 leden de categorie ingezetenen vertegenwoordigen; 
b) 3 leden de categorie ongebouwd vertegenwoordigen; 
c) 2 leden de categorie natuurterreinen vertegenwoordigen; 
d) 2 leden de categorie bedrijven vertegenwoordigen. 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Erfgoed 2008-2011, 14 maart 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb de kaderstellende notitie 
doorgenomen op de D66-manier, dus heb ik gekeken naar de SMART-formuleringen. Er 
staan verschillende elementen in. Er staan waarden in en tastbare zaken, zoals 
monumenten. Van beide wordt aangegeven dat de opbrengst moeilijk in beeld is te brengen 
als het gaat om de waarde. Het gaat dan om zaken als identiteitsbeleving. In de notitie wordt 
aangegeven dat de mate van beleving van het erfgoed en de betekenis ervan moeilijk is te 
meten. Dat klopt, maar over de monumenten wordt gesteld dat de achterstand van de 
rijksmonumenten nog niet bekend is. Dat is het topje van de ijsberg. Kortom, er is heel wat te 
doen. Ik ben het eens met wat de heer Hoogeveen zei, namelijk dat eigenlijk moet worden 
gekomen tot een soort kansen- en bedreigingenanalyse, maar daarvoor moet dan wel een 
complete inventarisatie worden opgesteld. 
In de commissie was iedereen enthousiast over de grote lijnen. Ik onderschrijf die ook, maar 
ik zoek een manier om nog iets toe te voegen aan de grote kennis op dit terrein. Ik kom dan 
uit bij de educatieve projecten. In reactie op het gestelde door de SP merk ik op dat ik 
andere ervaringen op dit punt heb. Mijns inziens wordt er tegenwoordig veel meer aandacht 
geschonken door allerlei scholen aan de educatieve projecten, vooral in het kader van de 
erfgoedhistorie. Allerlei scholen doen daar fantastische dingen mee. Zij doen het dus ook 
veel leuker en beter dan wij dat vroeger deden, hoewel ik met mijn klas nog wel naar het 
Rijksmuseum in Amsterdam ben geweest. 
 
Mevrouw Kamphorst (SP): Voorzitter! Wij hebben daar andere ervaringen mee. Misschien 
kan mevrouw Lestrade mij na de vergadering een paar adressen geven van scholen die er 
wel iets aan doen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb lijsten vol met adressen, maar het 
gaat mij wat die instellingen betreft ook om de mate waarin zij deze kwestie in het eigen 
beleid opnemen. Ik ondersteun het gestelde dat er vanuit Schatten van Brabant gigantisch 
veel leuke projecten richting het onderwijs worden georganiseerd. De andere kant moet 
echter wel worden gestimuleerd om daar gebruik van te maken. Het onderwijs moet zelf 
komen tot een kunst- en cultuurbeleid. Ik had het leuk gevonden om als oppositiepartij op dit 
punt iets anders te zeggen, maar dit ligt niet aan de provincie. 
 
Mevrouw Kamphorst (SP): Is mevrouw Lestrade het wel met mij eens dat dit veel beter 
gestimuleerd kan worden richting de scholen?  
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Er is al sprake van een behoorlijke stimulans richting 
de scholen. Neem de KIS-projecten. Kijk naar Bisk en de Marktplaatscultuureducatie. Nu is 
het onderwijs aan zet om dat in het beleid op te nemen. In dit geval ligt het echt meer aan 
het onderwijs dan aan het aanbod. 
Wij steunen het opleidingsfonds voor restauratie. Wellicht kunnen daar kansen mee worden 
gecreëerd, maar op de een of andere manier moeten de technische opleidingen er wel meer 
bij worden betrokken. Er moet ook meer PR worden bedreven voor vrouwen in de techniek. 
Ook de innovatieve vernieuwingen in de cultuurhistorie moeten worden benadrukt. Als die 
worden gekoppeld aan voorlichting over techniekopleidingen en onderwijs, kun je volgens mij 
nog breder te werk gaan met de erfgoedhistorie en de koppeling naar het onderwijs. 
Ik ben benieuwd naar de reactie van de gedeputeerde op het gestelde door de PvdA. 
Wellicht kunnen wij daar nog iets mee als het gaat om het industriële erfgoed, want ook dat 
hebben wij in de vorige periode altijd benadrukt. De nadruk op kerken is misschien wat 
eenzijdig, gelet op de totaliteit. 
…………………… 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Van Breda, Hoogeveen, mw. Kamphorst, mw. Lestrade- 
Brouwer en mw. Verstappen wordt de volgende motie voorgesteld. 
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"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 14 maart 2008, 
behandelend de kaderstellende notitie erfgoed 2008-2011; 
constaterende dat 
- diverse organisaties, zoals RACM, BrIE en European Route for Industrial Heritage, actief 
zijn om behoud en herbestemming van industrieel erfgoed te bevorderen; 
- Brabant een provincie is met veel en waardevo industrieel erfgoed; roepen het College van 
GS op 
- op het gebied van industrieel erfgoed een proactieve rol te vervullen omtrent inventarisatie, 
gedachtevorming en kostenanalyse (in relatie tot termijn) van te restaureren objecten om 
behoud en herbestemming van industrieel erfgoed in Brabant te bevorderen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Provinciale Jaarstukken 2007, 23 mei 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik had van alles opgeschreven om voor te 
lezen, maar dat verhaal is gaandeweg helemaal anders geworden. Ik heb daarom maar een 
paar punten opgeschreven waarover ik het wil hebben. Ik begin met iets dat ik ook in de 
commissie al heb gezegd, maar wat ik heel erg leuk vind om nu te herhalen. 
Dat gaat over het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer. Ik vond het heel leuk om daarin te 
lezen wat wij al jaren geroepen hebben. Het was voor ons een groot genoegen om alle 
onderwerpen en de kritiek te herkennen. Het ging bijvoorbeeld over de rol van PS. Wij 
kunnen natuurlijk wel roepen dat GS zich beter en duidelijker moet verantwoorden, maar ik 
wil toch ook op onszelf als instituut wijzen. Wij moeten onze eigen begroting op een 
fatsoenlijke manier in elkaar steken; pas dan kan er ook een fatsoenlijke verantwoording zijn. 
Het zou natuurlijk heel gemakkelijk zijn om als oppositie hier alleen maar te roepen dat GS 
beter hun best moet doen, maar wij moeten dat zelf als PS ook doen. 
Mijn bijdrage zal kort zijn, want ik zal alleen spreken over de jaarrekening en niet over de 
inhoudelijke elementen, want die zijn al in de commissies behandeld. Als het gaat om de 
koppeling tussen de financiële verantwoording en het beleid wil ik GS opnieuw feliciteren met 
de wijze waarop zij de rechtmatigheid weer binnengesleept heeft. De technische kant van de 
financiën klopt natuurlijk. Dat is geen punt. Wij hebben ook altijd aangegeven dat GS daar 
goed voor zorgt. Het is voor ons de koppeling naar het beleidsverslag die niet klopt. De 
Zuidelijke Rekenkamer geeft dat ook aan. Dat is ook de reden waarom wij, gegeven de 
conclusies van de Zuidelijke Rekenkamer en in navolging van wat wij de afgelopen jaren 
hebben gedaan, dat onderdeel van de jaarrekening niet goedkeuren. Wij gaan dus wel 
akkoord met de technische financiën, maar niet met de rapportage over het beleid. 
Ik wil overigens ook aangeven dat er een verbeterslag gemaakt wordt, want ik wil echt niet 
alleen het negatieve benadrukken. Wij hebben alle vertrouwen in de huidige gedeputeerde; 
die van CDA-huize is, als ik dat even mag zeggen. Ik geef ook iedere keer aan dat dat een 
van de weinige dingen is, waarin ik het CDA volledig onderschrijf. 
Als het om de financiële verslaglegging gaat en de houding die de gedeputeerde ook in zijn 
tijd als Statenlid had ten aanzien van de kwaliteit van begroting en verantwoording, geeft ons 
dat alle hoop op samenwerking tussen GS en PS om een heel goede begroting en een heel 
goede jaarrekening te krijgen. Dat wij er op dat punt nog niet helemaal zijn, klopt. Ik ga er 
ook vanuit dat de gedeputeerde alle aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer 
overneemt en niet alleen op hoofdlijnen. Ik meen dat ook gehoord te hebben tijdens de 
commissievergadering. Ik hoor daar graag nog even de bevestiging van. Als dat niet gebeurt, 
kom ik daar nog wel op terug. 
Ik wil ook even ingaan op de suggestie van de SP. Volgens mij – ik kijk nu echter ook even 
naar de andere partijen – hebben wij dat al afgesproken en zouden wij al starten in de 
commissies om één onderwerp aan te pakken. Ik meen dat de werkgroep verbetering 
begroting op zich heeft genomen om in de komende periode per commissie een onderwerp 
op deze wijze uit te diepen. Het ligt dan echt aan de kwaliteit van de begroting. Als u 
daarmee akkoord gaat, moet u ook verwachten dat er een verslaglegging komt die daaraan 
gekoppeld is. 
Een onderwerp dat onze zorg heeft, zonder daar helemaal inhoudelijk op in te gaan, is 
innovatie. Ik vind dat er heel weinig gebeurt op het terrein van innovatie. Ik was wat stukken 
aan het nakijken omdat ik niet iedere keer hetzelfde wilde vertellen. 
Ik heb ook beloofd dat ik het verhaal een keer anders zou houden. Mijn klachten waren 
iedere keer hetzelfde. Ik zag echter ook nog even – dat vond ik wel grappig – dat als het gaat 
om windenergie de gedeputeerde, toen nog de heer Hoes, van de VVD, had aangekondigd 
dat absoluut zeker was dat er 115 megawatt aan windenergie gerealiseerd zou worden en 
dat dat exclusief de twee á drie windlocaties was. Ik vond het frappant dat over die 115 
megawatt nergens meer wat te vinden valt, maar dat ook die twee á drie windlocaties buiten 
beeld zijn geraakt. Dit als klein inhoudelijk onderwerp. Wij komen echter gegarandeerd terug 
op de innovatie, want ik vind dat het College het op dat punt erg laat liggen. 
…………………… 
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De voorzitter: Door de leden mw. Jetten, mw. Kamphorst, mw. Lestrade-Brouwer en Van 
Schoonhoven wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten, in vergadering bijeen op 23 mei 2008, 
overwegende dat: 
- in december 2007 de Tweede Kamer een motie, ingediend door mevrouw Van 
Vroonhoven-Kok van het CDA, heeft aangenomen waarin het volgende werd vastgelegd: 
"overwegende dat sprake is van een scheve verdeling van de rijkscultuurmiddelen, die geen 
recht doet aan de artistieke kwaliteiten van de regio; overwegende dat iedereen in Nederland 
toegang moet hebben tot kunst en cultuur; van mening dat een betere geografische 
spreiding van subsidies over Nederland wenselijk is; verzoekt de regering, een substantiële 
verbetering van de geografische spreiding van de nieuwe rijksmiddelen voor kunst en cultuur 
via de Cultuurnota en via de fondsen ten opzichte van de huidige situatie te bewerkstelligen"; 
- met dit besluit in het advies van de Raad voor Cultuur geen rekening is gehouden; 
- de verdeling van de rijkscultuurmiddelen zeer ongelijk uitkomt; 
spreekt uit dat: 
- het goede cultuurbeleid van de provincie Noord-Brabant onvoldoende wordt gehonoreerd; 
draag het College van GS op om: 
namens de Staten een brandbrief te sturen naar de Tweede Kamer en het kabinet om 
proportioneel rijkscultuurmiddelen aan Brabant te doteren en zo de ontstane scheefgroei 
recht te trekken, daarmee vervolg gevende aan de genoemde motie- Van Vroonhoven-Kok; 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Kaders beëindigingsregelingen, 23 mei 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik weet niet of dat een creatieve drie minuten worden. 
Voorzitter! Ik wil even ingaan op de positie van de afdeling PenO. Daar hebben wij in de 
commissie ook aandacht aan besteed. Ik zie dat daar in de Memorie van Antwoord ook op 
ingegaan wordt. Op bladzijde 3 van de Memorie van Antwoord wordt bij "verantwoording" 
aangegeven wanneer de algemeen directeur door PenO geadviseerd wordt. Wat ons betreft 
had dat eerder gemogen. 
Volgens mij hadden wij de helft van de discussie dan niet hoeven voeren. Als PenO er veel 
eerder bij betrokken wordt, ook in alle structuren, komen dit soort dingen niet voor. De VVD 
heeft ook al aangegeven, dat als de PenO-zaken goed op orde zijn, dit allemaal 
uitzonderingen zijn. 
Wat ons betreft, zijn het ook allemaal echt uitzonderingen. Wij gaan ervan uit dat er 
deskundigheid bij PenO is om de zaken te beoordelen. Wij gaan ervan uit dat PenO als er 
geen deskundigheid is, in overleg met GS de deskundigheid inhuurt. Wij gaan ervan uit dat 
dit de verantwoordelijkheid is van GS. En wij gaan ervan uit dat wij tijdig geïnformeerd 
worden. Dus wat dat betreft vinden wij hetgeen via het amendement van het CDA 
toegevoegd zou worden, plezierig. Ik heb de neiging om ook inhoudelijk te reageren, maar 
daar zal ik mij heel beperkt aan overgeven. 
Het College geeft aan dat bij de beëindigingsregeling rekening wordt gehouden met sociale 
en/of medische omstandigheden. Dat vind ik typisch iets dat PenO in overleg met het 
afdelingshoofd kan beoordelen. Daar moeten wij niet bij betrokken worden. Ik wil het 
voorbeeld van studiekosten noemen. Die worden in de meeste situaties door de volgende 
werkgever overgenomen. Dat zijn allemaal dingen waar wij ons niet mee hoeven te 
bemoeien. Dat regelt zich volgens mij vanzelf. 
Er moet tijdig informatie worden verstrekt, maar wij moeten niet meebeslissen. Daar wil ik het 
bij houden. 
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Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent, 26 juni 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik kan mij voorstellen dat de beperking in 
spreektijden veel gescheeld heeft, want ik had anders zeker al tien keer geïnterrumpeerd. Ik 
ben heel vaak bijna ontploft. 
Het standpunt van D66 ten aanzien van de splitsing is duidelijk. Wij zijn ervan overtuigd dat 
het noodzakelijk is om het netwerk in handen van de overheid te houden. Wij vinden het zeer 
belangrijk dat die infrastructuur voor iedereen toegankelijk blijft. Het was een proces met veel 
vergaderen achter gesloten deuren. Wij waren daar steeds bij. Ik vind het dan ook flauw dat 
de PvdA nu aangeeft dat zij daar achteraf spijt van heeft, want zij was er ook steeds bij. Het 
zal wel duidelijk zijn dat wij hebben geprobeerd het zo veel mogelijk te voorkomen. Wij 
hebben steeds getwijfeld of dat vergaderen achter gesloten deuren wel door moest gaan. 
D66 was ook voor het voorstel dat de SP destijds heeft gedaan om over de gang van zaken 
een maatschappelijk debat op gang te brengen. Dit ongeacht het feit dat wij een heel andere 
uitgangspositie hebben dan de SP. Maar juist dan moet je maatschappelijk met elkaar in 
debat kunnen gaan, want dan kun je standpunten uitwisselen. Dat hebben wij in dit hele 
verhaal gemist. 
Als het gaat om het advies dat nu voorligt, begrijpen wij niet goed waarom sommige mensen 
spreken over een onomkeerbaar besluit. Onzes inziens klopt dat niet. Volgens ons moeten 
wij juist uitgaan van een strategiebepaling, waarbij een zekere vrijheid geleverd wordt. Ik wil 
dan ook aangeven dat wij tot nu toe in de positie die de gedeputeerde ingenomen heeft, 
voordeel hebben gezien. Ik vind dat wij haar het vertrouwen moeten geven dat de positie van 
de provincie in de verdere onderhandelingen en de verdere strategiebepaling binnen Essent, 
een belangrijke zal zijn, waarbij wij zo goed mogelijk onze belangen vertegenwoordigd zien. 
Ik zie dan ook geen reden om daar allerlei voorwaarden aan te stellen, want volgens mij 
leveren die allen maar beperkingen op. 
Ik sluit mij vanwege tijdgebrek, aan bij de vragen die de VVD heeft gesteld. Ik wil ten slotte 
de SP verzekeren dat D66 van alles genoemd wordt, behalve ouderwets. Dat is weer nieuwe 
ervaring. Dat is leuk meegenomen. 
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Toekomststrategie en aandeelhouderschap Essent, 27 juni 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben uiteraard blij dat in ieder geval de VVD de motie 
intrekt. Ik vind het echter wel een vreemde redenering. Ik heb in de termijn hiervoor aan de 
heer Kielenstijn gevraagd waarom die koppeling noodzakelijk was. D66 vindt namelijk ook 
dat wij een discussie moeten voeren over een investeringsagenda, maar wij vinden niet dat 
die gekoppeld moet zijn aan voorwaarden. U vond die koppeling noodzakelijk, maar nu vindt 
u die opeens niet meer van belang. Ik denk zelf eigenlijk dat u een beetje onverhoeds mee 
bent gegaan met de motie, omdat u dacht dat die wel interessant en leuk was en wel aardig 
klonk, maar dat u daar niet goed over nagedacht hebt. Ik ben blij dat u dat nu wel doet. 
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Interimstructuurvisie Noord-Brabant, Brabant in ontwikkeling 
Procesvoorstel verordening nieuwe Wet ruimtelijke ordening, 27 

juni 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het is een gecompliceerd verhaal. Er kwam 
elke keer weer een gewijzigde Memorie van Antwoord. De visie van D66 op het landschap in 
Brabant heeft onder andere betrekking op zorgvuldig ruimtegebruik. Het onderwerp van de 
verrommeling hebben wij erg onder de aandacht gebracht, omdat wij de visuele aanblik van 
het landschap ook belangrijk vinden, evenals de rol van de provincie op het gebied van 
bescherming en ontwikkeling. De nieuwe Wro vonden wij in principe een goede wet, maar 
door de wijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht, is de wet inmiddels zo 
complex geworden dat het moeilijk is om goed te zien waar we mee bezig zijn. 
Het proces in de provincie heeft ook niet geholpen om dingen echt duidelijk te maken. De 
inzet van de ambtenaren wil ik wel prijzen. Ze zijn waanzinnig hard bezig geweest. Ze 
hebben heel hard gewerkt aan het verduidelijken van een en ander, ook door middel van het 
opstellen van de visie en de paraplunota. Ze hebben getracht ons iedere keer weer duidelijk 
te maken wat de nieuwe besturingsfilosofie was en waarom GS dacht dat het op deze 
manier zou moeten gebeuren. D66 was daar in het begin ook enthousiast over, totdat wij 
steeds meer gingen nadenken. Toen kwamen wij tot de conclusie dat het anti-
verordeningsbeleid, om het zo te zeggen, wel erg werd gepusht. Wij wilden wat meer 
informatie hebben over de verordeningen. Uiteindelijk is sprake geweest van een duale inzet, 
waardoor wij veel informatie over de verordeningen hebben gekregen. Toen beseften wij dat 
dit noodzakelijk was om een goed beleid uit te voeren. 
Wat daarna begon op te spelen, vonden wij een beetje vreemd. Eigenlijk kregen wij toen een 
soort verharding van de houding van GS. Het leek wel alsof er absoluut geen verordening 
mocht komen. De situatie kregen wij pas veranderd na 9 mei toen in de Eerste Kamer werd 
beraadslaagd over de kwestie. Toen werd duidelijk dat een verordening verplicht zou 
worden. 
Dat heeft consequenties gehad voor de wijze waarop wij de kwestie op de 23ste mei hebben 
besproken. In de Memorie van Antwoord die wij toen kregen, was sprake van een volledige 
omslag van het beleid. D66 heeft aangestuurd op uitstel van de behandeling, omdat wij 
vonden dat de Memorie van Antwoord, met daarin een complete beleidswijziging, geen 
Memorie van Antwoord meer was. Wij vonden dat wij een en ander opnieuw moesten 
bespreken. 
Daarna zijn we verder gegaan met de nieuwe juridische adviezen, maar daardoor werd het 
nog gecompliceerder. Waar wij eerst dachten dat de verordening kon worden geplaatst, blijkt 
nu dat de belangen die wij voorlopig zouden willen vastleggen, ook weer aan een tijdschema 
onderhevig zijn. 
Er is dus sprake van een rommelige situatie. Eerst zouden wij alleen over de delen A, B en C 
besluiten, maar die zijn nu verwerkt in de punten 4, 5 en 6 in de besluitenlijst van eerst 15 en 
nu weer 14 punten. Met het amendement van de SP worden het er overigens weer 16. 
Deel A is gebaseerd op het streekplan. Daar waren wij al voorstander van. Daar gaan wij 
mee akkoord. Deel B gaat over de 17 belangen. In de huidige vorm gaan wij daarmee 
akkoord, met de gedachte dat wij er nog wel een discussie over willen hebben. Wij steunen 
het amendement van de SP, waarin een vrij strikt programma wordt aangegeven. Wij zien 
nog wel of wij het eens zijn over al die belangen, maar de discussielijn, zoals de SP die 
aangeeft, ondersteunen wij, want er wordt in ieder geval een tijdpad aangegeven waarin wij 
de diverse belangen gaan formuleren. 
D66 is tegen deel C en ook tegen punt 5. Wij zijn tegen het Agro en Food Cluster, niet omdat 
wij tegen glastuinbouw op één locatie zijn, want daar zijn wij voor. Wij constateren echter dat 
de koppeling van de sanering van solitaire glastuinbouw is weggevallen, waardoor het alleen 
nog maar over ontwikkelen gaat en niet over de bescherming van het landschap. Wij vinden 
dat een belangrijke taak die dan niet voldoende wordt uitgevoerd. 
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Wij blijven tegen het logistiek park in Moerdijk, vanwege de herstructurering, het zuinig 
ruimte gebruiken het gebrek aan onderbouwing waarom dat nodig zou zijn. Daarbij speelt 
ook het ontbreken van een sociale visie, want er wordt niet duidelijk gemaakt waarom er 
zoveel mensen nodig zijn die dan niet uit Nederland afkomstig kunnen zijn. 
Over punt zes dien ik wellicht nog een amendement in. Dat gaat over de delegatie van 
bevoegdheden. Voor ons speelt vooral de bevoegdheid van de concrete begrenzing van het 
nationale landschap, maar ik wacht eerst het antwoord van GS af, want daar is een vraag 
over gesteld. Wij zijn niet zo voor het delegeren van onze eigen bevoegdheden als PS. 
Prof. Nijmeijer heeft een advies gegeven. Geldt dat ook voor de eventualiteit van de 17 
belangen? De VVD heeft die vraag ook gesteld. De termijn van zes maanden speelt dan ook 
mee. 
Dan een meer politieke vraag. Als het College eerder op de verordening had ingezet, als GS 
eerder naar ons had geluisterd, eerder wat meer soepelheid had betracht en had gekeken 
naar wat het veld aangaf, was een en ander dan niet een stuk beter gegaan? 
………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Als ik vanaf mijn plek spreek, doet de 
positionering van de kleine partijen volgens mij geen goed. Wij kunnen gewoon op het 
spreekgestoelte staan als wij het woord voeren. 
Het amendement van de SP steunen wij uiteraard, maar ook wij willen Brabant niet op slot 
doen. Wij zien dit als een signaal dat wij haast moeten maken, maar dat het wel zorgvuldig 
moet, omdat er gevaar op de loer ligt, als wij daar niet op letten. Als dit amendement het niet 
haalt, sluiten wij ons aan bij het ander voorstel, verwoord in amendement A4. 
Aan de overweging in amendement A3 dat honderden miljoenen euro’s kunnen worden 
bespaard, ligt geen begroting ten grondslag, maar ik ga ervan uit dat het wel geld scheelt. 
Dus wij steunen dat amendement. 
Wij zijn het niet eens met het moratorium in motie M2. Op een aantal plekken zijn wel 
degelijk nieuwe bedrijventerreinen nodig, maar zuinig en duurzaam ruimtegebruik staan 
uiteraard bovenaan onze lijst. Maar ook dan zal altijd wel ergens een nieuw terrein nodig zijn. 
Die motie steunen wij dus niet. 
Motie M3 steunen wij ook niet. Wij zijn in principe voor een glastuinbouwlocatie, maar er 
wordt niet in voldoende mate een koppeling gelegd, in die zin dat die niet voldoende vorm 
wordt gegeven. Er is nog te veel groei van solitair glastuinbouw. Wij zien dat graag 
gekoppeld aan deze locatie. Wij sluiten ons wat dat betreft aan bij de ChristenUnie. 
Ik heb een amendement aangekondigd over punt zes, maar de gedeputeerde heeft 
aangegeven dat die kwestie wordt veranderd. Ik hoef dat amendement dan niet in te dienen. 
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Beleidsvisie Externe Veiligheid, 27 juni 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij scharen ons achter de complimenten die 
al in de commissie zijn uitgedeeld. Wij hebben toen vragen over de luchtvaart gesteld. Die 
zijn niet helemaal beantwoord, maar dat kon ook niet, omdat een en ander vooral betrekking 
had op de militaire luchtvaart. Ik wijs er opnieuw op dat dit een probleem is waar wij geen 
inzicht in hebben, maar er moeten wel plannen voor worden gemaakt. Ik verwacht dat daar 
op de een of andere manier aan wordt gewerkt en dat er contacten met Defensie zijn om 
toch mogelijke rampenplannen, of iets dergelijks, te realiseren voor deze situatie. 
Wij waren ook heel bezorgd over het water. Daarvoor moeten meer maatregelen worden 
genomen. 
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Algemene beschouwingen als voorbereiding op de 
begrotingsbehandeling november, 3 oktober 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het voorstel van de heer Thuis over het op 
alle fronten gelijktrekken klinkt sympathiek, maar ik weet niet of hij op de hoogte is van de 
studiebeursbedragen die de studenten krijgen, maar er zit nogal wat verschil in. Studenten 
met een OV-jaarkaart betalen de kaart zelf. De heer Thuis sprak over een bedrag van €50, 
maar het is inmiddels wel wat meer. Ik heb een aantal studerende kinderen, dus ik weet er 
iets van, maar bij het voorstel om alles gelijk te trekken, dus ook voor mbo-studenten, moet 
ook de studiebeurs worden betrokken, want daar wordt de OV-kaart ook van betaald. 
………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Juist. De algemene beschouwingen. Het klinkt als een 
grote gebeurtenis en als een plechtig moment voor grote verhalen, maar ik zag toch wel 
degelijk een tegenhanger in het dagelijks leven. Die wil ik als een soort vergelijking naar 
voren brengen. Drie van mijn kinderen hebben de middelbare school doorgemaakt, voor de 
periode van het studiehuis. 
Er was niks aan de hand. Met horten en stoten, zoals te doen gebruikelijk, is dat allemaal in 
meer of mindere mate gelukt. Het laatste kind, het vierde dus, is in het studiehuis 
terechtgekomen. Er waaide een nieuwe wind, de zoveelste, in organisatorisch onderwijsland. 
Alles moest anders, met behoud van het goede. Oude wijn, maar dan met bubbels en in 
andere, flitsende zakken voor de performance. Verbindingen tussen vakken, vakgebieden, 
leerinhoud, nieuwe doelen en extra prestaties. Het zat er allemaal in. Een ander smaakje 
wellicht, opgeleukt en opgepimpt door de bubbels en de kekke fles, maar het was en bleef 
wijn, of te wel onderwijs. Een privégevolg was dat het desbetreffende kind, een 
onderwijsconsument dus, één van de belanghebbende klanten, een stakeholder – ik verzin 
maar een naam die past bij de positie van het proces – door de bomen het bos niet meer zag 
en de hele tijd bezig was om schema’s te maken om datgene wat moest worden gedaan, in 
diverse elkaar overlappende lijnen en planningen te plaatsen. Daar werden de meest mooie 
lijstjes van gemaakt. Er werd gemindmapt, gerangschikt en opnieuw opgesteld. Vervolgens 
werd er uitgebreid met anderen gesproken over hoe de schema’s nog mooier konden 
worden gemaakt, met behulp van andere programma’s. Er werden uren aan deze schone 
taak besteed, maar het gewone huiswerk bleef liggen. Als ouder en dus toezichthouder op 
de productie van het eindresultaat, de hoeder van de langetermijnvisie, het diploma, zag ik 
dat ontsnappingsproces met lede ogen aan. Het was volkomen duidelijk dat het 
onderwijsveld zelf deze veranderingen ook niet goed kon behappen. Ik zeg daarmee niet dat 
het studiehuis op zichzelf een slechte ontwikkeling was. 
Nu sta ik hier met hetzelfde gevoel. Het College is bezig geweest met het opstellen van 
programma’s, projecten en proeftuinen op een korte termijn. Binnen sommige programma’s 
werkt men met programmalijnen, binnen andere met speerpunten. Er is een enorme 
hoeveelheid energie gaan zitten in het verzinnen van lijstjes en andere opstellingen van oud 
beleid, nieuwe ideeën, normale taken en bijzondere namen. Ik heb ook ergens gelezen dat 
het College domeinen in hun eigen context plaatst. Ik vraag mij dan af of het College nog wel 
weet wat er staat en wat ermee wordt bedoeld. 
 
De heer Arkes (PvdA): Voorzitter! Ik ben een beetje verbaasd. De kleine partijen hebben 
niet zoveel tijd, maar mevrouw Lestrade komt gewoon met een heel brede beeldspraak. Is zij 
echt twee minuten van haar tijd aan het opsouperen, om aan te geven dat zij er niets van 
snapt? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik begrijp er alles van. 
 
De heer Arkes (PvdA): Ik dacht dat mevrouw Lestrade duidelijk wil maken dat het voor haar 
kind niet meer was te snappen en dat zij nu ongeveer hetzelfde doormaakt. 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nou, dan heeft de heer Arkes het niet goed gesnapt. 
Dan moet hij mijn betoog nog maar een keer nalezen. 
De doelen die het College stelt, worden op verschillende plekken in de begroting genoemd, 
zodat het lijkt alsof ze zowel regulier als bijzonder in de programma’s zijn. Het College stelt 
verder dat projecten agendasettend zijn en speciale prioriteit hebben, maar het wordt niet 
altijd duidelijk wat het College wat dat betreft voor doelen heeft. Zo staan de multi-fuel 
stations bij Innovatief Groen in Schoon Brabant, maar ook bij milieu in het reguliere beleid. 
Kortom, ik heb de indruk dat het College het overzicht enigszins kwijt is en dat, voor zover 
het College dat wel had in sommige programmalijnen, in ieder geval het tempo weg is. 
In één alinea wordt aangegeven dat de programma’s op koers liggen en dat de uitvoering 
later plaatsvindt dan voorzien. Wat het College “terugkijken” noemt bij Schoon Brabant is in 
feite vooruitlopen, want er is nog niets gerealiseerd. Zelfs de ontwikkeling van de 
toegangspoort naar het Groene Woud in Boxtel loopt vast, terwijl die zo van start zou kunnen 
gaan. Ook daarover wordt tegenstrijdige informatie verstrekt. Bij het deeltje over samen 
investeren in BrabantStad staan de toegangspoorten vermeld onder het kopje Resultaat. Bij 
het programma Landelijk Gebied geeft het College de traditionele achterstand aan. Wij zijn 
er meer bij gebaat als het College wel volgens planning werkt. Deze onvoldoende, om in 
onderwijstermen te blijven, was verwacht. Het barst van de bijlessen, maar de leerling kan 
het gewoon niet aan, zou de school zeggen. 
Het blijft ons verder verbazen dat zoveel van de communicatie met PS via persberichten 
verloopt. Deze week mochten wij weer via zo’n bericht vernemen dat de realisatie van de 
EHS met zes jaar is verschoven. Dat heeft twee aspecten, zowel een communicatieve als 
een inhoudelijke. Wat betreft de inhoud sluit ik aan bij datgene wat de PvdA zojuist stelde. 
De heer Arkes gaf heel duidelijk aan hoe daarin zou kunnen worden gehandeld. Wij zijn 
enthousiast over het voorstel van de VVD over het inpassingsplan. 
Als PS-lid voel ik mij geschoffeerd als het gaat om de communicatie. Wij hebben uit en te na 
gevraagd of het College dit aan kon, of het zou lukken en dat met ons moest worden 
gecommuniceerd als het College meer nodig had. Iedere keer werd ons verzekerd dat het 
College het zou halen. Als wij dan via een persbericht te horen krijgen dat het niet lukt, dan is 
dat opnieuw een erkenning van het feit dat wij daar een programma op moeten zetten, maar 
ik vind de communicatie niet beleefd. 
De ambitieverlaging staat overigens niet op zichzelf. Ook via een persbericht hebben wij 
mogen vernemen dat de jeugdzorg haar prestatie pas in 2009 hoeft te hebben gehaald. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Mevrouw Lestrade voelt zich geschoffeerd. Mag ik 
vragen of dit gaat uitmonden in een motie van afkeuring over wat het College heeft gedaan, 
of laat zij het bij het opsteken van het boze vingertje? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik laat het daar op dit moment bij. Een motie is een 
zwaar wapen. Je moet dat wapen niet te vaak gebruiken, want dan wordt het bot. Ik hoop de 
verhouding tussen PS en GS zodanig is dat GS inziet dat het fatsoenlijk communicatie moet 
plegen en dat PS daar op een normale manier bij moet worden betrokken. Wij moeten niet 
alles via de krant te horen krijgen. Over dit soort communicatie zijn al eerder problemen 
geweest. Toen is beterschap beloofd, maar ik zie in de communicatie een lijn lopen waarbij 
wij wel iedere keer op deze manier worden benaderd. Mocht dit nog een keer voorkomen, 
wat let ons dan? 
 
De heer Heijmans (SP): Dan weten wij elkaar te vinden. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Zo is het, maar ik hoop dat GS op een andere manier 
reageert. Met jeugdzorg was hetzelfde aan de hand. Hoe valt deze vorm van communicatie 
te rijmen met de wens van de Commissie zwc om elke maand over jeugdzorg te spreken? 
Ook hiervoor geldt dat wij heel graag een goed aanvalsplan zien om de ambitie toch te 
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realiseren. Ik weet genoeg van de problemen om te weten dat dit heel moeilijk is. Ik 
ondersteun de gedeputeerde met alle activiteiten die zij op dit gebied wil ondernemen. 
Dan nog de proeftuinen. Het College wilde deze periode in ieder geval een project 
realiseren. Nu wordt aangegeven dat er alleen maar vooruitgang moet worden geboekt en 
dat zichtbare stappen moeten worden gezet. Die verlaging stelt opnieuw teleur. 
Voor D66 is de bevordering van innovatie en kenniseconomie, zeker in deze tijd van 
financiële crises, een topprioriteit. Dat betekent dat wij ons in beginsel positief opstellen ten 
aanzien van zaken die daarbij en daarvoor nodig zijn. Wij vinden ook dat het College zich 
nog veel actiever kan opstellen waar het gaat om innovatie en kenniseconomie. Wij 
verwachten wat dit betreft niet alleen van de gedeputeerde, maar ook van de toren een veel 
actievere rol op dit punt. De overige punten zal ik in de commissies naar voren brengen. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, uw spreektijd is bijna op. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): U wilt de complimenten nog horen. 
 
De voorzitter: Dat is nooit weg. Ga uw gang. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben aan de complimenten toe. 
Wij hebben altijd vrij technisch ingestoken op de begrotingsbehandeling. Dit is geen 
begrotingsbehandeling, maar toch complimenteer ik de gedeputeerde en de voorhoede van 
de toren, nadrukkelijk de voorhoede, want er is nog een slag te maken, oprecht met de 
pogingen om de begroting te verbeteren. Ik weet dat er hard aan wordt gewerkt en dat is te 
merken. Dat betekent niet dat alles al goed is. Er moet nog steeds veel gebeuren. Het 
College krijgt het nog niet voor elkaar aan te geven waarom wij geld voor bepaalde doelen 
moeten uitgeven. Soms staat het blanco of wordt het verkeerd gezegd. Doel en middelen 
worden nog wel eens door elkaar gehaald. Het lijkt mij de moeite waard daarvoor een 
deskundige in huis te halen. Een wetenschapsfilosoof zou hiermee wel uit de voeten kunnen, 
iemand die logische en complexe zaken met elkaar in verband kan brengen. Het heeft een 
paar jaar geduurd voordat het College mijn suggestie over kleurgebruik in de begroting heeft 
overgenomen, maar ik hoop dat deze suggestie eerder wordt opgepakt. Dan zal het College 
zien dat hij ons wel kan aangeven waarom wij als provincie geld aan welke doelen moeten 
uitgeven. 
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Begroting 2009, Najaarsbrief 2008 en Bestuursrapportage 2-2008, 7 
november 2008 

 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A2. 
Door de leden mw. Moonen-Gerrits, mw. Van Breda, mw. Lestrade-Brouwer, Vreugdenhil en 
Van Schoonhoven wordt het volgende amendement ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008, ter 
behandeling van Statenvoorstel, (de begroting 2009 en najaarsbrief 2008); 
overwegende dat: 
- de groei van het aantal jeugdigen in de jeugdzorg toeneemt; 
- de wachtlijsten toenemen zowel bij bureau jeugdzorg als bij de jeugdzorginstellingen; 
- de kosten in de jeugdzorg daardoor zullen toenemen; 
- het aantal gezinnen waar opvoedingsproblematiek speelt groot is en gemeenten daar nog 
onvoldoende adequaat in de aanpak zijn; 
- 15% van alle jeugdigen problemen in de opgroei- en opvoedingssituatie ondervinden; 
- 30% van de kinderen die bij een scheiding betrokken zijn problemen heeft; 
- pedagogische hulp en ondersteuning minder kostbaar is dan zware hulpverlening; 
- het van groot belang is dat er een goede pedagogische infrastructuur aanwezig is waar 
ouders met kinderen met opgroei- en opvoedingsproblemen op ondersteuning kunnen 
rekenen; 
vaststellende dat: 
- de provincie een brede rol en verantwoordelijkheid in de jeugdzorgketen heeft; 
- de provincie verantwoordelijk is voor de aansluiting van de jeugdzorg op het preventief 
jeugdbeleid; 
- de minister het voornemen heeft in het landelijk beleidskader jeugdzorg 2009-2012 een 
passage op te nemen waarin provincies worden gewezen op hun verantwoordelijkheid ook 
voor scheidingsproblematiek een aanbod te ontwikkelen; 
- programma's als: Eigen Krachtconferenties en Tripple P programma's bewezen resultaat 
hebben; 
- intensivering van het beleidskader op het onderdeel preventie kan bijdragen aan het 
verminderen van instroom in de jeugdzorg; 
- stimulering en bevordering van het lokale hulpaanbod noodzakelijk is om te komen tot het 
ontwikkelen van samenhangende initiatieven; 
- in de begroting geen middelen specifiek voor ondersteuning ten behoeve van voor- en 
nazorg bij jeugdzorg zijn opgenomen; 
- bij behandeling van het beleidskader jeugd 2009-2012 door de gedeputeerde is toegezegd 
te komen met een plan van aanpak voor de regionale sturing; 
Besluiten: 
1. de begroting te wijzigen door een budget van f 4 miljoen jaarlijks voor 4 jaar (totaal 16 
miljoen) gekoppeld aan het beleidskader jeugd 2009-2012 op te nemen voor het stimuleren 
van ondersteuning van ouders en jeugdigen met opgroei- en opvoedingsproblemen ter 
versterking van de kracht van gezinnen; 
2. deze middelen in te zetten voor ondersteuningsprogramma's bij opvoedproblemen, 
omgangsregelingen bij scheiding, deskundigheidsbevordering of nazorg voor individuele 
gemeenten of in het kader van de regionale aanpak met als beleidsdoel: gezinnen snel en 
duurzaam helpen en ondersteunen; 
3. als voorwaarde wordt tevens gesteld dat kwaliteits- en prestatie indicatoren aan het 
gemeentelijk preventief jeugdbeleid worden gesteld; 
4. prestatie-indicator: elk CJG in Brabant heeft een vorm van lokale jeugdhulp gekoppeld aan 
de prestatievelden gericht op jeugd van de WMO; 
5. GS opdracht te geven bij de uitwerking van regionale sturing de inzet van deze middelen 
en de uitwerking van de prestatie-indicatoren te betrekken en deze te bespreken met onze 
commissie Zorg, welzijn en cultuur.” 
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…………….. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M1. 
Door de leden mw. Kerkhof-Mos, Van Schoonhoven, Vreugdenhil, mw. Lestrade- Brouwer, 
mw. Wijnands en mw. Verstappen wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op vrijdag 7 november 2008; 
kennis genomen hebbende van: 
1 het voorontwerp Provinciaal Waterplan 2010-2015, de bijlagen en de notitie ten behoeve 
van de commissie Ruimte en Milieu van 10 oktober jl; 
2.de aanzienlijke financiële consequenties van het Waterplan voor niet alleen de provincie 
maar bijv. ook voor waterschappen en gemeenten; 
constaterende dat: 
1. uit de Financiële toelichting op het uitvoeringsprogramma blijkt, dat (nog) niet het gehele 
uitvoeringsprogramma voor de genoemde planperiode, noch de (aanvullende) verzoeken 
van de waterschappen, zijn gedekt in de provinciale begroting en meerjarenramingen; 
2. van waterschappen en gemeenten als medeoverheden en (water)partners (stimulering 
van) maatregelen worden verwacht, die weliswaar niet als primaire provinciale taak worden 
gezien, maar wel een provinciaal doel dienen; 
3. buiten de 2de Bestuursovereenkomst met de waterschappen, (50%-)cofinanciering door 
de provincie buiten beeld is gebleven, waardoor een forse lastenverzwaring voor burgers kan 
optreden; 
overwegende dat: 
- verlaging van het ambitieniveau van het provinciaal waterplan geen optie is omdat dat niet 
overeenkomt met de 'waterdoelen' die Provinciale Staten stellen; dragen het College van 
Gedeputeerde Staten op: 
- de financiering van het volledige Uitvoeringsprogramma (ontwerp) Provinciaal Waterplan, 
inclusief cofinanciering, in de begroting 2010 en de meerjarenramingen als verplichte 
uitgaven op te nemen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M2. 
Door de leden Van der Doelen, mw. Lestrade- Brouwer, Vreugdenhil en mw. Verstappen 
wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten in vergadering bijeen op 7 november bij de begrotingsbehandeling 2009; 
constaterende dat: 
- Brabanders groot belang hechten aan een mooie en schone omgeving; 
- Brabant zijn ambities wil handhaven inzake realisatie van de EHS in 2018; 
overwegende dat: 
- grondverwerving EHS een steeds terugkerend knelpunt is en de taakstelling moeilijk is te 
realiseren; 
- beschikken over voldoende grond cruciaal is; 
- al een aantal verbeteringen in gang zijn gezet, zoals de aankoopplannen voor natte 
Natuurparels; 
- “mossel”-overleg over de EHS-plannen met alle betrokken partners en organisaties een 
positief resultaat op grondverwerving zal hebben; 
- aankoopbeleid, overeenkomstig natte natuurparels, ook ingezet kan worden bij de aankoop 
van EHS-gronden; 
- PS vrijwilligheid nu willen belonen en niet als het afgedwongen moet worden; 
- dit recht doet aan: afdwingen als het moet; 
verzoeken GS om: 
- op korte termijn met voorstellen te komen, waarbij volledige schadeloosstelling bij de 
aankoop van EHSgronden uitgangspunt is; 
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- uit het oogpunt van geloofwaardigheid en betrouwbaarheid snel overleg met 
maatschappelijke groeperingen te voeren, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
……………………….. 
 
De voorzitter: Door de leden Martens, Lestrade-Brouwer, Vreugdenhil, Van Zeeland en 
Wijnands wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008; 
constaterende dat: 
- er vele plannen door PS worden vastgesteld; 
- een goed draagvlak en deskundige inbreng van vele partijen hiervoor gewenst is; 
- de BMF en de bij de BMF aangesloten groeperingen nadrukkelijk uitgenodigd worden door 
GS om bij diverse plannen hun inbreng te leveren; 
- de BMF hiervoor jaarlijks een subsidie ontvangt op basis van een door de BMF ingediend 
werkplan waarin haar reguliere werkzaamheden zijn opgenomen; 
overwegende dat: 
- er discussie is ontstaan wat onder de reguliere werkzaamheden verstaan moet worden; 
- op 12 maart 2008 er daarom een extra projectsubsidie aan de BMF is toegekend voor 
werkzaamheden in het kader van reconstructie; 
- er daardoor extra administratieve drukte ontstaat; 
- naar verwachting ook in 2009 de BMF en de bij de BMF aangesloten groeperingen 
betrokken zullen worden om hun inbreng en kennis leveren op diverse beleidsterreinen, 
zoals de Natura 2000 beheerplannen, het waterplan en de nieuwe provinciale structuurvisie; 
spreken uit: 
1. dat alle werkzaamheden door de BMF en de bij de BMF aangesloten groeperingen die 
gebeuren op uitnodiging van GS en of PS horen bij de reguliere werkzaamheden van de 
BMF; 
2. dat deze reguliere werkzaamheden zoals opgenomen in hun jaarlijkse projectplannen in 
aanmerking komen voor een financiële ondersteuning van de Provincie Noord- Brabant, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
…………….. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M30. 
Door de leden Martens, Vreugdenhil en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie 
ingediend: 
 
 “Provinciale staten van Noord Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008; 
gehoord de gevoerde discussie betreffende begroting 2009 en verder 
overwegende dat: 
- de provincie steeds meer en vaker internationale contacten legt en daartoe diverse landen 
bezoekt; 
- reizen per vliegtuig, auto, bus of trein het broeikaseffect versterken en bijdragen aan de 
klimaatverandering; 
van mening zijnde dat: 
- het milieu erbij gebaat is indien deze effecten gecompenseerd worden; 
- de provincie hierin een voorbeeld functie kan vervullen; 
besluiten dat: 
- vanaf 1 jan 2009 de C02 uitstoot van dienstreizen, die college-, statenleden en ambtenaren 
maken in het kader van hun werk, dient te worden gecompenseerd, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
……………………. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Verstappen, Van Zeeland, Martens en mw. Lestrade-
Brouwer wordt de volgende motie ingediend: 
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“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008; 
Constaterende: 
- dat de provincie kwaliteitsverbetering van het stedelijke gebied (stedelijke vernieuwing, 
leefbaarheid steden) nastreeft; 
- dat de provincie onder 'Proeftuinen' inzet op het vergroten van duurzaamheid en innovatie 
m.b.t. herstructureringswijk, nieuwbouwwijk, schoon bedrijventerrein binnen het programma 
Schoon Brabant; 
- dat vanwege de beperkte ruimte in de stad men de hoogte in zal moeten, wil men niet 
blijven uitdijen met als gevolg verstedelijking van het landschap, terwijl mensen toch een huis 
met een tuin willen; 
overwegende: 
- dat met compact en groen bouwen met tuinen op niveau een bijdrage wordt geleverd aan 
kwaliteitsverbetering van het stedelijke gebied en een gezonde leefomgeving; 
- dat tuinen op niveau valt binnen criteria van duurzaamheid en innovatie en aan een 
behoefte van mensen tegemoet komt; 
- dat de techniek om compact en groen te bouwen, met tuinen op niveau, er al lang is; 
- dat er reeds geslaagde projecten van 'tuinen op niveau' zijn; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- de idee van compact te bouwen met 'tuinen op niveau' actief uit te dragen en vorm te geven 
door het onder te brengen binnen de Proeftuinen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
……………………………… 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M39. 
Door de leden mw. Verstappen, Martens en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie 
ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008; 
constaterende: 
- dat uit zeer recent onderzoek van het ministerie van VROM is gebleken dat er aan het eten 
van vlees zeer nadelige milieueffecten zitten; 
- dat bij de "productie" van vlees 85% van de plantaardige eiwitten verloren gaat; 
- voor 1 kilogram dierlijk eiwit is, afhankelijk van de soort minimaal 3 tot 10 kilogram 
plantaardig eiwit nodig; 
- landbouwdieren zorgen ervoor dat 85% van de gevoerde plantaardige eiwitten worden 
omgezet in mest; 
- dat de productie van vlees een zeer groot beslag legt op het wereldwijde landbouwareaal; 
80% van het landbouwareaal is bestemd voor de productie van veevoer; 
- er in Nederland onvoldoende landbouwgrond is om de veestapel te voeden waardoor grote 
hoeveelheden plantaardig voer ingevoerd moet worden; 
- dat onderzoek van het WNF (rapport Living Planet) eveneens heeft aangetoond dat de 
huidige levenswijze van "de Nederlander'' met zijn vleesconsumptie een zeer groot beslag 
legt op de beschikbare landbouwgronden, de watervoorraad en de biodiversiteit; 
- dat 18% van de broeikasuitstoot wereldwijd veroorzaakt wordt door de veehouderij; 
- dat zowel in de Eerste als Tweede Kamer dit onderwerp is opgepakt; 
overwegende: 
- dat het ethisch niet verantwoord is, zelfs moreel onaanvaardbaar, dat onze levenswijze zo'n 
groot beslag legt op de aarde; 
- dat het voor de toekomst van volgende generaties, van zowel mensen als dieren, 
noodzakelijk is dat wij ons verantwoordelijk tonen voor de gevolgen van ons handelen voor 
de aarde; 
- dat onderzoekers van bovengenoemde rapporten stellen dat het gelijktijdig vervangen van 
vlees, zuivel en vleeswaren door plantaardige alternatieven als soja en ander peulvruchten 
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grote besparingen oplevert wat betreft de uitstoot van broeikasgassen, landgebruik, 
waterverbruik en biodiversiteit; 
- dat een verschuiving in de zin van minder vlees eten en meer plantaardige alternatieven 
wenselijk is voor een duurzame voedselproductie (Protein Politics, Dr. M. Vijver, Twents 
Univ.); 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- te onderzoeken wat de bijdrage kan zijn van de provincie aan het bewerkstelligen van een 
noodzakelijke transitie naar een meer plantaardige eiwitproductie; 
- concrete voorstellen te formuleren en die voor het zomerreces ter bespreking voor te 
leggen aan PS, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
……………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik ben de reisleidster voor het laatste stukje, 
zoals de heer Heijmans al aangaf. Ik heb het niet kunnen vinden, maar die term stond 
blijkbaar in een motie. Om de VVD gerust te stellen: D66 is gek op reizen en ziet daar het 
economisch belang van in. Wij hebben daar geen enkel probleem mee. Ik doe het zelf ook 
heel graag. Ik geef eerlijk toe dat ik heel erg jaloers was op de gedeputeerde dat hij zo’n 
geweldige reis naar de VS kon maken, want de inhoud en het gezelschap was buitengewoon 
inspirerend. Ik denk dat hij het ontzettend interessant heeft gevonden. In het kader van de 
begroting en de bestedingen vraag ik mij alleen af of dit soort reizen al of niet door ons moet 
worden betaald. Daarover wil ik graag de argumentatie horen. D66, GroenLinks en de SP – 
deze kwestie bespreek ik ook namens die fracties – hebben er ook vragen over gesteld. Ik 
krijg het antwoord daarop graag in het kader van deze begroting, maar het gaat ons met 
name om de argumenten voor bepaalde reizen. Als je als gedeputeerde een reis 
onderneemt, dan ligt daar een bepaalde argumentatie aan ten grondslag. Wij horen die 
graag. 
De communicatie bespreek ik ook namens GroenLinks en de SP, maar die is in dit kader niet 
sympathiek. Tijdens de vorige PS-vergadering heb ik gedeputeerde Hoes gevraagd hoe het 
kwam dat de Staten elke keer later werden geïnformeerd dan de pers. Dat is nu weer aan de 
orde geweest. 
Omroep Brabant had al vermeld dat gedeputeerde Rüpp wel aanwezig zou zijn vandaag, 
terwijl die mededeling aan de leden van PS pas op donderdag op de mail stond. Ik heb de 
vorige keer gezegd dat ik niet van grote woorden houd, dat blijf ik zeggen, maar dit is in een 
maand tijd het derde voorbeeld dat ik aanhaal, terwijl ook daarvoor een aantal zaken heeft 
gespeeld waarbij PS is gepasseerd in de contacten. Dat stellen wij niet op prijs. Wij willen 
een goed antwoord op wat het College daaraan denkt te verbeteren. Dan komen wij er 
eventueel in tweede termijn op terug. De communicatie met milieugroeperingen is de laatste 
tijd ook niet je van het. Toen het over de BMF ging, hebben wij ook geïnterrumpeerd. Over 
dat onderdeel van de communicatie dienen wij een motie in, mede namens de SP, 
GroenLinks, de PvdD en de PvdA. 
Wat betreft de communicatie in het kader van de niet-ontvankelijkheidverklaring zien wij 
graag dat GS de activiteiten die het onderneemt in dat kader opschort totdat alle betrokken 
milieugroeperingen de kans hebben gehad hun statuten te wijzigen. Ik begrijp de handelwijze 
van GS wel, want sommige milieugroeperingen zijn lastig om mee om te gaan. Je vraagt je 
soms in redelijkheid af wat voor baat ze hebben bij het aantekenen van bezwaar, maar er 
zijn ook veel goede milieugroeperingen. De indieners van deze motie zien graag de GS zijn 
activiteiten ter zake tijdelijk opschort, zodat deze groeperingen de kans krijgen hun statuten 
en werkzaamheden opnieuw te beschrijven en op te stellen. Daarna kan het College met 
meer recht van spreken overgaan op het niet ontvankelijk verklaren van groeperingen die 
werkelijk geen belang hebben in het Brabantse. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Voorzitter! Wat bedoelt mevrouw Lestrade daar nu precies 
mee? Betekent dit dat GS de besluitvorming moet opschorten? 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het betekent dat GS voorlopig geen activiteiten meer 
onderneemt in het kader van de niet-ontvankelijkheidverklaringen. 
Er wordt dus op de oude voet doorgegaan, zodat de milieugroeperingen de ruimte krijgen om 
hun statuten te wijzigen. Dat duurt niet zo lang. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Dat begrijp ik niet. Of GS gaat gewoon door en verklaart elke 
milieuvereniging ontvankelijk, ongeacht de statuten, of GS schort de besluitvorming op. Het 
is van tweeën een. Voor lopende procedures heeft dit namelijk geen zin. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik doel op het eerste. Er worden geen niet-
ontvankelijkheidverklaringen afgegeven. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Dat kan niet zo maar, want dit is gekoppeld aan besluitvorming. 
Het kan alleen maar als GS zijn besluiten opschort. Dan kunnen de milieuverenigingen hun 
statuten aanpassen. Of GS laat de besluitvorming doorgaan en dan wordt elke vereniging 
ontvankelijk verklaard, in afwachting van de wijziging van de statuten van die verenigingen. 
Bedoelt mevrouw Lestrade het laatste? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorlopig wel ja. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Dat is helder. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Dan jeugdzorg. Wij hebben uiteraard een 
amendement over residentiële jeugdzorg. D66 waardeert de inzet van de gedeputeerde 
buitengewoon op het terrein van de jeugdzorg. Ik heb nog een aantal verslagen uit 1999 en 
die jaren erop nagekeken. Toen werden termen als varkensstallen gebruikt als het over 
jeugdzorginstellingen ging. PS en de gedeputeerde en de Staten doen het nu met elkaar. 
Iedereen heeft zijn eigen invalshoek, maar wij werken er met zijn allen aan. Ik vind dat een 
compliment waard. Wij willen het beleid van de gedeputeerde graag ondersteunen. In dit 
amendement roepen wij het College op tien residentiële plaatsen extra neer te zetten, vooral 
gelet op het uitgevoerde onderzoeksresultaat hiernaar. In dit onderzoek staat namelijk dat 
residentiële zorg, zeker gelet op de lange termijn, een heel goede opbrengstverhouding kent, 
in relatie tot de geïnvesteerde middelen, vooral met het oog op de nazorg. Dat is ook 
uitstekend verwoord in het amendement van het CDA. De kosten van een residentiële 
zorgplek wisselen nogal. In Zuid-Holland is het ongeveer €56.000 per plek, maar hier is dat 
beduidend duurder. Ik weet de redenen niet, maar dat lijkt mij meer een technische vraag 
voor de commissie. Vandaar noemen wij ook geen bedrag in het voorstel. De dekkingsgraad 
lijkt mij te zitten in de vrije middelen die wij voldoende hebben. Wat de begroting betreft 
delen wij een compliment uit aan de Werkgroep verbetering begroting. Ik heb tot mijn 
genoegen gezien dat ook in de Memorie van Antwoord staat dat het College voorstelt om 
een externe deskundige in te schakelen voor de terminologie. 
Het College spreekt ergens over een verschuiving van de ICT-middelen. Gisteren stond in 
het Brabants Dagblad een heel mooie kaart over de verplaatsing van de LOG’s (Landbouw 
Ontwikkelingsgebieden). Dat soort informatie is in huis beschikbaar, alleen moeilijk ontsloten. 
Ik doe een beroep op degenen die zich daarmee bezighouden, al kost het wellicht meer en 
kan het niet kostenneutraal, omdat het ontsluiten van informatie heel gecompliceerd is, om 
daar onverdroten mee door te gaan, want is essentieel dat een en ander met elkaar in 
verband kan worden gebracht. Ik hoor graag wat meer over het eventueel niet 
kostenneutraal zijn van deze kwestie. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en mw. Verstappen wordt het volgende 
amendement ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008;  
behandelend de begroting 2009; 
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overwegend; 
dat op peildatum 1 oktober jl. 
- de wachttijd voor residentiële plaatsen voor 136 jeugdigen langer was dan 9 weken; 
- 562 jongeren een vorm van provinciaal gefinancierde jeugdzorg ontvingen terwijl ze 
tegelijkertijd wachtten op een andere vorm van jeugdzorg, 
- van deze jongeren een substantieel deel ook wacht op een residentiële plaats; 
de behoefte aan residentiële zorg niet goed door second best oplossingen kan worden 
ingevuld; naast de reeds door GS voorgestelde maatregelen een investering in extra 
residentiële plaatsen nodig is om op korte termijn te voldoen aan deze behoefte; 
besluiten: 
ten minste 10 extra residentiële plaatsen op jaarbasis te financieren en de financiering van 
deze plaatsen in de begroting op te nemen.” 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A11. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. 
Wijnands, Martens, mw. Verstappen en Heijmans wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergaderingbijeen op 7 november 2008; 
overwegende: 
- dat de Raad van State barrières opwerpt tegen de procesgang van milieuorganisaties die 
niet actief zijn op het gebied waar zij vergunningen en bestemmingen aanvechten; 
- dat GS om dezelfde reden verschillende milieuorganisaties niet ontvankelijk wil laten 
verklaren in diverse processen die gevoerd (gaan) worden; 
- dat de niet-ontvankelijkheidverklaring gebaseerd wordt op de statuten van deze 
organisaties en de wijze waarop de werkzaamheden beschreven zijn; 
- dat de Raad van State een aantal van deze organisaties wel ontvankelijk zal verklaren na 
screening van statuten en documenten; 
- dat verschillende van de organisaties die niet-ontvankelijk verklaard worden, door een 
aanpassing van hun statuten en beschrijving werkzaamheden alsnog ontvankelijk zullen zijn 
binnen de procesgang; 
verzoeken: 
GS de handelingen die gericht zijn op het niet-ontvankelijk verklaren van diverse 
milieugroeperingen op te schorten om de diverse betrokken organisaties de mogelijkheid te 
bieden hun statuten etc. te wijzigen, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
…………………………. 
 
De voorzitter: Door de leden Bergsma, Erciyas, mw. Tsoutsanis-van der Koogh, mw. 
Gounou, Martens en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 7 november 2008; ter 
behandeling van de begroting 2009; 
constaterende dat: 
- MBO-studenten op dit moment geen OV-jaarkaart ontvangen als zij jonger zijn dan 18 jaar, 
in tegenstelling tot Hbo- en WO- studenten; 
- MBO-studenten hierdoor praktisch belemmerd worden in hun studiekeuze; 
overwegende dat: 
- MBO-studenten dezelfde mogelijkheden en kansen moeten hebben wat betreft hun 
studiekeuze als HBO- en WO-studenten; 
- de Tweede Kamer in meerderheid vindt dat dit een onrechtvaardige situatie is en een motie 
heeft aangenomen om 30 miljoen euro beschikbaar te stellen voor een oplossing; 
- een OV-jaarkaart voor minderjarige MBO-studenten naar schatting l10 miljoen euro per jaar 
kost (brief staatssecretarissen van V&W en OC&W d.d. 25 juli 2008); 
- het onwenselijk is dat iedere provincie een eigen unieke regeling voor minderjarige MBO-
studenten creëert, welke weer zorgen voor onduidelijkheid en ongelijkheidproblemen; 
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spreken uit dat: 
- een landelijke OV-jaarkaartregeling voor minderjarige MBO-studenten wenselijk is; 
- de rijksoverheid in eerste instantie verantwoordelijk is voor de financiering hiervan, maar 
dat ook provincies vanuit hun verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer een bijdrage 
kunnen leveren; 
verzoeken het College van Gedeputeerde Staten: 
- in overleg te treden met alle betrokken partijen om de haalbaarheid van een OV- jaarkaart 
voor minderjarige MBO-studenten te onderzoeken; en hiervoor een financieringsconstructie 
te ontwikkelen; 
- deze motie onder de aandacht te brengen van de staatssecretarissen van V&W en OC&W, 
de Tweede Kamer, het IPO, de MBO-raad en Provinciale Staten van de overige provincies in 
Nederland, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
……….. 
 
De voorzitter: Door de leden Hoogeveen, mw. Van Breda en mw. Lestrade-Brouwer wordt 
het volgende amendement ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 7 november 2008; 
behandelend de begroting 2009; 
besluiten: 
het amendement nummer A2 van CDA, ChristenUnie-SGP, SP en GroenLinks betreffende 
de Restauratie Monumenten als volgt te wijzigen: 
vóór het gedachtestreepje: 
- "de verdeling van deze extra middelen in de commissie ZWC te bespreken." 
de volgende tekst in te voeren als extra gedachtestreepje: 
- “Deze extra middelen over de categorieën, waaronder begrepen industrieel erfgoed, 
molens, kastelen en kerken, te verdelen waarbij recht wordt gedaan aan de aangenomen 
motie 'Industrieel Erfgoed' van maart 2008.” 
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Uitgangspunten investeringsprogramma Brabant, 12 december 
2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het stuk was door de ambtenaar 
oorspronkelijk waarschijnlijk goed geschreven maar er zijn zoveel correcties aangebracht – 
je ziet ook stijlverschillen – dat er een zekere inconsistentie is opgetreden. Er zijn ook 
taalfouten gemaakt. Al met al spreken de stukken elkaar ook wat tegen en dat is lastig. Uit 
de stukken blijkt wel historisch besef, want ik herken de term going concern van de vorige 
fractievoorzitter van het CDA. Zoals wij in de commissie al hebben aangegeven, zijn wij het 
eens met de richting die wordt aangegeven. Wij hebben echter evenals mevrouw Verstappen 
moeite met de begrippen welvaart en welzijn in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving. 
Verhoging van welvaart wil natuurlijk absoluut niet zeggen dat ook verhoging van welzijn 
optreedt, zeker niet als je het in relatie brengt met andere aspecten van het begrip planet. 
In de bijlage wordt aangegeven dat wordt uitgegaan van de tien doelen van de 
interimstructuurvisie. Volgens mij moeten wij die nog vaststellen. Bovendien is dat voor ons 
wat lastig omdat wij het sowieso al niet eens zijn met die tien doelen. Ik neem aan dat de 
compensatie van het huidige dividend inflatiebestendig is. In het stuk is sprake van 
onttrekkingen aan reserves conform de uitgangspunten en/of het separaat bespreken met 
PS. Onttrekkingen aan reserves worden echter altijd met PS besproken. Daarom lijkt “en/of” 
mij niet reëel. Moeten alle projecten in het kader van de B5, de totale € 350 mln. inderdaad in 
2011 in uitvoering zijn? 
Het verhaal inzake de multiplier is zeer inconsistent. In het stuk staat echt iets anders dan in 
de Memorie van Antwoord. Ik krijg graag een toelichting wat precies met de multiplier wordt 
bedoeld. In het stuk wordt gesproken van een vermeerdering van € 3 tot € 5, terwijl in de 
Memorie van Antwoord wordt gezegd dat daarvan geen definitie kan worden gegeven. 
Volgens mij moeten er iets meer concrete uitgangspunten zijn als je het begrip multiplier 
gebruikt. 
Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Kielenstijn wat betreft de term ‘nooit’ als het gaat 
om het nemen van verantwoordelijkheid in het kader van ontwikkelingen, al is het natuurlijk 
mogelijk dat wij een voortrekkersrol vervullen. Ik begrijp heel goed dat je met het oog op je 
onderhandelingspositie niet meteen moet zeggen dat je het wel even betaalt maar een heel 
starre houding lijkt mij ook niet goed. Wij doen wel vaker iets aan voorfinanciering van een 
en ander. 
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Startnotitie Verordening Ruimte Noord-Brabant 
Startnotitie Structuurvisie RO Noord-Brabant, 12 december 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij zijn uiteraard voor het programma. 
Daarbij teken ik aan dat gedurende de tijd dat de Commissie voor Beleidsevaluatie haar 
onderzoeken heeft gepubliceerd er steeds sprake van is geweest – wij vertrouwen erop dat 
dat ook in dit jaarprogramma naar voren komt – dat zij de eigen rol en positie onder de loep 
zou nemen. Uiteindelijk geven wij als PS GS opdrachten. In de onderzoeken is herhaaldelijk 
naar voren gekomen dat wij als PS soms niet duidelijk zijn geweest in onze opdrachten: 
hebben wij die opdrachten niet goed geformuleerd of hebben wij GS te veel ingekaderd dan 
wel te veel ruimte gegeven? In ieder zitten er leerelementen voor PS in. Juist om een 
programma als de reconstructie, waarin de PS de instrumenten heeft gefaciliteerd voor GS 
en het heel erg belangrijk is dat GS uit de voeten kan met datgene wat er moet gebeuren, tot 
een goed einde te brengen, vinden wij het van groot belang om de instrumenten die wij 
beschikbaar hebben gesteld en die in de loop van het proces al zijn veranderd, waardoor al 
is gebleken dat zij bij de aanvang niet helemaal goed waren, nog eens onder de loep te 
nemen. Daarom dring ik er met klem bij CDA en VVD op aan, te kijken naar dit onderzoek, 
want het is in ieder geval D66 een lief ding waard dat wij als PS kunnen leren van dit 
onderzoek, zodat wij GS in staat kunnen stellen om op de juiste wijze, dat wil zeggen zo 
effectief en zo economisch mogelijk, de resultaten te boeken die wij graag gerealiseerd 
willen zien in deze periode. Als wij langer wachten met de verandering van de instrumenten, 
wordt het te kort dag. 
………………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Gezien de overweldigende 
belangstelling van iedereen voor de bijdrage van iedereen houd ik het kort en krachtig. In de 
commissie is er namens D66 ook al heel veel over gezegd. Het zal duidelijk zijn dat D66 
graag alle 17 onderwerpen in de verordening had gezien, ook gezien het advies van de 
Provinciale Omgevingscommissie. 
Wij zijn eigenlijk voor variant 3, de verordening met beperkte delegatie. De hele situatie met 
Boterwijk in Oirschot was de aanleiding om te kiezen voor de beperkte delegatie. Wat betreft 
de Structuurvisie geven wij de voorkeur aan variant 4. Wij nemen echter aan dat daarvoor 
geen meerderheid in de Staten is te vinden. Wij zijn enthousiast over de manier waarop het 
College de Structuurvisie opzet en daarom wachten wij het antwoord af. 
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Rapport van de Zuidelijke Rekenkamer, communicatie met beleid –
beleidscommunicatie door de provincie Noord-Brabant, 20 maart 

2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Ik weet niet of ik moet spreken 
over de commissie voor Beleidsevaluatie of over het onderzoek van de Zuidelijke 
Rekenkamer. Volgens mij is het rapport van de Zuidelijke Rekenkamer thans aan de orde. Ik 
wil natuurlijk graag uitgebreid praten over de commissie voor Beleidsevaluatie, hoe 
belangrijk ik die commissie vind en hoe belangrijk het is dat zij onafhankelijk onderzoek kan 
doen, et cetera. 
Het voorliggende rapport is uitgebreid besproken in de commissie voor Bestuur en Middelen. 
Wij hebben inderdaad gezegd dat wij het Statenvoorstel niet ver genoeg vonden gaan, 
omdat alleen de aanbevelingen worden onderschreven. Wij willen ook weten hoe GS deze 
gaan implementeren in de uitvoering. In de Memorie van Antwoord mis ik de positie van PS 
als politiek orgaan. Communicatie wordt vooral bedrijfsmatig benaderd, maar wij zijn een 
politiek orgaan en dienen dus ook politiek te communiceren. Dat is een andere tak van sport. 
Ik verwacht dat GS ook hierop een visie ontwikkelen en zie deze graag terug in de 
toegezegde reactie. 
Kunnen GS toezeggen dat zij PS hier een eigen positie toekennen en niet onderbrengen 
onder corporate communication? 
Uiteraard moet er een goede verhouding zijn tussen communicatie en beleidsuitvoering. Het 
is prettig als daaraan aandacht besteed wordt. Wij kunnen immers wel leerbonnen uitgeven, 
maar als er net zoveel geld aan communicatie moet worden uitgegeven als aan de 
leerbonnen zelf, weet ik niet of de verhouding klopt. 
In de commissie hebben wij gezegd dat wij tevreden waren over het feit dat GS al een aantal 
stappen hebben gezet en benieuwd zijn naar de voortgang. 
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Project verbouwing/nieuwbouw Noordbrabants Museum en 
renovatie Statenzaal en Waterstraatcomplex te ’s-Hertogenbosch, 

20 maart 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Wij zijn voorstander van de 
verbouw van het museum, zij het dat wij altijd hebben gezegd dat daarbij de uitgangspunten 
van de provincie betrokken moeten worden, te weten dat de provincie een voorbeeldfunctie 
dient te vervullen op het gebied van innovatie, duurzaamheid en financiële degelijkheid. Al 
die punten zijn hier aan de orde geweest. Er is gesproken over innovatie in de vorm van 
zonnecellen en hoe deze techniek meer doorgevoerd kan worden. Duurzaamheid heeft daar 
natuurlijk te maken. De financiële degelijkheid is ook aan de orde gekomen. 
De directie en het management van het Noordbrabants Museum kennend, gaan wij ervan uit 
dat die analyses er wel zijn, maar wellicht niet helemaal uitgebreid bij de stukken hebben 
gelegen. Wij veronderstellen dat de financiële risico’s wel degelijk bekend zijn bij GS. Op 
basis daarvan kunnen wij instemmen met het voorstel. 
Wij onderschrijven het standpunt over de indexering. Het heeft te maken met een systeem 
van financiële boekhouding waarvoor je moet uitkijken. Wij dringen erop aan dat dit op 
enigerlei wijze in de stukken naar voren komt. Als het boekhoudtechnisch niet opgenomen 
mag worden, kan het in de stukken wel worden genoemd als een risico waarop je moet 
vooruitlopen. 
Worden er veranderingen voorzien in de ontwikkelingen bij het Religieus Museum in Uden 
en zijn daarvoor in de plannen alternatieven opgenomen deze niet zullen leiden tot 
programmatische wijzigingen? 
Wij gaan akkoord met het voorstel, tenzij er rare dingen gezegd worden in het antwoord van 
GS, maar dat verwachten wij niet. 
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Interpellatie met betrekking tot het verkoopproces Essent Milieu, 20 
maart 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Normaal gesproken vraag je 
toestemming tot het houden van een interpellatie naar aanleiding van een opmerking of een 
besluit. 
Wij doen dit verzoek omdat er geen besluit genomen is en geen opmerking gemaakt is. Dat 
heeft ons gestoord. Wij willen dit in PS bespreken omdat het te maken heeft met de 
verhouding tussen GS en PS. Het gaat om de informatievoorziening. 
Wij hebben GS gecomplimenteerd met de wijze waarop PS betrokken is bij het dossier over 
Essent,maar missen dit helemaal bij Essent Milieu. 
Tijdens de discussie is bijna in de marge opgemerkt dat Essent Milieu ook verkocht moest 
worden. In de kranten lezen wij allerlei dingen. Het Financieele Dagblad heeft een aantal 
keren hierover gepubliceerd. PS krijgen echter geen informatie van GS over de stand van 
zaken. De eerste biedingsronde is 11 maart afgelopen. Ook daarover hebben wij geen 
informatie gekregen. 
Onze vragen zijn gerelateerd aan de zaken waarover wij schriftelijke vragen hebben gesteld. 
Wij maken ons zorgen om de consequenties van de antwoorden in relatie tot de eventuele 
verkoop. Het is niet de bedoeling om nu dezelfde vragen te stellen. Wij willen het probleem 
dat wij met onze schriftelijke vragen hebben aangekaart, een plek geven in het 
verkoopdossier van Essent Milieu. Wat gebeurt er met die wurgcontracten met de 
gemeenten als Essent Milieu wordt verkocht? Wij vragen GS om ons in het kader van de 
actieve informatieplicht bij te praten en ook in te gaan op het probleem dat onder de 
schriftelijke vragen lag. 
 
De heer Van Oord (CDA): Wij hebben kennisgenomen van het interpellatieverzoek en zien 
dat het vooral gaat over de zogeheten wurgcontracten. Wij zijn van mening dat de provincie 
in feite geen partij is in de contracten van Essent Milieu met gemeenten. Hoe ziet de fractie 
van D66 dit? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het heeft ons in de beantwoording van de schriftelijke 
vragen verbaasd dat de provincie Brabant zich niet als partij ziet. De provincie is immers 
aandeelhouder in Essent Milieu. Wij hebben gevraagd of de provincie zich als 
belangenbehartiger van de Brabantse burger ziet. Wij vinden namelijk dat de provincie zich 
altijd zo moet opstellen. Uit het antwoord blijkt dat dit niet het geval is. 
De wurgcontracten zijn een soort gedwongen winkelnering. Er moet een aantal tonnages 
afval geleverd worden. Als veel afval gescheiden wordt ingezameld, komen de gemeenten 
onder het tonnage te zitten dat zij verplicht moeten leveren. Welke consequenties heeft dat 
bij de verkoop? Worden die risico's meegenomen? 
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Motie vreemd aan de orde van de dag, 20 maart 2009 
 
De voorzitter: Door de leden Thuis, Kielenstijn, Arkes, Martens, Vreugdenhil, mw. Lestrade- 
Brouwer en Punt wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 20 maart 2009; 
constaterende dat: 
- de Raad voor de financiële verhoudingen op 19 maart 2009 een advies voor herverdeling 
van de provinciale inkomsten heeft gepubliceerd; 
- volgens het advies de gezamenlijke provincies voor €597 mln. gekort kunnen worden; 
- de provincie Noord-Brabant een bijdrage zou moeten leveren van €164,1 mln.; 
- dit bijna een derde van het totaal is en meer dan 16% van de provinciale begroting; 
- dit in het kader van de herverdeling buitenproportioneel is; 
- Brabant in het afgelopen decennium gedecentraliseerde taken van het Rijk voortvarend 
heeft opgepakt en adequaat heeft gefinancierd met additionele eigen middelen; 
- daarvoor verschillende investeringsprogramma’s met andere overheden als gemeenten, 
waterschappen en maatschappelijke organisaties zijn afgesproken; 
- de uitvoering van deze programma's die essentieel zijn voor de Brabantse economie en de 
leefbaarheid zoals herstructurering spoorzones, versnelde aanleg ecologische 
hoofdstructuur, milieumaatregelen, cofinanciering infrastructuur, investeringen nationale 
landschappen enz., onder grote druk komt te staan dan wel onuitvoerbaar wordt; 
- daarmee aan de basis van de open huishouding van de provincie wordt gemorreld en het 
Rijk een onevenredige greep zou krijgen op de grondwettelijk vastgelegde keuzevrijheid van 
de provincie; 
spreken uit:  
dat indien het kabinet uitvoering geeft aan het advies van de Raad voor de financiële 
verhoudingen, dit onaanvaardbare consequenties heeft voor de investeringsprogramma’s 
voor Brabant; 
roepen Gedeputeerde Staten op, al het mogelijke in het werk te stellen om de financiële 
implicaties van het advies in een voor Brabant aanvaardbaar voorstel van het kabinet om te 
buigen, zodat blijvend uitvoering gegeven kan worden aan de Brabantse programma's, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het lijkt wel of sommige mensen het hele 
rapport al gelezen hebben. Ik niet. Ik heb even de highlights eruit gehaald. Flevoland is 
volgens mij de enige provincie die blij is. Zij krijgt er geld bij: €13,5 mln. Brabant levert het 
meeste in, daarna komt Gelderland, maar tussen Brabant en Gelderland zit al een verschil 
van €70 mln. Ik denk dat de bedoeling van dit rapport is om een flinke steen in de vijver te 
gooien waardoor veel modder en rotzooi naar boven komen, alle partijen met elkaar gaan 
praten en er uiteindelijk een mooi systeem uitkomt: these, antithese en synthese. Er is geen 
enkele partij in dit huis die niet vindt dat Brabant wat geld moet inleveren, het geld eerlijker 
verdeeld moet worden en taken anders moeten worden ingezet. 
Het provinciale belastingstelsel met die opcenten is altijd al ongelukkig geweest. Onlangs zei 
een bestuurskundige dat de uitspraak "no taxation without representation" eigenlijk 
omgekeerd moest zijn, namelijk: "no representation without taxation". Als de provincie 
eenmaal beschikt over een eigen belastinggebied kan daarover veel beter gesproken 
worden in combinatie met de kerntakendiscussie. Ik hoop dat deze veenbrand en het 
oplaaiende vuur daartoe zullen leiden. 
Ik heb de motie ondertekend omdat wij de huidige manier waarop het geld verdeeld is 
volledig onterecht vinden. Naar mijn mening zit achter dit rapport een politiek statement. De 
vrienden van het CDA en de PvdA moeten iets moois bedacht hebben. Ik wens de fractie 
van het CDA veel succes morgen op haar congres. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken en 
dat een verstandige opmerking uitkomt, hoewel je dat met het CDA nooit weet. 
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De wijze waarop wij de financiën hebben ingezet en de manier waarop de werkgevers in 
overleg zijn getreden met GS om een investeringsprogramma te maken, geven aan dat de 
provincie slagvaardig optreedt en probeert de economische recessie te bestrijden. Voorlopig 
is de provincie daarin actiever dan het Rijk. Ik hoop dat naar aanleiding van het rapport een 
brede discussie gevoerd gaat worden over een betere verdeling. 
Wij steunen de motie op grond van deze gedachten. 
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Beleidsevaluatie subsidies, 24 april 2009 
  
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de Voorzitter! U weet dat D66 sterk hecht aan 
beleidsevaluatie en wij zijn dus blij met dit onderzoek. Wij hadden ook opmerkingen over de 
warmte van de relatie en zonder meteen in schaapjes tellen te verzanden wil ik toch 
opmerken dat u het blijkbaar heeft opgevat op de wijze van de jaren zestig, want het woord 
empathiese is helemaal in de oude stijl geschreven en doet mij denken aan de hippietijd. 
Met uw uitleg zijn wij niet zo gelukkig, want D66 vindt dat er een scheiding moet zijn tussen 
warme relatie en subsidierelatie. Warmte in relaties hoort thuis in de relatie met een partner, 
een subsidierelatie hoort zakelijk en strak te zijn. U kunt in uw subsidievoorwaarden van alles 
aangeven met betrekking tot toetsmomenten, afwijzingen enz. maar de warmte hoort in een 
andersoortige structuur thuis, niet in subsidies. 
Daarbij horen we elkaar te kunnen afrekenen op prestaties. Die overweging dient naar onze 
mening meegegeven te worden in het antwoord van GS. Wij verwachten dat GS in zijn 
antwoord aangeeft hoe zij aan relatiebeheer vorm willen geven, zowel ten aanzien van 
klanten als ten aanzien van subsidies. Onzes inziens is daar echt een scheiding tussen. Het 
geeft ons inderdaad te denken over de wijze waarop wij als PS onze verantwoordelijkheid 
moeten nemen in het formuleren van de doelen die wij willen bereiken. Voor de zoveelste 
keer hebben wij eigenlijk als PS een rapport gekregen dat niet altijd positief is. 
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Uitvoering Toekomststrategie Essent, 24 april 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de Voorzitter! Ik denk dat ons stemgedrag 
niet zo heel spannend is. Ik heb daarover al genoeg gecommuniceerd. Net als andere 
partijen wil ik uiteraard graag uitleggen hoe wij tot ons standpunt gekomen zijn. Ik geef eerst 
onze visie en spreek daarna over het proces en het product. U bent immers van ons gewend 
dat wij op die manier onze besluitvorming toelichten. Ik ben wel enigszins geïrriteerd door 
landelijke politici, ministers en de minister-president. Door de landelijke besluitvorming zijn 
wij gedwongen om dit traject in te gaan. Nu doen wij het en willen zij ons daarvan op alle 
mogelijke manier vanaf houden. Ik vind dat niet consistent. 
 
De heer Heijmans (SP): Het intrigeert mij waarom mevrouw Lestrade blijft volhouden dat wij 
gedwongen worden. Voor, tijdens en na de splitsing heeft de landelijke overheid ons altijd 
laten weten dat het ons vrij stond onze aandelen al dan niet te vervreemden. Mevrouw 
Lestrade blijft maar vertellen dat wij gedwongen zijn dit traject in te gaan. Wij zijn daartoe 
echt niet gedwongen door de landelijke overheid. Kunnen wij het daarover eens worden? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij vinden dat de productie en leverantie van energie 
niet aan de overheid is. De overheid moet altijd zorgen voor een goed netwerk en dat de 
burgers toegang hebben tot energie. 
 
De heer Heijmans (SP): Dan zegt mevrouw Lestrade nu eindelijk eerlijk dat zij gedwongen 
is door de visie die D66 heeft maar niet door de overheid? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nee, nee. Wij vinden wel degelijk dat door de splitsing 
niet levensvatbare bedrijven overblijven en wij dus gedwongen zijn om te vervreemden. Ik 
vind het wel degelijk een vorm van dwingen, maar daarover verschillen de heer Heijmans en 
ik duidelijk van mening. Dat is niet anders. Soms zijn wij het eens en soms niet. 
 
De heer Heijmans (SP): Maar het blijft een visie, mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij vinden dat de overheid ervoor moet zorgen dat de 
burgers toegang hebben tot energie. Zij moet zorgen voor een goed netwerk waaraan 
energie geleverd kan worden, waarvan energie afgenomen kan worden en dat wordt ingezet 
bij de energietransitie die moet plaatsvinden. Dit soort zaken moet de overheid regelen. De 
overheid moet ook zorgen dat burgers energie krijgen als hun inkomen onvoldoende is. Dat 
laatste zit in de sfeer van inkomensmaatregelen. Het inkopen van energie is echter niet aan 
de overheid. Wij zijn voor vervreemding van de aandelen van Essent, maar dat wist u al, 
voorzitter. 
Net zoals alle andere fracties hebben wij honderden brieven gekregen. Wij hebben die braaf 
beantwoord. Men krijgt onze visie te horen. SP krijgt de rekening voor de inzet van onze 
assistent. Ik wil slechts aangeven dat wij ontzettend ons best gedaan hebben om dit dossier 
te doorgronden en naar eer en geweten te beslissen. Een 10+ is niet mogelijk. De 
partnerkeuze verdient inderdaad niet de prijs voor de mooiste bruidegom of de mooiste 
bruid. Uiteindelijk gebeurt dat in relaties ook heel weinig; zij vallen op den duur altijd tegen. 
…………………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ga maar even terug naar het echte werk. Mijn 
opmerkingen over het proces heb ik verdeeld in een algemeen verhaal en een verhaal over 
het verkoopproces. Het is ingezet door de wetgeving van het Rijk. Ik vind het een beetje 
vreemd dat nu tegengas gegeven wordt door de landelijke overheid. Wij hebben van meet af 
aan de algemene strategie van vervreemding van aandelen ondersteund. De gedeputeerde 
heeft ons heel veel informatie gegeven over het verkoopproces. Soms hadden wij het gevoel 
erin te verdrinken. Er zijn talloze informatiebijeenkomsten geweest, deels besloten. Er was 
regelmatig sprake van een herhaling van gegevens, waardoor wij soms door de bomen het 
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bos niet meer konden zien. Wij hebben uiteindelijk externe adviseurs ingehuurd. Ik neem aan 
dat zij vandaag hier op hun eigen kosten zitten en niet op die van ons. 
Naar aanleiding van de opmerking dat wij op een bepaald moment buitengesloten zijn van 
informatievoorziening of dat wij een ander soort vragen hadden moeten stellen, verwijs ik 
naar de Zuidelijke Rekenkamer die ons steeds op onze eigen verantwoordelijkheid wijst en 
zegt dat wij andere vragen moeten stellen over het proces. Wij zijn allemaal ontzettend alert 
opgetreden, maar het was een zeer gecompliceerd dossier. Wat is er uiteindelijk 
uitgekomen? Een splitsing waarbij het netwerk in handen is van de overheid. Wij zijn daar 
een groot voorstander van. Wij zijn ook heel tevreden dat GS de verzwakte bestuursstructuur 
van Enexis overnemen in de aandeelhouderscommissie. 
Nu komt de beschadigde bruidegom naar voren. Wat het level playing field betreft, iedereen 
heeft al aangegeven dat het feit dat Nederland het beste jongetje van klas wilde zijn, 
problemen veroorzaakt heeft, hoewel enkele andere landen ook al een meer gesplitst 
netwerk hebben. Het is jammer dat onze partner niet uit een van die landen komt. Ook al 
staan wij positief tegenover vervreemding van de aandelen en de verkoop aan RWE, wij zien 
wel degelijk in dat een aantal elementen echt niet de schoonheidsprijs verdient. Gegeven 
onze visie vinden wij dat toch verder gegaan kan worden met vervreemding van de 
aandelen. 
Wij hebben ons erg veel zorgen gemaakt over de cross border leases. Die ongerustheid is 
weggenomen. Behoud van werkgelegenheid was voor ons een heel belangrijk punt. Het feit 
dat er vijf jaar garantie op werkgelegenheid is, is voor de werknemers en voor ons 
zwaarwegend. Dat blijkt ook uit de petitie die de werknemers de staten hebben aangeboden. 
Als dit niet gebeurt, komt er een sociaal plan. In onze optiek is het dividend eigenlijk al 
verdiend met overheidsoneigenlijke activiteiten. Daarvan hebben wij goed geprofiteerd. Wij 
vinden eigenlijk dat het zo hoort dat dit afgelopen is. 
Vanochtend in de Volkskrant stond een overzicht van prijzen. Essent is absoluut niet de 
goedkoopste leverancier. Er zijn bedrijven waar mensen € 680 per jaar minder kwijt zijn aan 
energie. Ik ben het met GS eens dat keuzestress niet prettig is, maar het is wel degelijk 
belangrijk dat consumentenorganisaties consumenten wijzen op de mogelijkheid om 
goedkoper of op een energieduurzamere wijze in te kopen. Wij zijn erg voor het belang van 
de consument en vinden het belangrijk dat de consument kan kiezen voor zonne-energie, 
voor duurzame energie of voor vuile energie. Samen met de SP hebben wij ons verwonderd 
over de financieringsconstructie. Wij zijn tevreden met het antwoord van GS. 
Bij de duurzame energie komt het lelijke masker tevoorschijn. Ik herinner mij nog dat de heer 
Boersma kwam vertellen hoe ontzettend onduurzaam Essent wel niet produceerde 
vergeleken bij RWE. Toen kregen wij alle kwalijke eigenschappen van Essent op dit gebied 
te horen. Als ik de heer Boersma vraag of Essent zo’n schoon bedrijf is, krijg ik waarschijnlijk 
een heel ander antwoord dan ik hier hoor. In het land der blinden is éénoog koning, maar 
Essent is niet top of the bill. 
Ik heb mij wel zorgen gemaakt over de kernenergiecentrale. Dit is echt een punt. Ik snap dat 
de juridische structuur vaker gebruikt wordt, maar die roept wel onduidelijkheid op. Ik heb 
ook vragen over de aansprakelijkheid. De wetgeving op dat gebied is in Duitsland veel 
ongunstiger dan in Nederland. Ik weet dat de overheid de aansprakelijkheid bij rampen 
overneemt. Dat is geregeld. Tot een bepaald niveau zijn de bedrijven zelf verzekerd. Ik hoop 
dat de gedeputeerde ons iets kan zeggen over de Duitse en de Nederlandse richtlijnen met 
betrekking tot aansprakelijkheid. Verandert een en ander als RWE eigenaar wordt? Mijn 
laatste vraag betreft het bericht dat de president-commissaris van RWE de heer Fischer 
opstapt. Hij vertegenwoordigde de milieuaspecten van RWE en dat is bepaald niet het geval 
bij de heer Grossmann. Heeft dit nog enige gevolgen voor het beleid van RWE? 
…………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): D66 heeft de overtuiging dat de overheid een 
belangrijke rol kan spelen in het stimuleren van ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
energietransitie. Mijn fractie begrijpt heel goed wat de PvdA en andere partijen aangeven. Zij 
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vindt dat de overheid haar stimulerende rol veel beter kan uitvoeren als zij geen bedrijf in 
handen heeft. De provinciale overheid moet haar krachten daarop inzetten. 
Daar ligt een taak. Als het productieleverantiebedrijf verkocht wordt voor een goede prijs, 
kunnen de opbrengsten ingezet worden voor duurzame energietransitie. Als wij niet akkoord 
gaan, zal volgens de adviezen die wij gekregen hebben de positie van het bedrijf zodanig 
verslechteren dat daarmee én het bedrijf én onze eigen situatie geen goed gedaan wordt. 
D66 is ervan overtuigd dat Essent in principe verkocht moet worden, ook al is de bruidegom 
niet zo mooi als zij graag had gezien. 
……………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor haar 
beantwoording en wil haar ondersteunen in een vlammend betoog dat zij hopelijk straks zal 
houden om ons zo ver te krijgen. Ik meen dat het publieke belang gediend is met de borging 
dat iedereen toegang kan krijgen tot een goed en fatsoenlijk netwerk en dat een overheid 
niet gaat investeren in risicovolle bedrijven. Dat is naar de mening van de fractie van D66 het 
publieke belang. Er hoort niet geïnvesteerd te worden in risicovolle bedrijven en Essent is 
risicovol! Daar hoort een overheid niet thuis. De provincie moet investeren in de toekomst 
van Brabant, in kenniseconomie en in initiatieven die nieuwe ontwikkelingen op het gebied 
van energie stimuleren. Zij is helemaal fout bezig als zij hier miljarden laat verdampen. Over 
drie jaar hebben wij een waardeloos bedrijf. Ik vind het schande als wij dat toelaten. 
 
De heer Heijmans (SP): Hoe beoordeelt mevrouw Lestrade de investeringen in de banken 
die de overheid heeft gedaan? Was uw fractie kritisch toen dat gebeurde? Volgens mij is 
Wouter Bos de hemel in geprezen! 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): D66 Brabant vindt dat overheden niet horen te 
investeren in risicovolle bedrijven. Daarover gaat het nu. Ik kan mij ook voorstellen dat de 
fractie van de heer Heijmans over bepaalde dingen anders denkt dan de landelijke partij. 
 
De heer Heijmans (SP): Mevrouw Lestrade vindt dus dat de Nederlandse overheid de 
banken gewoon had moeten laten omvallen, want zij wil geen investeringen in risicovolle 
bedrijven? Zegt zij dat hier met droge ogen? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): U vergelijkt verschillende dingen met elkaar, mijnheer 
Heijmans. U weet heel goed dat als de overheid de banken niet had gesteund, de hele 
economie platgegaan was. Het is waanzin om als overheid te investeren in een 
energiebedrijf, in een productieleverantiebedrijf. Dat is geen taak voor de overheid. Energie 
komt uit landen waar politieke onrust is. Het wordt getransporteerd door landen waar 
politieke onrust is. De rating gaat omlaag. Er vindt kapitaalvernietiging plaats en straks gaan 
de werknemers allemaal de WW in dankzij het feit dat de heer Heijmans dit wil volhouden. Ik 
vind het schandalig. Over drie jaar zit de heer Heijmans hier niet meer. 
 
De heer Heijmans (SP): Mevrouw Lestrade geeft precies de redenen aan waarom wij er wel 
in zouden moeten investeren, namelijk omdat er risico's aanzitten. Omdat het gaat om iets 
dat voor iedereen van levensbelang is, behoren wij geen risico's te nemen. Als wij de 
leveringszekerheid en de betaalbaarheid willen garanderen, kunnen wij dat het beste doen 
via overheidsbemoeienis. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Een overheid hoort niet te investeren in bedrijven waar 
vuile energie gemaakt wordt. Een overheid hoort te investeren in nieuwe initiatieven op het 
gebied van schone energie. Daar hoort zij thuis, niet bij de vuile energie, niet bij RWE. 
 
 
 
 



 65 

Besluitvorming Toekomststrategie Essent, 15 mei 2009 
 
De heer Thuis (CDA): Het zal wel duidelijk zijn waarom het gaat. Ik zal de motie, die is 
ondertekend door mevrouw Lestrade-Brouwer van D66 en mijzelf, voorlezen: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in extra vergadering bijeen op vrijdag 15 mei 2009, 
over het besluitvormingsproces Toekomststrategie Essent; de Staten, gehoord de 
beraadslagingen, 
spreken uit op basis van nadere informatie inzake het besluitvormingsproces uitvoering 
Toekomststrategie Essent GS te adviseren de aandelen Essent te vervreemden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M1 
……………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De aanval van de heer Heijmans is natuurlijk ook op 
D66 gericht. Ik wil hem aangeven dat voor ons in ieder geval de waarde van de nieuwe 
informatie heeft meegespeeld. Wij zijn er van overtuigd dat je nieuwe informatie moet 
meewegen. Op basis van nieuwe informatie moet je kunnen terugkomen op een eerder 
genomen besluit. Nieuwe informatie is in ieder geval een reden om opnieuw te overwegen. 
Dat is de reden waarom wij mede hebben gevraagd om deze vergadering uit te schrijven. 
Dat deden wij ook vanwege de onduidelijkheid die er was in het proces. 
…….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het gaat niet over de geloofwaardigheid van de 
informatie. Het gaat erom of er nieuwe informatie is. De heer Heijmans heeft net aangegeven 
dat het nieuwe informatie is, want wij wisten het niet. Mijn betoog is dat je op basis van 
nieuwe informatie opnieuw tot besluitvorming moet overgaan. Je moet nieuwe informatie 
wegen in je besluitvormingsproces. Hoe de heer Heijmans de nieuwe informatie interpreteert 
is aan hem. Ik snap zijn verhaal best. Ik heb daar ook heel veel respect voor. Hij kan echter 
niet hard maken dat de informatie niet interessant is en dat hij die niet meeneemt omdat die 
niet in zijn lijn ligt. Dat is niet juist. Hij moet de informatie als nieuw beoordelen. 
……………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! U kent ons als een partij die staat voor een 
goede procesmatige afhandeling van zaken. De insteek van mijn bijdrage aan dit debat zal 
met name de procedure zijn. De inhoud heb ik de vorige keer al besproken. 
Nadat in de vorige vergadering de motie was aangenomen, ging ik ervan uit dat op die wijze 
ook verder gehandeld zou worden. Er kwamen allerlei onduidelijke berichten in de krant. 
Gedeputeerde Hoes is daar debet aan. Ik was dan ook alleszins voorbereid op de vraag van 
de SP, een vergadering bijeen te roepen. Ik was het er ook helemaal mee eens want al die 
onduidelijkheid moet opgeruimd worden. Wat GS doen moet helder zijn en wij kregen er 
geen duidelijke, eenduidige berichten over. Vervolgens kregen wij vlak voor deze 
vergadering nieuwe informatie, maar ik was er niet erg van onder de indruk. Het enige 
waarvan ik werkelijk vond dat het nieuwe informatie was die wij niet konden weten omdat het 
een nieuwe ontwikkeling was, is dat verhaal over die 50 en 80%. U kent allemaal onze 
opinie. U weet dat wij voorstander zijn van vervreemding van aandelen. Ik heb veel respect 
voor de opvatting van andere partijen die daar geen voorstander van zijn, maar gelet op 
deze nieuwe informatie vind ik het volledig gerechtvaardigd dat wij op basis van deze nieuwe 
informatie aan GS vragen, op grond daarvan te gaan handelen. 
………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat gerucht hield aan. Ik wil niet met u in discussie 
treden over de definitie van het woord feit. Ik meen het serieus want anders zou je nooit in 
informatie aanleiding kunnen vinden om een discussie op gang te brengen. U komt hier ook 
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vaak genoeg met informatie uit uw achterban en dat zijn ook geen feiten. Ik vind het onzin 
om hier een discussie over het woord feit te gaan voeren. Ik kan alleen maar aangeven dat ik 
het 50-80 verhaal voldoende aanleiding vind geven. Ik ben het helemaal met u eens dat aan 
het aspect duurzaamheid niets essentieels is veranderd. Maar die 80-50 is voldoende 
aanleiding om de motie te kunnen indienen. 
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Verantwoordingsdebat verkoopovereenkomst Essent/RWE,  
5 juni 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! De positie van D66 is een enigszins 
vreemde positie in dit verantwoordingsdebat, want inhoudelijk zijn wij steeds een 
uitgesproken voorstander geweest van de verkoop. Wij hebben daarentegen wel steeds 
benadrukt dat wij het proces een belangrijke rol toedichten en het belangrijk vinden dat dit 
zuiver verloopt. 
Ik ga eerst in op onze eigen rol voordat ik inga op de rol van GS in dit proces. Op basis van 
het feit dat wij ervan overtuigd waren dat er een nieuw feit voorhanden was op 15 mei, 
hebben wij ingestemd met het opnieuw ter discussie stellen van het besluit omdat wij erop 
vertrouwden dat GS deze zaak goed zouden afhandelen. Zij hadden dat ook aangegeven. 
Dat vertrouwen heeft wel enige schokken doorstaan. Wij vragen ons af of wij GS nog wel 
kunnen vertrouwen. Zijn zij eerlijk geweest? Hebben zij ons volledig, tijdig en betrouwbaar 
geïnformeerd? Was het echt een nieuw feit of is het bij elkaar geraapt uit allerlei stukken? 
Het antwoord op deze vragen is belangrijk want dat heeft natuurlijk consequenties voor onze 
eigen inbreng. 
……………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik kan mij die exacte woorden niet herinneren. Ik heb 
willen benadrukken dat de heer Heijmans niet moest denken dat wij van mening zouden zijn 
veranderd, ook al waren wij het eens met het voorstel voor een extra vergadering. Die had 
met het proces te maken en ik wilde dat het proces goed zou verlopen. 
 
Mevrouw Verstappen (PvdD): In de vorige vergadering heb ik een paar keer erop gewezen 
dat de procesgang niet klopte en dat terwijl D66 altijd zoveel waarde hecht aan de 
procesgang. Ik heb mevrouw Lestrade gezegd dat het voor ons onbegrijpelijk was dat juist zij 
als vertegenwoordiger van D66 hier een onzorgvuldige procesgang accepteerde. Mevrouw 
Lestrade was doof voor mijn opmerkingen. Nu is het besluit gevallen, een besluit dat D66 
welgezind is, en nu komt zij met een verhaal over de procesgang. Ik vind dat onbegrijpelijk! 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat ben ik niet met mevrouw Verstappen eens. Ik ben 
te allen tijde bereid om over de procesgang in discussie te gaan en mij te verantwoorden. Ik 
was er op dat moment van overtuigd dat er een nieuw feit aan de orde was. Nieuwe feiten 
geven aanleiding om een besluit te heroverwegen. Dat is altijd zo. Je moet nooit op basis 
van verkalkte standpunten blijven doorgaan op de route. Ik ben het niet eens met de 
interpretatie van mevrouw Verstappen. 
……………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik zou mij niet willen vergelijken met degene die een 
beetje dom was geweest. Ik ben altijd bereid om na te denken over wat ik wellicht niet goed 
heb gedaan. Ik weet niet of het beter geweest was om die vergadering uit te stellen, of dat op 
dat moment de juist weg geweest was. Ik denk dat de situatie toen zodanig was dat wij die 
moesten bespreken. Dat was voor mij de overweging om het op die manier te doen. 
 
De heer Van den Oord (CDA): Voorzitter! Je kunt niet alles te voren overzien. Je maakt een 
keuze op grond van de informatie die je hebt. Ik wil mevrouw Lestrade in dezen steunen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik wil de heer Heijmans best tegemoetkomen en 
aangeven dat de hele situatie niet de schoonheidsprijs heeft verdiend. Ik weet echt niet of ik 
het anders gedaan zou hebben. Ik vond een extra Statenvergadering op dat moment 
belangrijk. 
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Mevrouw Verstappen (PvdD): Wij kunnen van alles met elkaar bespreken. Het is ook nuttig 
om nieuwe informatie met elkaar te bespreken, maar het is beter om eerst te bestuderen wat 
precies de betekenis van die nieuwe informatie is en of die juist is. Bespreken is echter niet 
hetzelfde als een besluit nemen du moment dat je de informatie krijgt. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! De informatie die wij op dat moment kregen, 
was voor mij voldoende om ons eerdere besluit te heroverwegen. Zoals u weet, waren wij 
voor verkoop, maar ik vond de informatie belangrijk genoeg om mee te nemen. Ik zou het 
niet opnieuw aan de orde gesteld hebben zonder een zwaarwegend argument. Ik zeg 
nogmaals dat het niet de schoonheidsprijs verdiende. Als ik iets niet correct uitvoer, wil ik dat 
natuurlijk toegeven. 
Ik heb al aangegeven dat onze eigen rol hierin lastig was, omdat wij aan de ene kant voor 
verkoop waren en aan de andere kant het proces zo benadrukten. Kunnen wij GS 
vertrouwen? Ik ga niet alle vragen herhalen die hier al zijn gesteld. In de bijdrage van de 
ChristenUnie-SGP is duidelijk verwoord hoe per dag vragen te stellen zijn bij de gegeven 
informatie. Dat heeft mij wel geschokt. Bij de PS-vergadering waar gewapperd werd met de 
brief van RWE, zat ik geschokt te kijken. Achteraf gezien, hadden wij op dat moment naar de 
microfoon moeten springen om aan te geven dat dit zo niet kon. Dat hebben wij als 
Provinciale Staten echter niet gedaan. Ik vraag mij echt af hoe het antwoord van de 
gedeputeerde zal zijn. Op dit moment kan ik niet anders dan aangeven dat ons vertrouwen in 
GS wat wankel is geworden. Ik heb het vertrouwen duidelijk gegeven. De manier waarop GS 
tot en met 24 april geprobeerd hebben het verkoopproces in gang te zetten, vond ik prima en 
met mij velen. Er is herhaaldelijk gesproken over een fuik. Het was handiger geweest als er 
een aantal schotten in de fuik waren geplaatst en wij duidelijk te horen hadden gekregen: 
hier gaat u een onomkeerbaar punt over. Wellicht had het nog duidelijker gecommuniceerd 
moeten worden. 
Ik vind dat niet het zwaarst wegend, het zwaarst wegend zijn voor mij de ook door anderen 
aangehaalde punten zoals het 50%-80%-verhaal. Is dat nu een nieuw feit of niet? Ik wacht 
graag het antwoord af en zal dat op een andere wijze tot mij nemen. 
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Jaarstukken 2008 
Rapport Zuidelijke Rekenkamer “Onderbesteding in de provincie 

Noord-Brabant; deelonderzoek bij de jaarstukken 2008”, 9 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Ik kom mijn belofte na en heb 
de jaarstukken netjes bestudeerd. Ik heb de jaarstukken met geeltjes beplakt maar zal ze 
hier niet allemaal doorwerken. Alles wat niet klopt, heb ik beplakt en dat is veel. Het staat of 
valt echter met de kwaliteit van de begroting. Wat verkeerd staat in de begroting, kan in de 
verantwoording nooit goed worden vermeld. Het is mijn rol om hier negatief te doen, maar ik 
vind wel dat het de laatste jaren een stuk vooruitgegaan is. 
Ik maak mij wel zorgen over de begroting. Naarmate in de begroting wordt aangegeven wat 
er gedaan moet worden, kan er beter beoordeeld worden. Nu zijn de prestatie-indicatoren 
vaak doelen, enz. Ik sluit mij aan bij de opmerking van de heer Kielenstijn hierover. 
Ik onderschrijf ook de kritiek van de heer Coonen dat bestemmen niet hetzelfde is als 
realiseren. Het college speelt met woorden in zijn verantwoording en dat maakt het heel 
lastig om precies te zien welke sommen werkelijk gerealiseerd worden. De heer Verrijt gaf al 
aan dat het hanteren van andere definities leidt tot andere uitkomsten. Het verhaal bij de 
bestuurlijke verantwoording deed mij denken aan Haagse bluf. Ik weet niet of u dat toetje 
kent, wij kregen dat vroeger thuis wel eens. Het is opgeklopt eiwit met wat bessensap erdoor 
voor het kleurtje. Het was heel lekker, zag er fantastisch uit, leek heel veel maar was 
allemaal lucht. 
Het college is himmelhoch jauchzend over eigen prestaties. Er staat ergens dat GS een 
symposium heeft georganiseerd voor technische studenten en vervolgens wordt de stijging 
van het aantal technische studenten in heel Nederland gekoppeld aan dat ene symposium. 
Dat lijkt mij te veel van het goede. Ik geef hiermee aan dat dit de stijl is waarin de bestuurlijke 
verantwoording gepresenteerd wordt. Dat is een beetje als Haagse bluf. 
Daarentegen is het altijd de schuld van de ander als het niet lukt. Ik vind dat de heer 
Vreugdenhil het op een fantastische wijze heeft verwoord. Een speerpunt van het 
bestuursakkoord was immers hoe wij het met anderen samen gaan doen. Als iets niet lukt, 
het is nooit de schuld van de provincie. Een beetje zelfkritiek lijkt mij geweldig. De commissie 
voor Beleidsevaluatie en de Zuidelijke Rekenkamer leveren de mogelijkheden tot zelfkritiek 
op een presenteerblaadje aan. Aanvaard dat in dankbaarheid en doe er wat mee. Het zijn 
managementlessen die het college kan hanteren. Het zou mij een lief ding waard zijn als het 
college de aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer wat ruimhartiger zou accepteren. Ik 
heb dit al vaker gezegd. Het college zit altijd een beetje te narren in de zin van: ik vind het 
niet zo leuk dat ik kritiek krijg. Kritiek is hartstikke leuk want daarmee kun je verder en kun je 
de volgende keer zeggen: kijk eens wat wij daarvan geleerd hebben. Pak het nu eens op die 
manier op. Dat lijkt mij geweldig. 
Ik hoor graag welke aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer het college echt niet kan 
overnemen en welke wel; wat het college ermee gaat doet en wat het doet om wel samen 
met partijen het eigen bestuursakkoord te realiseren. De andere punten zal ik morgen bij de 
Voorjaarsnota bespreken, voorzitter, anders ga ik nu over mijn spreektijd heen. 
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Midterm Review, 9 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Ik heb maar drie minuten, dus 
eigenlijk heb ik alleen maar tijd om de vervelende dingen te zeggen. Ook al hebben wij het 
bestuursakkoord niet ondertekend, wil ik beginnen met iets aardigs te zeggen. Dat heeft het 
college wel nodig na alle negatieve opmerkingen. 
Ik wil het college complimenten maken voor de informatiekaarten waarmee het tracht ons het 
een en ander duidelijk te maken. Ik maak een onderscheid tussen vorm en inhoud en spreek 
nu over de vorm. Het college zal ongetwijfeld gedacht hebben, als wij mevrouw Lestrade de 
kleurtjes geven waar zij altijd om zeurt, is zij helemaal tevreden en krijgen wij geen kritiek 
meer. Dat valt tegen, maar de kleurtjes zijn heel mooi. De argumentenfabriek is een 
hartstikke leuk middel, maar ik ben het uiteraard wel eens met de kritiek dat het een foto is 
en niet voldoet als midterm review. Ik vind wel dat het college een compliment verdient voor 
de wijze waarop het probeert tegemoet te komen aan de informatiebehoefte. Ik waardeer de 
inzet van het college om de begroting en de jaarstukken te verhelderen. Dat is een 
compliment waard. 
Wat de midterm review zelf betreft, kan ik niet anders dan het eens zijn met de kritiek die ook 
door de coalitiepartners is geuit: het is geen midterm review. Ik heb het bestuursakkoord er 
nog eens op nagelezen. Het is een prachtig visionair stuk, het is wollig en veel, maar er 
staan niet veel exacte dingen in. Het college heeft naar aanleiding daarvan actieplannen 
opgesteld en eigenlijk hadden die afgevinkt moeten worden in plaats van het 
bestuursakkoord zelf. Het bestuursakkoord is vaag en de wijze waarop wordt aangegeven 
wat er wel gebeurd is, gaf ook ons het Haagse bluf gevoel. Ik ga niet in op alle dingen 
waarvan al gezegd dat zij niet kloppen. Er is al heel veel gezegd. 
Ik kom terug op de wijze waarop in de begroting of de jaarrekening de 5% die wel 
gerealiseerd is, zou moeten worden vermeld. Het is een punt waarop de heer Coonen steeds 
terugkomt. De koppeling tussen belegde en gerealiseerde gelden en de wijze van 
verwerken, is niet goed gemaakt. 
Ik wil het CDA bevragen op de ambitie bij de herstructurering van bedrijventerreinen. De 
heer Thuis stelt die vraag natuurlijk niet voor niets, hij heeft daarmee een bedoeling. Ik 
vermoed dat hij wil dat de doelstelling bijgesteld wordt. Ik hoop echter dat dit niet waar is. Wij 
kunnen beter bedrijven herstructureren dan nieuwe terreinen aanleggen. Ik hoop dat het 
CDA nergens nieuwe terreinen wil aanleggen en alleen de oude herstructureren. Dat zou ik 
een leuk idee vinden! 
 
De heer Thuis (CDA): Mevrouw Lestrade vraagt hoe wij dat zien. Bij een midterm review 
wordt een tussenbalans opgemaakt. Hoe ver zijn wij? Wij stellen onze doelen niet bij, maar 
wij kunnen ons natuurlijk wel afvragen of er in de voor ons liggende perioden extra 
inspanningen verricht moeten worden of een en ander wel te realiseren zodat wij op het 
einde van de bestuursperiode kunnen concluderen dat de doelen bereikt zijn. Als de ambities 
te hoog zijn, is de aanpalende vraag wat gedaan wordt om die ambities wel te realiseren. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben blij dat ik mag concluderen dat het CDA de 
doelstelling om in deze bestuursperiode 1000 ha te herstructureren voluit onderschrijft. Dat 
stelt mij zeer gerust. Ik hoop dat dit zo blijft en dat het CDA en het college alle 
verantwoordelijkheid nemen voor de inspanningen die daarvoor verricht moeten worden. 
Het stelt mij zwaar teleur dat de visie op duurzame energie er nog niet is. Ik meende in de 
wandelgangen de gedeputeerde horen zeggen dat die wel klaar was. Ik vind het heel vreemd 
dat de visie er niet is, zeker gezien het feit dat daarop wordt teruggekomen in de 
investeringsagenda waarin de planningen voor de toekomst gedaan moeten worden en 
omdat in duurzame energie economische winst voor de toekomst te behalen is. Ik vind het 
eigenlijk onbestaanbaar dat de visie er nog niet is. Ik ben benieuwd of de gedeputeerde zegt 
dat vanwege de economische crisis alles aangepast wordt en nog veel beter wordt dan het 
was. 
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Bij aanvang van de coalitie heb ik aangegeven dat de lijn Verbindend Brabant mij de meest 
moeilijke leek om vol te houden, o.a. omdat die betrekking heeft op de omslag die in de toren 
gemaakt moest worden. Het gaat over een ander soort van werken. Het college geeft aan 
dat de wijze waarop het de lijn Verbindend Brabant wil inzetten, leidt tot een vertraging van 
de projecten. Er staat namelijk dat de winst die deze werkwijze oplevert, soms gepaard gaat 
met een verlies aan snelheid in de planvorming. Als dat het resultaat is van de lijn 
Verbindend Brabant, moet er volgens mij op een iets andere manier worden ingezet. 
Als midterm review vind ik het waardeloos. De informatiekaarten waren geweldig. Ik blijf 
proberen constructief oppositie te voeren. Als ik vind dat het college iets goed doet, zeg ik 
het ook. Het is geen goede midterm review. 
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Rapportage stuurgroep Kerntaken Noord-Brabant, 10 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik wil de commissie-Coonen of de werkgroep heel 
hartelijk danken. Ik heb zelf geen tijd gehad om daaraan deel te nemen, maar ik heb met 
bewondering gekeken naar wat er geproduceerd is. Het is deels een positiebepaling en 
deels een invulling van de rol die in die positie moet worden uitgevoerd. Er zitten allerlei 
kenmerken in die je zou kunnen kwalificeren als een soort kwaliteitshandvest aan de hand 
waarvan de provincie moet gaan werken. Ik herken daarin de hand van de voorzitter van 
deze stuurgroep. 
Wat is de betekenis van de bijvoeglijke naamwoorden in dit verhaal? Wat is majeur, wat is 
relevant en wat is duurzaam? Die termen worden gebruikt. Ik meen dat het iedere keer weer 
een kwestie is van invullen en definiëren wat ermee bedoeld wordt. Die termen zijn 
doodgebloed en worden als mode-items gebruikt. Als niet goed aangegeven wordt wat zij 
betekenen, kan men alles erin stoppen. Ik zou ervoor willen waken die termen zo maar te 
gebruiken. Als zij wel gebruikt worden, moet worden ingevuld wat ermee wordt bedoeld. Nu 
is het niet echt helder en dat is zonde van het document. 
In de aanbiedingsbrief wordt gesproken over de Novib-methode. Die methode behelst in 
wezen slechts een communicatietechniek want in wezen deden al die organisaties hetzelfde. 
Wil de voorzitter van de werkgroep nog even ingaan op de vraag wat hij daarmee precies 
bedoelt? Ik heb gekeken naar het sociale domein en heb gestoeid met de vraag of wij dat nu 
wel of niet moeten doen, zeker op grond van het eerste amendement van de VVD. Ik vind 
dat de terughoudende positie van de provincie in het voorliggende voorstel voldoende is 
aangegeven. 
Wij leven in een maatschappij waarin zoveel verandert en eigenlijk niet meer gesproken kan 
worden van de oude structuren en wij denken dat de provincie de gemeenten op diverse 
terreinen kan ondersteunen met kennis en kunde. Dat staat ook verwoord in het voorstel. Ik 
onderschrijf dat de wijze waarop de provincie het armoedeproject heeft gedaan, niet goed 
was. Wij hebben toen Statenbreed het armoedeproject omarmd, het was qua PR een 
geweldig project dat de provincie nu eenmaal moest doen, maar de invulling was niet goed. 
Als wij dat vergelijken met de manier waarop dat nu zou kunnen worden opgepakt, hadden 
wij de gemeenten moeten ondersteunen om hun eigen armoedebeleid beter te voeren en het 
niet zelf moeten doen. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Vindt mevrouw Lestrade dat de provincie niet structureel bezig 
moet zijn op het sociale domein maar wel ondersteunend? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat heeft mevrouw Geeraedts goed begrepen. Ik voel 
mee met de wijze waarop het amendement is ingericht, maar ik denk dat een en ander 
voldoende gewaarborgd is in het voorliggende stuk. Ik voel mee met haar opmerking dat de 
provincie terughoudend moet zijn in het sociale domein, maar het staat al in het stuk. Ik vind 
het stuk voldoende. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Uit het feit dat geen domein wordt uitgesloten, concludeert 
mevrouw Lestrade dat er geen structurele zaken meer worden opgepakt in het sociale 
domein? Ik begrijp uit haar betoog dat zij vindt dat dit voldoende duidelijk is. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik vind dat voldoende duidelijk is aangegeven dat het 
geen hoofdtaak van de provincie is. Ik vind ook dat in de integrale toepassing opgenomen is 
dat de provincie daarin een rol kan vervullen onder een aantal voorwaarden: het moet 
ondersteunend en moet tijdelijk zijn. Ik vind dat daarmee het sociale domein voldoende 
afgebakend is. 
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De heer Thuis (CDA): Mevrouw Lestrade, u spreekt over structureel. Jeugdzorg is een 
structurele wettelijk taak van de provincie. Vindt u dat deze taak naar het Rijk moet of naar 
de gemeente? Die taak valt immers ook onder het sociale domein. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De heer Thuis weet dat wij er een groot voorstander 
van zijn om deze taak voorlopig bij de provincie te houden, omdat wij ervan overtuigd zijn dat 
met name de kleine gemeenten op dit moment niet voldoende in staat zijn om jeugdzorg in 
algemeenheid te ondersteunen. Ik denk wel dat er heel veel gaat veranderen bij de 
jeugdzorg. 
 
De heer Thuis (CDA): Jeugdzorg is dus wel een structurele taak van de provincie? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Absoluut want het is een wettelijke taak van de 
provincie. Wij zijn ook altijd een voorstander van het inzetten van extra geld bij de jeugdzorg 
als de stortingen van het Rijk onvoldoende zijn. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Dan is het mij toch niet helemaal duidelijk. Jeugdzorg is op dit 
moment een wettelijke taak; dat is juist. De provincie ondersteunt nu ook de centra voor 
jeugd en gezin. Vindt mevrouw Lestrade dat dit in de toekomst nog een taak voor de 
provincie is, of zegt zij dat die niet structureel is? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat is zeker geen structurele taak voor de provincie. 
Het is de bedoeling dat de centra voor jeugd en gezin op een gegeven moment door de 
gemeenten zelf onderhouden worden. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Dat betekent dus dat mevrouw Lestrade het sociale domein 
nog heel ruim opvat. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik weet niet of dat ruim is. Het is een verlengde van de 
taak. Het preventieve deel wordt uitgestrekt naar het curatieve deel en de verbinding daarbij 
proberen wij goed te schakelen. 
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Voorjaarsnota 2009, 10 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb een korte bijdrage, omdat wij ervan 
uitgingen dat wij een beleidsarme Voorjaarsnota zouden bespreken, die vooral als een 
financieel stuk moest worden gezien. Het college wil 20% interen op de reserves. Wij kunnen 
dat programmeren en er de onderambitie bij benoemen. Het uitgangspunt lijkt ons goed, 
omdat wij nooit alle programma’s halen. 
Ik sluit mij wel aan bij wat het CDA erover heeft gezegd. Bovendien moet vastgesteld beleid 
wel worden uitgevoerd. Net als de heer Coonen en anderen refereer ik aan deel C. 
Ons vaste onderwerp is dat van de ecologische verbindingszones. In 2007 is Statenbreed 
een motie aangenomen, waarin het college werd opgedragen de begroting zodanig in te 
richten dat de doelen zouden worden gehaald. Ten eerste haalt het college die nu niet 
helemaal, omdat het niet eenmalig te werk wil gaan. Ten tweede staat de post in deel C. Ik 
krijg daar graag een verklaring voor. Het lijkt ons logisch dat het college een opdracht per 
motie uitvoert en niet later even ergens wegmoffelt. 
In de Memorie van Antwoord geeft het college de effecten van de Essent-deal weer, 
waaronder 4% rente. Elders, in de investeringsagenda, gaat het college uit van 3,5%, een 
verschil van een half procent. Dat kan een groot bedrag zijn. 
Voor de overprogrammering wordt vermeld dat in 2011 de schop in de grond gaat, terwijl het 
werk op 31 december 2013 klaar moet zijn. Ik vraag mij nog steeds af welke sanctie daar op 
staat. Er wordt een commissie voor de risicopositie ingesteld onder voorzitterschap van 
mevrouw Stuiveling. Ik neem aan dat daarmee de voorzitter van de Algemene Rekenkamer 
wordt bedoeld. Het lijkt mij handig om die functie te vermelden. 
Met het oog op de recessie worden veel investeringen naar voren gehaald. Dat is geen 
nieuw geld, maar het zijn reeds bestemde middelen. Wij verzoeken u ook naar het duurzaam 
inkopen te kijken. Dat sluit ook aan bij de wensen van mevrouw Verstappen. De manier van 
duurzaam inkopen die mevrouw Cramer voorstelt is vrij waardeloos, want in de 
energiesector wordt gas niet meegenomen, het thema people wordt er bijna niet bij 
betrokken en er wordt geen lifecycle analyse gemaakt. Mijn voorstel is dat Brabant echt 
aandacht besteedt aan duurzaam inkopen, met een cradle-to-cradle paragraaf. Men zal dan 
merken dat men vaak terecht komt bij de lokale economie. De Brabantse economie wordt 
dan op een andere manier gesteund dan oorspronkelijk gepland was bij het naar voren halen 
van uitgaven. 
Er zijn veel vragen gesteld. Aan de hand van de antwoorden kijken wij wat we doen met de 
motie over de ecologische verbindingszone die wij achter de hand hebben. 
…………………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Naar aanleiding van het 
antwoord van de gedeputeerde Hoes over de ecologische verbindingszones merk ik op dat 
ik het een vreemd verhaal vind dat de beleidsvrijheid zodanig wordt geïnterpreteerd dat 
wanneer de provincie een opdracht voor een aantal kilometers voor een bepaalde prijs voor 
100% voor de gemeente financiert, opeens alle stroken 25 meter breed worden. Ik kan mij 
voorstellen dat uitgegaan wordt van een gemiddelde van tussen de 10 en 25 meter en dat 
beter in de gaten wordt gehouden. Ik vind het heel vervelend dat dit zo loopt en wijs het 
college erop dat de Staten de ecologische verbindingszone als een zeer prioritair thema 
hebben aangewezen. Als de gedeputeerde dit niet voldoende kan garanderen, kan ik mij 
voorstellen dat er alsnog een Statenbrede motie wordt ingediend. Ik wacht het antwoord af 
want ik ben niet erg blij met de wijze waarop het nu is uitgevoerd. 
Op de motie van de PvdD over de BOG's heeft de gedeputeerde nog niet gereageerd. De 
andere motie van de PvdD heeft betrekking op een inventarisatie van risicogebieden 
intensieve veehouderij. Ik kan mij voorstellen dat die inventarisatie er al is en dat naar 
aanleiding van het verlenen van vergunningen of anderszins al ergens staat waar die 
bedrijven zich bevinden. Als dat niet het geval is, kan ik mij voorstellen dat deze motie wel 
zinvol is. Wij zien het straks wel bij de stemmingen. 
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Investeringsprogramma Essent, 2 oktober 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Al luisterende naar wat anderen zeiden, 
hoorde ik van de VVD een halleluja-verhaal over de visie, van het CDA dat protectionisme 
wordt ingevoerd in het Brabantse en van de PvdA iets over energie terwijl er niet eens een 
masterplan is opgevoerd, maar alleen een klein praatpapiertje, terwijl we nog niet eens een 
startnotitie hebben. Ik heb het opgevat als een essay waarmee wij een visie krijgen hoe het 
er met Brabant voorstaat en waar we naartoe gaan. Ik was net als de heer Verrijt bij het IPO 
en we zagen daar de visies van andere provincies. Het leek wel een op een hetzelfde. Er 
was bijzonder weinig verschil tussen wat de ene provincie wil en de andere. Wij dachten als 
Brabant met dat essay enige bijzonderheid uit te stralen, maar dat viel mij een beetje tegen. 
Wat ik met name mis is een visie. U houdt vast aan de definities zoals ze ooit zijn 
vastgesteld. Ik meen dat definities opgerekt moeten worden. Het begrip sociale innovatie 
bijvoorbeeld wordt altijd gekoppeld aan de werksituatie, maar ik denk dat we dat kunnen 
oprekken en ook van sociale innovatie kunnen spreken in leefverbanden, in 
gemeenschappen. Onder de term bereikbaarheid – ook de PvdD had het er even over – hoef 
je niet alleen de fysieke bereikbaarheid te verstaan maar ook de virtuele bereikbaarheid. 
Daar kunnen we ook van alles in betekenen. De termen hebben een andere lading 
gekregen. Het was prettig geweest als die andere lading was meegenomen in uw essay 
hierover. 
Hoe zien wij dan de positie van de provincie hierin. Ik houd een beetje algemene 
beschouwingen; ik zie de heer Heijmans al kijken en denken: zij doet het ook al. Wij zien de 
positie van de provincie hierin als randvoorwaarden stellend bij alle ontwikkelingen die gaan 
komen. Onze houding ten aanzien van de economie is een andere dan die van de SP maar 
het is altijd bedoeld ten gunste van de maatschappij. Het gaat niet om winst als zodanig. Het 
gaat erom dat wij met wat wij bereiken de mensen in Brabant verder kunnen helpen. Aan die 
ontwikkelingen willen wij meehelpen om het voor die mensen gemakkelijker te maken. De 
randvoorwaarden die u stelt, vind ik wat exact gesteld. Met een aantal zaken kan ik wel 
vooruit, bijvoorbeeld het ondernemerschap. Dat ligt ook ons na aan het hart. Wat echter de 
verdeling 60, 30, 10 betreft meen ik dat er sprake is van een verweving en dat je je absoluut 
niet aan die percentages kunt vasthouden. Als u sociale innovatie pleegt, zou u bij 
kennisinnovatie gaan zitten. Als u projecten stimuleert dan is dat innovatie maar niet in de 
vorm van technisch ondernemerschap, wel in de vorm van sociaal ondernemerschap. Waar 
plaats je dat dan? Al die activiteiten staan daarom iets te exact geformuleerd. 
De PvdA had het met name over de energie. Ook daarvan vinden wij dat je de nieuwe 
ontwikkelingen moet stimuleren en vooral niet zelf moet beginnen met maatschappijen en zo. 
Dat hebben we gehad. Onze positie als provincie moet zijn, randvoorwaarden scheppen, 
organisaties en mensen faciliteren. De verdeling zoals die hierin staat, vinden wij wat 
krampachtig. Van de € 750 miljoen waarover in het kader van de bereikbaarheid is 
gesproken, staat mij bij dat het niet direct van de investeringen van Essent is. Ik wil graag uw 
toelichting daarop horen. 
 
De heer Van Schoonhoven (GroenLinks): Voorzitter! Ik heb mevrouw Lestrade even laten 
uitspreken. Zij ging keurig netjes alle voorgaande sprekers af behalve die van GroenLinks. Ik 
voel mij een beetje tekort gedaan. 
Wij hebben gezegd dat de relatie tussen de Essentgelden en het investeringsprogramma op 
het gebied van energie en energietransitie duidelijk gelegd moet worden. Is mevrouw 
Lestrade het daarmee eens? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het is een belangrijk item en natuurlijk moet daar een 
belangrijk deel van de gelden naar toe, maar ik vind dat het moet worden meegenomen in 
het geheel. Ik zie dat in het kader van innovatie want elke ontwikkeling die plaatsvindt, is 
gerelateerd aan energie en dus moet dat worden meegenomen. Wij moeten echter niet 
opnieuw een eigen energiemaatschappij gaan oprichten. Absoluut niet. U herinnert zich dat 
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wij een keer kleine waterkrachtcentrales hebben voorgesteld. Wij zijn absoluut voor 
investeringen in energie maar willen daaraan geen percentage koppelen. Het moet worden 
meegenomen in het geheel. 
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Algemene beschouwingen als voorbereiding op de 
begrotingsbehandeling in november, 23 oktober 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Na een mooi filosofisch betoog en na bijbels 
geïnspireerde opmerkingen volgen nu slechts simpele, zakelijke woorden van D66. Volgens 
mij was de combinatie van Jozef en jeugdzorg ook wel aan de orde. In de put en met het 
vastbinden van een broer was er van alles aan de hand. Zonder de zorg van Brabant is het 
toch voor elkaar gekomen. De zeven vette en zeven magere jaren had ik ook al in mijn 
betoog staan. Wij gaan in Nederland en in de provincie weer naar meer normale tijden toe. 
Ergens wordt daarmee tegemoetgekomen aan ons gevoel voor orde. Wij moeten gewoon 
zuinig financieren en niet tegen de klippen op van alles en nog wat overhoop halen, alleen 
omdat het financieel kan. Bij deze algemene beschouwingen wil ik vooral ingaan op de visie 
van D66 op de toekomst van Brabant. Wat vinden wij zo belangrijk dat wij erin willen blijven 
investeren, ook al hebben wij het financieel moeilijk?  
Ik geef meteen maar aan dat wij geen gratis of extreem goedkoop openbaar vervoer willen. 
Tot nu toe zijn wij niet onder de indruk van de resultaten van de pilots. Zoals men van ons 
gewend is, breken wij een lans voor kenniseconomie, innovatie en onderwijs en dat, om het 
nog maar eens heel nadrukkelijk te onderstrepen, niet alleen omwille van kennis alleen, of 
van het nieuwe op zichzelf, maar omdat wij het in Brabant alleen kunnen redden als wij de 
hele keten van kennis, kunde en kassa op orde hebben. Alleen als wij de verbinding tussen 
de denkers en de doeners anders kunnen realiseren, hebben wij er echt wat aan. Wij hebben 
hier geweldig creatieve, innovatieve vakmensen, opgeleid aan bijzondere mbo’s, opgeleid 
aan de Eindhovense school, De Rooi Pannen en het Lucascollege. De lijn tussen vmbo, mbo 
en hbo/universiteit moet stevig zijn en niet verticaal. Zij moeten een elkaar inspirerend 
netwerk vormen. Wij zouden daartoe ondersteunend willen investeren in het verplaatsen van 
de Eindhovense school naar Strijp S om een voorbeeld te noemen, zodat daar een heel 
bijzonder cluster gerealiseerd kan worden, nieuw en anders ook in de werkvormen van de 
provincie. Tot mijn grote plezier zag ik in het PIB (Personeelsblad van de provincie Noord-
Brabant) dat wij hier in huis echte 2.0 ambtenaren hebben. Daarmee heeft het college goud 
in handen. Ik weet niet of het heeft gezien wat het daar genoemde netwerk behelst (in dit 
geval ging het over crisisbeheersing) maar met die werkvormen bespaar je een gigantische 
hoeveelheid uren. In het licht van de toekomstige personeelsreductie zou ik daar maar eens 
heel goed naar kijken. Dit valt onder de nieuwe vorm van werken die hier eerlijk gezegd 
allang had horen te zijn. We hebben helaas nog maar een paar van die 2.0 ambtenaren, zo 
is mij gebleken. Houd ze in ere en laat ze missie-arbeid verrichten, om in katholieke termen 
te komen. Richt cursussen in want alleen met die nieuwe manier van werken kan de 
provincie een positie behouden in het informatietijdperk. Anders blijven wij overal achteraan 
hobbelen, verspelen onze plek tussen alle andere organisaties die dan allang van veel meer 
op de hoogte zijn. Onze rol wordt dan het formeel afsluiten van trajecten waarbij de echte 
input en het denkwerk dan allang gedaan zijn. 
Anders moet ook de manier waarop wij naar kapitaal kijken. Het is beter, het landschap ook 
als kapitaal te beschouwen, als groen en ecologisch, maar tevens als vestigingsfactor en 
economisch kapitaal. Zo innovatief is dat allang niet meer. Gaat het erom de volgende 
generatie niet met financiële schulden op te zadelen, dan moet dat ook voor landschap en 
water gelden. Wat kost het de volgende generatie om op te knappen wat wij nalaten? Het 
college zou dat eens moeten uitrekenen en begroten. Sowieso zou een begroting met dit 
soort winst- en verliesposten heel aardig zijn. Dan kun je bijvoorbeeld ook 
natuurcompensatie kapitaliseren. Het lijkt mij leuk om over na te denken en nog een paar 
dossiers als pilot te laten zien. 
Wij pleiten er in ieder geval voor de oorspronkelijke waterplannen uit te voeren en zijn bereid 
daarvoor desnoods, als het niet anders kan, Essent-middelen in te zetten, niet als 
potverteren, maar omdat wij van mening zijn dat kapitaal op die andere manier ook kapitaal 
blijft. Wellicht rendeert het dan zelfs meer dan tegen een rente van 3.5%. In deze manier van 
denken voel ik mij eigenlijk gesterkt door Betrokkenheid op afstand, een essay van TELOS 
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uit juni 2009. Keer op keer wordt daarin de gebundelde waardecreatie genoemd. 
Ecologische, sociale en economische waarden maken samen het kapitaal van Brabant uit. In 
dat stuk staan veel zaken die voor D66 in zijn visie op Brabant herkenbaar zijn. 
TELOS ziet een drietal speerpunten voor Brabant: de economische vernieuwing, het 
veerkrachtig landschap en vitale verstedelijking. Dat wordt vertaald in een focus op food en 
flowers tussen Den Bosch, Eindhoven, Venlo en Weert. In Midden-Brabant treffen wij als het 
ware een uitvergrote kenniscampus aan, waar de trits kennis-kunde-kassa uitgevoerd wordt. 
In West- Brabant ligt de nadruk dan op logistiek en maintenance. Uiteraard speelt de 
kenniseconomie overal een rol van niet te overschatten betekenis. Brabant moet het naast 
de bedenkers van de concepten van slimme, creatieve vakmensen hebben. 
Zoals de stand van zaken zich nu laat aanzien, hoeven wij geen internationale financiële 
zuidas. De noodzakelijke dienstverlening langs de A2 is wat D66 betreft voorlopig voldoende. 
Omdat jeugdzorg de afgelopen periode een speerpunt is geweest voor D66 wil ik onze 
opvattingen voor de toekomst nog wel even aangeven. Zolang de provincie op dit gebied een 
taak heeft, zal zij die als het aan D66 ligt intensief uitvoeren. Grote steden zullen eerder in 
staat zijn jeugdzorg eventueel over te nemen. Over kleine gemeenten maken wij ons veel 
meer zorgen, ook of zelfs juist als zij onder een centrumgemeente gaan vallen. Functionele 
samenwerkingsverbanden zijn namelijk vrijwel niet democratisch te controleren. Wij gaan uit 
van de gedachte dat het financiële instrument niet altijd alles zegt of mogelijk maakt. Ook 
regels kunnen een sturingselement zijn. Dat willen wij onder andere in de commissie ZWC 
nader toelichten op het gebied van monumentenzorg. Je kunt anders naar monumenten 
kijken en op basis daarvan je beleid bepalen, niet naar wat de oorsprong is van 
monumenten, religieus of industrieel, maar naar wat de toekomst is; naar de gebruiksfunctie 
en daarmee naar het maatschappelijk effect. Wat hebben mensen er aan en wat doen zij er 
mee? Op basis daarvan doe je een beleidskeuze. Het is die houding, een houding van 
anders kijken en toekomstgericht werken, die de visie van D66 op de toekomst van Brabant 
weergeeft. 
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Vaststelling provinciaal Waterplan 2010-2015/Waterverordening 
provincie Noord-Brabant en waterverordening Waterschap 

Rivierenland/Vaststelling interprovinciale Waterverordening 
waterschap Rivierenland/Verordening grondwaterheffing Noord-

Brabant, 20 november 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil beginnen met het plan als zodanig en 
vervolgens via de kwaliteit gaan naar de financiën. Het plan heeft een langdurig proces 
gekend. Wij vinden het plan acceptabel. Uit het boekwerk en de cijfers blijkt dat niet alles is 
ingevuld en dat sprake is van een standaardinvulling, maar dat zijn peanuts in zo'n groot 
plan. Ik wil iedereen die eraan gewerkt heeft complimenteren. Het is een gecompliceerd werk 
geweest. 
Kan het plan in de uitvoeringsfase bijgesteld worden als dat noodzakelijk mocht blijken? Wat 
wij nu aardig vinden, kan er over een of twee jaar anders uitzien. Dan moet er ruimte zijn 
voor een andere uitvoering. 
Het ambitieniveau bij de kwaliteit had wat ons betreft hoger mogen zijn. Ik noem in dit 
verband de verdroging, de meststoffen en het Oostpolderverhaal. In dat laatste gaan wij 
overigens niet mee; wij vinden die 700 meter prima. Het is gênant dat wij door België op de 
vingers getikt worden inzake het natuurlijk water. Validatie van natuurlijk water hadden wij 
graag op meer punten gezien. Het is jammer dat Brabant dat ambitieniveau niet uitstraalt. 
Brabant moet op alle fronten top presteren. Dat geldt ook voor de ambities in het waterplan. 
Het is een gemiste kans. Wij zijn blij dat GS bij de grondwaterheffing de richting van de 
commissie volgen. Je hebt niet altijd de meest rechtstreekse economisch goedkoopste 
manier nodig om verder te komen. Vaak moeten daarvoor omwegen gevonden worden. Die 
komen in eerste instantie vaak uit op penny wise and pound foolish, maar als die aanpak 
leidt tot resultaten, is die wel noodzakelijk. Wij snappen de bezwaren van de fractie van de 
VVD in dezen maar kunnen niet met haar motie meegaan omdat wij het doodzonde zouden 
vinden als allerlei bedrijven tot 150.000 kuub kunnen oppompen. 
Wij hebben geen vragen over de verordening. Die is goed. 
Met betrekking tot de financiën herhaal ik de opmerking die ik tijdens de algemene 
beschouwingen heb gemaakt. Ik vind dat groenkapitaal ook als kapitaal benoemd mag 
worden. Daarvoor zou je een berekeningsmethode moeten vinden. Dit geluid komt ook wel 
eens uit de fractie van het CDA. Daar komen af en toe heel goede geluiden uit! 
Groenkapitaal is kapitaal. Dat is van groot belang. Dat mag ook zo benoemd worden en 
daaraan mag een bepaalde waarde worden toegekend. Ik vind dat dit veel te weinig gebeurt 
en roep GS op om daar onderzoek naar te verrichten en te kijken hoe dit in het kader van de 
Telos-driehoek beter kan worden opgepakt. Het verbaast ook mij dat van dit hele plan niets 
opgenomen is in het crisispakket. Ik had dat wel logisch gevonden en wil graag de 
argumentatie horen waarom dat niet is gebeurd. 
Ik kom in tweede termijn nog terug op het amendement van het CDA, maar ik wil eerst graag 
uitleg over de tegenstrijdigheid van dit amendement met het amendement dat straks bij de 
begroting wordt ingediend. 
……………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil even ingaan op de amendementen. Ik 
kom eerst even terug op de opmerkingen van de gedeputeerde over de motivatie voor de 
financiering. Hij heeft mij echt een schokkende mededeling gedaan. Het is een nieuw 
element in de wijze waarop wij plannen financieren. Als alles voor minder geld kan, er overal 
lucht in zit en de kwaliteit hetzelfde blijft, vind ik dat een boude uitspraak. Ik begrijp dat het 
college zonder enig probleem €40 mln. heeft gevonden in de ombuigingssfeer. Wij komen 
daarop vanmiddag terug. Het betekent ook dat de opzet van alle plannen discutabel is, 
omdat wij constant rekening moeten houden met het feit dat het college er veel te veel lucht 
in pompt. Dat is namelijk wat de gedeputeerde zegt. Hij zegt dat voor een stuk minder 
dezelfde kwaliteit bereikt kan worden. Dat argument heeft hij niet eerder gebruikt en ik vind 
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het een kwalijk argument. Dat soort dingen had de gedeputeerde ons eerder moeten 
vertellen. Als wij voor een bepaalde kwaliteit gaan, verwachten wij daarbij een reëel 
financieel plaatje en willen niet achteraf horen dat het voor veel minder kan. Ik vind dat geen 
juiste houding. 
Wij zijn voor het amendement van GroenLinks en niet voor het amendement van het CDA 
omdat wij principieel bezwaar hebben tegen preprioritering. Dan leg je namelijk een 
hypotheek op de toekomstige politieke samenstelling. Ik ga ervan uit dat daarin ongetwijfeld 
een aantal bekende partijen zitten, maar nogmaals het is een hypotheek op de toekomst. Ik 
vind dat iets anders dan een verplichting die wij in deze periode aangaan. Dan weten de 
toekomstige partijen waaraan zij beginnen voordat zij een eventuele coalitie ingaan. Ik vind 
dat je nu niet kunt aangeven dat dit in de komende coalitieonderhandeling een preprioritering 
moet zijn. Daarom zijn wij tegen preprioritering. 
Wij gaan akkoord met de amendementen A2 en A3. Dat geldt niet voor amendement A4, 
want de argumentatie van het college heeft ons overtuigd. Wij gaan ook akkoord met 
amendement A5, maar niet met amendement A6. Wij vinden daarbij de opvatting van het 
college leidend. Uiteraard gaan wij niet akkoord met amendement A7, maar wel met 
amendement A8 zoals ik net al heb aangegeven. 
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De agenda van Brabant, 20 november 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! De situatie is een beetje vreemd. Wij krijgen 
een gewoon procesvoorstel voor een discussie die op de agenda moet komen. Vervolgens 
komt er een amendement. Ik heb het gevoel dat wij nu als een soort mediator moeten 
optreden. In het amendement staan natuurlijk onwerkbare dingen. 
Als wij echt willen dat het college aan de slag gaat, kunnen wij helemaal niks met het 
amendement. De coalitiepartijen hebben blijkbaar allerlei gevoelens van onvrede. Die 
hebben wij ook, waarschijnlijk zelfs vaker dan zij. Dat herkennen wij dus heel goed. 
Het voorstel dat voorligt is eigenlijk een procedurevoorstel. D66 kan daarmee akkoord gaan, 
omdat Essent wat ons betreft buiten de besprekingen moet blijven. Verder moet alles 
bespreekbaar blijven. Wij willen wel een omslag naar een duurzaam Brabant maken. Dat is 
allemaal inhoudelijk. 
Nu het amendement. Het college wil natuurlijk geen amendement, maar de partijen zijn het 
niet eens met het college. Daar hoort een motie bij. Om het de Staten gemakkelijk te maken, 
gebruik ik voor de motie dezelfde tekst als is gebruikt in het amendement. Er is geen letter 
anders. Ik vraag mij af waarom de indieners van het amendement niet zouden meegaan met 
de motie. In het amendement staat dat zij de situatie betreuren. Dat doen wij natuurlijk ook. 
………………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het zal duidelijk zijn dat wij het niet met de 
coalitiepartijen eens zijn. Wij dienen een motie in. GS wil verstrekkende statements bieden, 
maar wij willen gewoon hard aan het werk gaan, zodat het eindelijk een keer opschiet. Voor 
sommige partijen had het zelfs een motie van afkeuring kunnen zijn. 
Wij vonden het belangrijk om exact dezelfde woorden te gebruiken als de coalitiepartijen 
hebben gebruikt. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade- Brouwer, Van Schoonhoven, Heijmans, 
Vreugdenhil en mw. Verstappen wordt de volgende motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 november 2009 
overwegende dat: 
- Provinciale Staten de afgelopen 2 jaar al meerdere malen aan Gedeputeerde Staten 
hebben verzocht om de kerntakendiscussie met voorrang te voeren; 
- desondanks de gewenste keuze voor kerntaken geen of slechts een zeer beperkte rol kan 
spelen bij de begrotingsbehandeling en de vaststelling van de begroting 2010; 
stellen vast dat: 
- Provinciale Staten deze situatie betreurt; 
verzoeken het college van GS zijn taken in dit kader in versneld tempo uit te voeren; 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Begroting 2010 en Najaarsbrief 2009, 20 november 2009 

 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. B-M15. 
Door de leden Martens, mw. Gounou, Erciyas, Göring, mw. Zwijnenburg-van der Vliet. mw. 
Verstappen, mw. Lestrade-Brouwer, Vreugdenhil en Punt wordt het volgende amendement 
voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 november 2009, 
behandelend de Begroting 2010 en Najaarsbrief 2009; 
overwegende dat: 
- fietsen veel voordelen heeft in vergelijking met andere modaliteiten: fietsen is goedkoop, 
snel op korte afstanden, duurzaam, snel beschikbaar en gezond; 
- het fietsgebruik in Brabant al jaren een paar procentpunten onder het Nederlandse 
gemiddelde ligt; 
constaterende dat: 
- op verzoek van Provinciale Staten een nieuw integraal fietsbeleid is opgesteld; 
- 'Fiets in de Versnelling' ook één van de speerpunten uit het Bestuursakkoord 'Vertrouwen in 
Brabant' (2007- 2011) is, binnen de programmalijn Bereikbaar Brabant ('Het juiste 
vervoermiddel op het juiste moment'); 
- in deze visie 'Fiets in de Versnelling' drie scenario’s zijn uitgewerkt: 
- in het eerste scenario blijft Brabant één van de laagst scorende provincies in Nederland op 
fietsgebied. Voor dit scenario hoeven geen extra middelen worden uitgetrokken; 
- in het tweede scenario komt Brabant op het Nederlandse gemiddelde qua fietsgebruik te 
liggen. Voor dit scenario moet tot het eind van deze bestuursperiode €2 mln.euro worden 
uitgetrokken; 
- in het derde scenario wordt Brabant dé fietsprovincie van Nederland. Voor dit scenario 
moet tot het eind van deze bestuursperiode €4 mln. Worden uitgetrokken; 
- GS slechts dekking hebben aangegeven voor de middelen bestemd voor scenario 2; 
- het verschil in middelen tussen scenario 2 en scenario 3, €1,85 mln. bedraagt; 
besluiten dat: 
1. bij de behandeling van het 'Fiets in de versnelling' gekozen wordt voor scenario 3; 
2. de benodigde €1,85 mln. als volgt te financieren: 
- €1mln. uit de onderbesteding cofinanciering als gevolg van bezuinigingen van het Rijk; 
- €0,85 mln.uit de programmamiddelen van de post Provinciaal verkeers- en vervoerplan 
2010-2011 (zie bijlage lIl 02.90)." 
………….. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. B-M18. 
Door de leden mw. Verstappen, Van Zeeland, Martens en mw. Lestrade-Brouwer wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 November 2009; 
constaterende dat: 
- voor de korte afstand de elektrische auto een energieefficiënt vervoermiddel is; 
- elektrische auto's geen broeikasgassen en fijnstof uitstoten en daarmee een duurzame 
verbetering zijn voor mens, dier en milieu; 
- de provincie Noord-Brabant het automotive centrum van Nederland is en bij uitstek de regio 
voor het ontwikkelen en promoten van elektrische auto's; 
overwegende dat: 
- voor de mobiliteitsbehoefte de elektrische auto het voertuig van de toekomst is; 
- er momenteel al elektrisch aangedreven auto's op de Nederlandse markt zijn; 
- ter promotie van de elektrische auto de provincie als voortrekker kan optreden; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten:  
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ervoor zorg te dragen dat gedeputeerden de beschikking hebben over ten minste één 
elektrische auto voor dienstreizen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. B-M19. 
Door de leden mw. Verstappen, Van Zeeland, Martens, mw. Lestrade-Brouwer en Punt 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 november 2009; 
constaterende dat: 
- voor de korte afstand de elektrische auto een energie-efficiënt vervoermiddel is; 
- elektrische auto's geen broeikasgassen en fijnstof uitstoten en daarmee een duurzame 
verbetering zijn voor mens, dier en milieu; 
- de provincie Noord-Brabant het automotive centrum van Nederland is en bij uitstek de regio 
voor het ontwikkelen van elektrische auto's; 
overwegende dat: 
- voor de mobiliteitsbehoefte de elektrische auto het voertuig van de toekomst is; 
- de provincie Noord-Brabant al samenwerkt met kennisinstellingen, hightech- en automotive 
bedrijven om elektrische voertuigen en een slim netwerk van oplaadpunten te ontwikkelen; 
- bezoekers en medewerkers van het Provinciehuis in het bezit van een elektrische auto 
deze moeten kunnen opladen; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
een voortrekkersrol te nemen en voor de promotie van de elektrische auto exclusieve 
parkeerplaatsen nabij de ingang van het Provinciehuis te realiseren, ieder voorzien van een 
oplaadpunt voor het opladen van een elektrische auto, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. B-M20.  
Door de leden mw. Verstappen, Van Zeeland en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende 
motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 20 November 2009; 
constaterende dat: 
- bij de productie van vlees veel energie wordt verbruikt en veel broeikasgas vrij komt; 
- energiebesparende en klimaatvriendelijke maatregelen een belangrijke bijdrage leveren 
aan het verduurzamen van Brabant; 
- vlees het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket is; 
overwegende dat: 
- door één dag minder vlees te eten er een aanzienlijke hoeveelheid energie wordt bespaard 
en minder broeikasgas wordt uitgestoten; 
- consuminderen op deze wijze zeer effectief en niet kostbaar is; 
- een praktische handreiking een eenvoudige manier is om bewustzijn te creëren bij 
medewerkers en bezoekers van het Provinciehuis en bij te dragen aan oplossingen voor een 
duurzame toekomst; verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: één dag in de week 
geen vlees te serveren in de kantine en de catering op het Provinciehuis, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
…………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! In een tijd van bezuinigingen is het van 
belang dat de provincie haar positie in relatie tot de burgers duidelijk maakt. Waarom 
bezuinigen wij? Waarop bezuinigen wij? Wat doen wij met de subsidies? Gaan wij het hele 
systeem veranderen? Ik geef dit even aan omdat gedeputeerde Essed al bezig is met het 
imago van de provincie. In dat imagoprogramma moet een heel duidelijk communicatiepunt 
komen voor de burgers en de Brabantse gemeenten. Wat gaan wij doen in het kader van de 
komende kerntakendiscussie en de bezuinigingen die op ons afkomen? 
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In de algemene beschouwingen heb ik al aangegeven dat wij met een paar moties en 
voorstellen zouden komen. In tegenstelling tot wat ik toen heb aangegeven, zullen wij het 
erfgoedvoorstel als initiatiefvoorstel in de komende vergadering indienen. De motie over 
waterkracht zullen wij indienen als de Energienota behandeld wordt. Dat sluit daar meer op 
aan. 
Wij betreuren het met anderen dat het Energieplan zo laat komt, dat wij nu bij voorbaat al 
aangeven dat wij daarbij moties zullen indienen die wellicht financiële consequenties zullen 
hebben. Normaal gesproken hoor je dat voor die tijd te doen, maar wij voelen ons nu niet 
gehinderd door financiële belemmeringen en door de afspraak dat wij twee keer per jaar 
voorstellen met financiële consequenties doen. 
Wat het energiebeleid betreft, sluiten wij ons aan bij de heer Vreugdenhil. Wij hopen dat wij 
de garantie hebben dat wij steeds aan onze verplichtingen tot vermindering van het 
energieverbruik zullen voldoen. 
Voor het geval iemand het vergeten is: vandaag is het de Dag van de rechten van het kind. 
Ik heb een amendement over de financiering van de jeugdzorg, dat inhoudelijk aansluit op 
het amendement dat het CDA heeft gepresenteerd. 
Het kent echter een andere financieringsbron. De gedeputeerde stel ik een vraag die ook 
door mevrouw Geeraedts is gesteld. Hoe zit het nu eigenlijk met de financiële situatie? Wij 
krijgen heel veel verschillende cijfers. Wij hebben, in tegenstelling tot andere indieners van 
amendementen, als financieringsbron aan het vereveningsfonds gedacht. Daar is in 2008 
een aantal miljoenen in gestort. Dat lijkt ons een aardige bron. Ik heb gezien dat het college 
er inmiddels al twee keer €6 mln. uit heeft gehaald. Wij weten niet precies hoeveel er nog in 
zit. Dit amendement is behalve door D66 ondertekend door de Brabantse Partij, de 
ChristenUnie-SGP en de PvdD. 
In het kader van onze belangstelling voor innovatie heb ik een motie over investeringen in 
een glasvezelnetwerk. Omdat wij ervan uitgaan dat infrastructuur ook digitale infrastructuur 
kan zijn, die van invloed kan zijn op de kenniseconomie van Brabant, willen wij graag dat het 
college onderzoekt op welke wijze versnelling van de aanleg van het glasvezelnetwerk in 
Brabant dan wel kwaliteitsverbetering mogelijk is. Voor dit onderzoek en de eventueel 
daarop volgende beleidsinzet heb ik als financieringsbron enerzijds de zogenaamde Essent-
gelden en anderzijds het beschouwen van de maatregel als crisisaanpak. 
 
De voorzitter: Door mevrouw Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 november 2009; 
overwegend dat: 
- voor realisatie van Brabant als topkennisregio een uitstekende interne en externe 
bereikbaarheid van groot belang is; 
- de provincie Noord-Brabant een actief beleid voert op het gebied van uitbreiding en 
verbetering van infrastructuur; 
- de provincie de ambitie heeft uitgesproken maatregelen te willen nemen om de uitstoot van 
CO2 te verminderen; 
- investeringen in digitale infrastructuur ontlastend kunnen werken op het gebruik van fysieke 
infrastructuur; 
constaterend dat: 
- een goed functionerend glasvezelnetwerk een positief effect heeft op de economische 
activiteit in Brabant en  
- versnelde aanleg van een glasvezelnetwerk een positief effect heeft op de 
werkgelegenheid in Brabant en bovendien 
- het aantal reiskilometers beperkt kan worden als door een fijnmazig glasvezelnetwerk 
communicatie met elkaar op efficiënte wijze mogelijk is; 
verzoeken het college: 
- te onderzoeken op welke wijze versnelling van de aanleg van een glasvezelnetwerk in 
Brabant dan wel kwaliteitsverbetering mogelijk is; 
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- voor dit onderzoek en de eventuele daaruit volgende beleidsinzetten enerzijds als 
financieringsbron daarbij de zogenaamde Essent-gelden te betrekken,anderzijds deze 
maatregel als crisisaanpak te zien, 
en gaan over tot de orde van de vergadering. " 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. B-M23. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Punt, mw. Verstappen en Vreugdenhil wordt de 
volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 20 november 2009; 
constaterende dat: 
- de provincie Noord-Brabant op schema ligt voor wat betreft het afgesproken aantal te 
realiseren jeugdzorgplaatsen; 
- door een groter dan verwachte groei van de zorgvraag de wachtlijsten aan het einde van 
2009 nog altijd niet zullen zijn opgelost; 
- de doeluitkering jeugdzorg voor 2010 naar huidig inzicht niet toereikend zal zijn om aan de 
zorgvraag te voldoen; 
- de provincie Noord-Brabant in de afgelopen jaren extra heeft geïnvesteerd in o.a. innovatie 
in de jeugdzorg en organisatieontwikkeling bij Bureau jeugdzorg; 
- zorgaanbieders in Noord-Brabant met deze recente incidentele middelen extra hebben 
geïnvesteerd in (het opleiden en inwerken van) personeel; 
overwegende dat: 
- voldoende financiering van de jeugdzorg onverminderd een verantwoordelijkheid blijft van 
het Rijk; 
- het IPO inmiddels onderhandelingen met het ministerie van Jeugd en Gezin over ophoging 
van de doeluitkering heeft gevoerd; 
- daarbij nog steeds een 'gat' van 3 miljoen euro is overgebleven; 
- jeugdzorgaanbieders en Bureau jeugdzorg op dit moment vanuit de provincie Noord-
Brabant financiële duidelijkheid moeten hebben bij het opmaken van de begroting van 2010; 
- door een principe-uitspraak op dit moment voorkomen kan worden dat goed ingewerkt 
personeel bij de zorgaanbieders ontslag neemt/krijgt of geen contractverlenging krijgt; 
verzoeken het college van GS: 
- gegeven het grote belang voor de jeugdigen in Noord-Brabant, garant te staan voor de 
kosten van de jeugdzorg in 2010 tot het niveau van 187 mln. euro (prognose november 
2009); 
- het ontstane financieringsgat van 3 miljoen euro te dekken vanuit het Egalisatiefonds, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Voorstellen, 11 december 2009 
 
De voorzitter: Door de leden Van Zeeland, Van Schoonhoven, mw. Verstappen en mw. 
Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 december 2009; 
overwegende: 
- dat Gedeputeerde Staten bij brief van 4 november 2008 aan het college van Burgemeester 
en Wethouders van 's- Hertogenbosch hebben toegezegd om in het kader van het plan 
Museumkwartier geen bomen te kappen in de museumtuin voordat de bouwvergunningen 
onherroepelijk zijn; 
- in dit kader onder onherroepelijk dient te worden verstaan dat de bouwvergunning door de 
Rechtbank Den Bosch niet wordt geschorst; 
dragen Gedeputeerde Staten op: 
- het archeologisch onderzoek ten behoeve van de ontwikkeling van het Museumcluster te 
starten aan de Beurdsestraat en geen bomen te kappen of rooien in de museumtuin van het 
Noordbrabants Museum totdat vaststaat dat de bouwvergunning door de Rechtbank Den 
Bosch niet wordt geschorst, 
en gaan over tot de orde van de dag."  
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Vaststellen van de agenda, 5 februari 2010 
 
De voorzitter: Door de leden Vreugdenhil, Göring, Van der Staak, mw. Tsoutsanis-van der 
Koogh, mw. Gounou, Van Schoonhoven, mw. Lestrade-Brouwer en mw. Verstappen wordt 
de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2010, 
kennis genomen hebbende van het rapport 'Spoorboekje A27', aangaande de resultaten van 
het onderzoek naar de financierbaarheid en haalbaarheid van de aanleg van een 
spoorverbinding Breda-Utrecht; 
constaterende dat: 
- de spoorverbinding Breda-Utrecht absoluut potentie heeft; 
- gelijktijdige aanleg met verbreding van de A27 vanaf 2013 niet haalbaar/financierbaar is; 
- aanleg van het spoor pas ná 2020 aan de orde is; 
spreken uit: 
- dat vanaf nu in het kader van de verbreding A27 geen belemmeringen mogen ontstaan 
voor de toekomstige realisatie van het spoor; 
- dat daarom de provincie Noord-Brabant mee wil denken om het "niet onmogelijk maken van 
de spoorlijn" middels onderzoek te definiëren in samenwerking met de betrokken 5 
gemeenten; 
- als provincie het initiatief te nemen tot oprichting van een regionaal overlegorgaan onder 
voorzitterschap van de gedeputeerde verkeer en vervoer; 
- als provincie de toekomstige spoorlijn te verankeren in de provinciale structuurvisie en op te 
nemen in de Gebiedsagenda Brabant; 
dragen het college op: 
- deze motie onder de aandacht van de betrokken Brabantse gemeenten en de 
provinciebesturen van Utrecht en Zuid-Holland te brengen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Wijzigingsverordening leges Noord-Brabant 2010, 5 februari 2010 
 
De voorzitter: Door de leden Dörr, mw. Tsoutsanis van der Koogh, Heijmans, Verrijt, Van 
Schoonhoven, Vreugdenhil, mw. Lestrade- Brouwer en mw. Verstappen wordt het volgende 
amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 5 februari 2010; 
behandelend het statenvoorstel 64/09 inzake Wijzigingsverordening leges Noord Brabant 
2010; 
overwegende dat: 
- er bij de bepaling van de hoogte van de leges voor het aanvragen van een vergunning voor 
een bouwwerk bij een gering overschrijden van de bouwkosten op de grens van €20.000 een 
abrupte verhoging van de legeskosten optreedt van €592; 
- leges transparant moeten zijn opgebouwd; 
- artikel 225 van de Provinciewet bepaalt dat de tarieven in een legesverordening zodanig 
worden vastgesteld, dat de geraamde baten niet uitgaan boven de geraamde lasten ter zake; 
- in een groot aantal gevallen het inhoudelijke werk voor de vergunningverlening uitgevoerd 
zal gaan worden door de gemeenten; 
constaterende dat: 
- deze genoemde verhoging moeilijk te verklaren valt in de richting van de aanvrager; 
besluiten: 
- artikel 13.2 tweede gedachtestreepje betreffende de omgevingsvergunning als volgt te 
wijzigen: 
Het basisbedrag van €3246 wordt vervangen door €2654; en het opslagpercentage van 
1,973% wordt vervangen door 3,946%; zodat het artikel zal luiden: 
"Indien de bouwkosten meer bedragen dan €20.000 doch niet meer dan €50.000; € 2654,-; 
verhoogd met 3,946% van de bouwkosten minus €20.000;" 
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Rapport Zuidelijke Rekenkamer ‘Grondbeleid provincie  
Noord-Brabant’, 5 februari 2010 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij hebben in de commissies al veel van 
ons laten horen over dit onderwerp. Ik kijk vooral naar de rol van PS, kaderstellend en 
controlerend. Hoe heeft de rekenkamer daarover geoordeeld? Gewoonlijk zijn wij altijd, ik 
geloof op een uitzondering na, heel enthousiast over de onderzoeken van de rekenkamer. Ik 
kom nu echter terug op onze positiebepaling in de beroemde commissievergadering van 
maart. Die is in het onderzoek niet echt tot uiting gekomen. De commissie heeft daar als het 
ware opdracht aan GS gegeven om de gedragslijnen op dit punt te ontwikkelen. Wij hebben 
daarop voorgesorteerd. Wij verwachtten toen een stuk van GS en hebben ons verder niet 
zozeer met de kaderstelling bemoeid.  
D66 heeft het college toen wel de opmerking doen toekomen dat het ervoor moest zorgen 
dat het beleid "rekenkamer-proof" zou zijn. Dat heeft het college in ieder geval niet gedaan. 
Hoe het verder ook is gelopen, die opdracht is niet goed uitgevoerd. Dat staat zelfs ook nog 
in het schriftelijke verslag. Ik ben blij dat het op allerlei wijzen is vastgelegd. 
Ik wil er de nadruk op leggen – het was ook wel te merken aan onze interrupties – dat de 
provincie ontwikkelingsgericht politiek kan voeren met grondbedrijven. Wij zien met 
belangstelling het beheerstatuut en ontwikkelstatuut tegemoet. Die zullen wij de volgende 
keer behandelen. De provincie mag wat ons betreft een actieve rol spelen. Wel moeten 
kaders en richtlijnen zorgvuldig worden vastgesteld. Het heeft ons buitengewoon 
teleurgesteld dat het niet zo gelopen is. De kwaliteit van de diensten in huis stelt ons teleur 
als blijkt dat niet eens duidelijk was dat de taxatie niet kon plaatsvinden zoals is gebeurd. Na 
de eerste slordige persverklaring hebben wij wel gemerkt dat het college oprecht verder is 
gegaan met het verwerken van de klap. Het college is behoorlijk onderuit geschoffeld, en 
terecht. Daarna heeft het zich echter opgesteld op een wijze waarvoor wij een compliment 
willen uitdelen. Het college heeft in de Rekeningcommissie, in aanwezigheid van de directeur 
middelen, aangegeven dat er echt fundamenteel iets veranderd moest worden. Er werd iets 
echt niet goed gedaan in de provincie. Zij wordt keer op keer door de Zuidelijke Rekenkamer 
op haar vingers getikt. Er zit iets fundamenteel fout. Die opstelling heeft mij zeer goed 
gedaan. Ik wil het college daarmee complimenteren. Ik hoop dat het op die weg doorgaat, 
want daar is de Zuidelijke Rekenkamer voor. Ik heb al vaker gezegd dat ik er moeite mee 
heb dat het college dat iedere keer maar ziet als een aanval. Het moet dat opvatten als 
creatief meedenken over het management. Dat gaat af en toe van "au", maar wij doen niet 
alles goed en dat mag ook aangegeven worden. Ik hoop dat het college zo doorgaat. Wij 
volgen het dossier kritisch. Ik roep echt niet alleen maar halleluja, omdat het college een 
paar dingen goed doet. 
Graag verneem ik van het college wat het nadeel en wat het voordeel ervan zou zijn om 
alsnog in te zetten op Europese controle op staatssteun. Als dat niet belemmerend werkt, 
zou ik het prettig vinden als die werd uitgevoerd. In die zin ondersteun ik het verzoek van de 
SP, maar ik hoor ook graag het commentaar van het college. 
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Rapport Zuidelijke Rekenkamer: ‘Kwaliteit natuurcompensatie 
provincie Noord-Brabant’, 5 februari 2010 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik zal het kort houden want er zijn heel veel 
vragen gesteld.  
Ik meen mij inderdaad te herinneren, mijnheer Vreugdenhil, dat wij ooit toezeggingen en 
lijstjes hebben gehad. Toen ik dit rapport las, vroeg ik mij inderdaad af waar dat allemaal 
gebleven is. U heeft dat uitgezocht en ik ben benieuwd naar de antwoorden op uw vragen. Ik 
ben er jaloers op want ik had die vragen ook wel willen stellen. Het zijn heel goede vragen. 
Ik ga in op het oude liedje, namelijk dat wij bestuurlijk de boel niet voor elkaar hebben en dat 
de stukken niet beschikbaar zijn. Ik vind het teleurstellend dat wij dat iedere keer weer te 
horen krijgen dat de stukken niet klaarliggen. Dan komt het college achteraf met het verhaal 
dat die stukken er wel waren, maar dat zij hier of daar lagen. Zo werkt het natuurlijk niet. Ook 
het antwoord van het college dat het wel in de geest van de wet handelt, is toch geen 
antwoord dat een bestuurscollege zich kan veroorloven. Je kunt toch niet aan anderen 
vragen dat zij zich precies aan de regels houden en er vervolgens zelf langs fietsen. Ik vind 
het bijna genant. 
Over een aantal punten is al gesproken. Ik ben heel benieuwd naar de antwoorden van het 
college en geef reeds aan dat ook wij alle aanbevelingen van de Zuidelijke Rekenkamer. Wij 
danken de Zuidelijke Rekenkamer opnieuw hartelijk dat zij ons wijst op ons eigen falen. Wij 
nemen de aanbevelingen inclusief die met betrekking tot de bankgarantie van harte over. Ik 
ben wederom teleurgesteld in de toon van de reactie van het college. Ik heb al vaker gezegd 
pak dat nu eens op als kritisch meedenken en zeg gewoon: dank je wel, het is dom dat wij 
de stukken niet op orde hebben. Van de manier waarop het college iedere keer weer 
probeert om er langs te fietsen met excuses krijg ik hartstikke genoeg. 
…………………….. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 5 februari 2009; 
Constaterende dat: 
- de gedeputeerde van ecologie aangesteld is ten behoeve van versterking en bescherming 
van de Brabantse ecologie, waaronder verstaan wordt natuur, landschap en milieu inclusief 
bodem, water en lucht; 
- inzake natuurcompensatie de Zuidelijke Rekenkamer constateert dat de eigen provinciale 
beleidsregels niet worden nageleefd en dat niet aan de essentiële eisen van 
natuurcompensatie wordt voldaan; 
overwegende dat:  
- een landelijke voortrekker van biodiversiteit in eigen provincie het beschermen en 
versterken van biodiversiteit verzaakt door geen toezicht te houden op de uitvoering van het 
natuurcompensatiebeleid spreken afkeuring uit over deze handelwijze van de gedeputeerde 
voor ecologie, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie is ondertekend door de leden mw. Verstappen, mw. Lestrade-
Brouwer en mw. Slegers. Zij maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nummer M18. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 91 

Beheersstatuut Provinciaal Ontwikkelbedrijf, 22 april 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ook wij zijn blij met dit voorstel. Het is na 
een reeks van discussies tot stand gekomen. Het is op belangrijke punten aangepast en ik 
ben het college daar dankbaar voor. Naar aanleiding van het onderzoek van de Zuidelijke 
Rekenkamer en andere ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden, is een en ander goed 
afgehandeld. Wij stellen het op prijs dat het een groeimodel geworden is. 
Ik ga ervan uit dat mijn vraag of het rekenkamerproof is ingericht, door het college 
bevestigend zal worden beantwoord. Anders krijgen wij iedere keer rapporten waarover wij 
boos en ontevreden zijn en dat is zo ongezellig. Het kan beter maar meteen goed geregeld 
worden. 
Er is gesproken over transparant en controleerbaar. Uiteraard zijn wij daar ook voor. Wij 
stellen het op prijs als het college inderdaad tijdig spreekt met de leden van PS en willen dit 
zien in het kader van de informatieplicht van GS. Gevoelige politieke informatie moet meteen 
met PS besproken. 
Daarover moet niet moeilijk gedaan worden. Eigenlijk is het gênant, mijnheer Zeegers, dat 
wij daarvoor apart regels moeten stellen. Het college moet dat gewoon zelf doen. Ik zou het 
jammer vinden als het amendement echt nodig is. Ik hoop dat GS zullen zeggen dat zij dit 
inderdaad gaan doen en dat amendement overbodig is. Ik hoop dat de heer Zeegers 
daarmee overtuigd wordt. Het is inderdaad treurig geweest. 
Wij vinden een verantwoording in de pc-cyclus onder het hoofdstuk grondbeleid meer dan 
voldoende. Als wij als leden van PS niet in staat zijn om in te schatten dat dit een belangrijk 
hoofdstuk is, horen wij hier niet te zitten. Ontwikkelingsgericht handelen hoort bij een 
ondernemende provincie. Wij zijn blij dat het nu zover is. 
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Profiel Provincies, 22 april 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! De tekst die wij kregen van het IPO is 
duidelijk een compromis. Ik begrijp dat door Brabant hard gewerkt is om tot één tekst te 
komen. Ik wil degenen die zich daarvoor hebben ingezet hartelijk danken. Er wordt natuurlijk 
geprobeerd om de positie van Brabant overeind te houden. Hoewel wij zijn voor minder 
provincies, zeggen wij ook steeds dat Brabant op dit moment buitengewoon goed 
functioneert en dat de omvang van deze provincie goed is. 
Het huis van Thorbecke is flink verbouwd; er is een verdieping bijgekomen en er wordt ons 
inziens vrij krampachtig vastgehouden aan de voormalige eensgezinsformule terwijl Europa 
nu een duidelijke extra verdieping vormt. Wij vinden de positionering ten aanzien van Europa 
en Brussel heel belangrijk. Wij richten ons daar voor een groot deel op. Men kan zich 
afvragen of dat vaak niet belangrijker is dan de oriëntatie op Den Haag. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Ik hoor mevrouw Lestrade zeggen dat zij vindt dat de 
provincie Brabant zo goed functioneert. Ik vraag mij toch af waaruit zij dat concludeert. Het is 
natuurlijk heel mooi. Ook in het profiel staat dat de provincies het geweldig doen en natuurlijk 
zeggen wij van onszelf dat wij het geweldig doen, maar ik vind dat helemaal niet zo. Dat blijkt 
niet bij verkiezingen, dat blijkt niet bij wachtlijsten in de jeugdzorg, dat blijkt niet uit de wijze 
waarop wij met de megastallen en de Q-koorts omgegaan zijn. Er zijn talloze voorbeelden 
waaruit blijkt dat het allemaal niet zo geweldig gaat. Als het inderdaad zo geweldig ging, 
zouden er meer mensen naar de stembus gaan en zouden meer mensen zeggen: die 
provincie hebben wij keihard nodig. Vanwaar die opmerking dat Brabant het zo goed doet? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Juist als wij het goed doen, gaan er des te minder 
mensen naar de stembus. Dat meen ik serieus. Als er wat te klagen valt, gaan mensen 
eerder naar de stembus voor iets dat verder van hen afstaat. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Ik constateer dat het aantal mensen dat naar de 
stembus gaat jaar na jaar afneemt. Ik ben er echt van overtuigd dat in de jaren zeventig en 
tachtig de mensen meer tevreden waren dan nu. Het wordt gewoon niet bevestigd door de 
praktijk, mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Over het functioneren van Brabant gesproken, ik weet 
best dat een aantal dingen niet goed loopt. Wij zitten samen in de oppositie en kunnen leuk 
vertellen wat er allemaal verkeerd gaat. Als wij kijken hoe andere provincies functioneren en 
hoe daar de dingen geregeld zijn, vind ik dat wij het in Brabant bepaald niet verkeerd doen. 
Economisch functioneren wij goed. Wij hebben een eenheid van 2,5 mln. Die goed 
aanstuurbaar is. De verhouding tussen steden en platteland is hier beter dan in andere 
provincies. Bij al dat soort elementen doet Brabant het goed! 
 
De heer Heijmans (SP): Denkt mevrouw Lestrade niet dat men in Zuid-Holland of 
Gelderland precies hetzelfde zegt? Zeggen de Statenleden van Zuid- Holland: Wij doen het 
slecht en in Noord-Brabant doen zij het goed? Nou ik dacht het niet! 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De Statenleden in Gelderland zeggen waarschijnlijk 
heel terecht dat zij het goed doen, maar de Statenleden in Zuid- Holland zeggen dat niet. En 
waarom zeggen zij dat niet? Omdat de verstandhouding tussen steden en provincie in de 
randstedelijke provincies heel anders ligt. De discussie die wij voeren, wordt natuurlijk 
ontzettend geleid door de Randstedelijke problematiek die als het ware over al die andere 
provincies geklapt wordt die op een heel andere manier functioneren. Daar is een totaal 
andere verhouding tussen steden en provincies. Daar is pas echt sprake van bestuurlijke 
drukte. Ik heb in ieder geval een probleem met het feit dat de situatie van de Randstad op 
heel Nederland geplakt wordt, alsof dat probleem in heel Nederland speelt. De oplossing 
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voor de problemen in de Randstad is een andere dan de oplossing die wij moeten vinden. Ik 
kan mij heel goed voorstellen dat die Randstadprovincies één provincie worden. 
Voorzitter. Ik sprak over Brussel en over de regionale benadering. Het is belangrijk dat de 
provincie de juiste omvang heeft om dat goed aan te sturen. Wij hebben niet zo'n probleem 
met de huidige situatie en omvang van onze provincie. Er zijn verschillen in de rapporten van 
Geelhoed en Lodders. Ik verwijs ook naar de D66'er Klaartje Peters die Het opgeblazen 
bestuur heeft geschreven. 
Wij als D66 blijven ervan overtuigd dat het met minder provincies kan. Wij zien de provinciale 
taken vooral op ruimtelijk, economisch en cultureel gebied en verschillen daarin niet zo heel 
veel van de andere fracties. Wij willen vooral benadrukken dat wij cultuur willen zien als 
economische vestigingsfactor. 
Wij vinden dit heel belangrijk opdat hoogopgeleide werknemers Brabant aantrekkelijk vinden. 
Dat slingert immers ook andersoortige werkgelegenheid aan. Tegen de SP zeg ik meteen 
dat het niet alleen om hoogopgeleiden gaat, maar als dit werkgelegenheid voor 
hoogopgeleiden creëert, komt daar vanzelf ook andere werkgelegenheid bij. De heer 
Heijmans hoeft mij dus niet te interrumperen. 
D66 is natuurlijk voor het afschaffen van waterschappen. Wij hebben altijd veel moeite om 
alle klinkers in de kruiwagen te houden, want iedereen heeft een andere opvatting. Op 
congressen en andere bijeenkomsten vraag ik mij steeds af wat wij werkelijk willen met het 
opheffen van waterschappen. Bestuurlijk kan daarmee €23 mln. verdiend worden, maar zij 
kunnen pas opgeheven worden als er iets beters komt. Het is eigenlijk voornamelijk 
uitvoeringsgericht. In principe ben ik niet de overtuiging toegedaan dat wij de waterschappen 
per se moeten houden, maar er moet wel iets beters komen voordat zij afgeschaft worden en 
dat zie ik niet zomaar gebeuren. Dit is de particuliere D66-Brabantopvatting. 
Mocht het zo zijn dat er een verandering plaatsvindt, dan moeten die middelen absoluut 
beschikbaar blijven voor het uitvoeren van waterschapstaken en niet terechtkomen in de pot 
van algemene middelen. Een situatie zoals bij de orkaan Katrina zal het niet worden, maar 
dan komen wij in een situatie waarin niet meer zo goed voor de dijken wordt gezorgd en die 
kan leiden tot natte voeten. 
De Wgr-plus kan wat ons betreft afgeschaft worden. Wij zijn benieuwd hoe de proefperiode 
met DLG afloopt. Wij hebben de motie niet ondertekend omdat wij op een aantal punten 
anders denken dan andere partijen. Wij willen de motie echter wel ondersteunen want zij is 
heel algemeen gesteld. Het gaat ons er met name om dat de Europese oriëntatie 
gegarandeerd wordt. 
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Heropening van de vergadering, 23 april 2010 
 
De voorzitter: Door de leden Thuis, Heijmans, mw. Geeraedts, Arkes, Martens, mw. 
Verstappen en mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord Brabant in vergadering bijeen op 23 april 2010, 
overwegende dat: 
- de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van 
Financiën, als beheerders van het Provinciefonds, in hun persbericht van 16 april 2010, 
kenbaar hebben gemaakt te gaan werken aan een nieuw verdeelmodel voor het 
Provinciefonds; 
- de fondsbeheerders hierbij aangeven in het nieuw model een maatstaf voor vermogen te 
zullen opnemen en op deze wijze de opbrengsten van de verkopen van energiebedrijven in 
de berekeningen voor verdeling te zullen meenemen; 
- de fondsbeheerders aangeven hiermee recht willen doen aan het uitgangspunt dat 
overheden in gelijke omstandigheden een gelijke financiële uitgangspositie hebben; 
- de fondsbeheerders voorts aangeven in het nieuwe verdeelmodel ook het rekentarief 
Motorrijtuigenbelasting te willen betrekken; 
constaterende dat: 
- de Staten van Brabant begrip hebben voor een periodieke heroverweging van de 
parameters die ten grondslag liggen aan de verdeling van het Provinciefonds, waarbij deze 
heroverweging gebaseerd moet zijn op de kernopgaven zoals in het profiel van de provincies 
weergegeven; 
- het IPO-bestuur niet tot een gedragen voorstel is gekomen; 
- de Staten bij Bestuursakkoord Rijk-Provincies hebben ingestemd met een afroming van in 
totaal €800 mln verdeeld over 4 jaar (aandeel Noord-Brabant ruim €100 mln) uit het 
Provinciefonds, waartegenover decentralisatie van taken naar de provincies zou staan. Deze 
decentralisatie is nog niet (volledig) uitgevoerd. Desalniettemin vindt nu een nieuwe aanslag 
plaats van €300 mln structureel op het Provinciefonds; 
- ten aanzien van de vermogenspositie geldt dat vermogens niet alleen bij provincies maar 
ook bij gemeenten aanwezig zijn en om die reden het eenzijdig corrigeren binnen het 
Provinciefonds voor deze vermogens in plaats van tot grote gelijkheid juist tot een grotere 
ongelijkheid tussen provinciale gebieden in Nederland leidt; 
- vermogens die in het verleden zijn ontstaan en bestemd niet betrokken kunnen worden. Dit 
leidt tot verdere rechtsongelijkheid; 
- een dergelijke correctie bovendien belonend werkt voor die provincies die in affaires als 
lcesave en Ceteco vermogen verloren hebben; 
- er al zeer grote verschillen bestaan in Nederland voor wat de bedragen die per inwoner 
(Randstadstad ca €1900 per inwoner, Regioprovincies ca €1300 per inwoner, Noord-Brabant 
ca. €1200 per inwoner) in een provinciaal gebied neerslaan uit hoofde van algemene en 
specifieke uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de zogenaamde F(onds) E(economische) 
S(timulering)- en cultuurgelden; - provinciale belastingen ook al in ruime mate verevend en 
genivelleerd worden in het huidige verdeelmodel van het Provinciefonds en een mogelijke 
verdergaande nivellering de in Grondwet en Provinciewet beoogde provinciale autonomie 
ernstig ondergraaft; 
spreken uit dat: 
- Noord-Brabant een krachtige economische motor in en voor Nederland is en wil blijven en 
geen nieuw wingewest wenst te worden; 
verzoeken Gedeputeerde Staten: 
- met dezelfde overtuigingskracht en vasthoudendheid als de afgelopen twee jaar en met 
inzet van alle daarvoor benodigde middelen, bovenstaande constateringen en standpunten 
van Provinciale Staten van Noord-Brabant kenbaar te maken aan de Fondsbeheerders en 
alle andere relevante partijen en daartoe waar mogelijk en noodzakelijk krachten binnen en 
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buiten Noord-Brabant te bundelen en hierbij zo nodig rechtstreeks in overleg te treden met 
het kabinet, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Verordening Ruimte Noord-Brabant fase 1, 23 april 2010 

 
De voorzitter: Door de leden Vreugdenhil, Martens, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Verstappen 
en mw. Jetten wordt het volgende amendement voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 april 2010; 
gelezen Statenvoorstel 20/10 inzake Verordening Ruimte Noord-Brabant, fase 1; 
overwegende dat: 
- de Verordening Ruimte in lijn dient te zijn met het Statenbesluit en moties naar aanleiding 
van het burgerinitiatief genomen op 19 maart; 
- de Staten een voorbereidingsbesluit hebben genomen dat impliceert dat de Staten per 
direct een aanpassing van beleid noodzakelijk achten; 
- het gezien deze besluiten niet past om een ruime ontheffingsregeling op te nemen in de 
verordening die geen recht doet aan de besluiten en moties t.a.v. maximale bedrijfsomvang, 
nieuwvestiging en LOG gebieden; 
- het feit dat PS de doorbreking van de aanhoudingsplicht aan zich gehouden heeft deze lijn 
nader onderstreept; 
- de éénmalige uitbreiding van het bouwblok in vereveningsgebied en LOG's om te voldoen 
aan de huisvestingseisen onderwerp van discussie is geweest maar niet tot positieve 
besluitvorming hieromtrent heeft geleid; 
besluiten: 
- in de Verordening Ruimte Noord-Brabant fase 1 de navolgende onderdelen te schrappen: 
artikel 3.3.6; 
artikel 3.3.4 lid 4; 
artikel 3.3.5 lid 3." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A12. 
……………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik had een heel andere bijdrage voorbereid 
maar gaandeweg de discussie heb ik een aantal andere punten opgeschreven omdat het 
anders een herhaling wordt van opmerkingen. 
Ik begin met de Nieuwe wet op de ruimtelijke ordening en de verordening in het algemeen. Ik 
ga even terug naar de positie van de provincie ten opzichte van de gemeenten. Ik ga kort in 
op de stedelijke omgeving, de EHS en de intensieve veehouderij. 
Wij zijn natuurlijk heel blij dat wij een verordening hebben gekregen. Het heeft in het begin 
wat moeite gekost maar daarna is er heel intensief samengewerkt. De ambtenaren zijn 
daarmee druk doende geweest en wij hebben er veel overleg over gepleegd. Ik wil de 
ambtenaren hartelijk danken voor al hun inzet. Er is veel werk verricht. 
De positie van de gemeenten is helemaal anders geworden. De gemeenten zijn nu veel 
meer verantwoordelijk voor hun eigen beleid. Dat maakt dat het idee dat D66 heeft over de 
grootte van gemeenten toch nog aan de orde komt. Het wordt immers steeds moeilijker voor 
gemeenten om beleid op deze wijze uit te voeren. Zij zijn soms te klein, missen soms het 
juiste aantal ambtenaren om het goed te doen. Kennis, kunde en aantal ambtenaren worden 
dan een probleem. Ik moet eerlijk zeggen dat soms het gevaar van cliëntelisme om de hoek 
komt kijken. 
 
De heer Zeegers (SP): Voorzitter! Toch heeft een van de kleinste Brabantse gemeenten, de 
gemeente Boekel, furore gemaakt met het ruimtelijk beleid als het ging om in- en bijwonen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik kan ook beslist niet zeggen dat het per definitie zo is. 
Ik kom zelf uit de gemeente Boxtel. Die gemeente is ook niet al te groot en wethouder Van 
Oetelaar is natuurlijk beroemd in Brabant om zijn goede beleid. Er is nu een andere 
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wethouder gekomen en dat geeft een heel andere situatie. Dat kan ik u verzekeren. Mijn 
angst is wellicht niet ongegrond. Ik kom even terug op een eerdere opmerking van de 
gedeputeerde eerder dat deze verordening een levend document zou zijn. Ik hoop hem 
eraan te houden. Er wordt namelijk niet vooruitgelopen op de krimpsituatie waarmee wij te 
maken krijgen. Dan zal het toch heel anders zijn. Daarnaast willen wij duidelijk het doel van 
deze verordening aangeven: beschermen en ontwikkelen. Dat vinden wij heel belangrijk. 
Over de RPO's hebben wij vragen die een beetje aansluiten bij de opmerkingen van 
mevrouw Prins. Binnen de taken die de RPO's krijgen, zitten dingen die een beetje wringen 
ten opzichte van elkaar. Wij konden ons helemaal vinden in de wijze waarop zij dat heeft 
geformuleerd. Wij hebben ook problemen met de RPO’s versus reconstructiecommissies. 
Wij hebben nu gremia met een verschillende juridische status. Hoe verhoudt zich dat? Wij 
zijn daarop al eerder ingegaan maar hebben daarvan nog geen helder beeld. Als het RPO 
tegen het provinciaal belang ingaat, wat gebeurt er dan? Waar komt het dan terecht en wie 
gaat erover? Dit zijn dingen waarover wij ons zorgen maken. 
De woordvoerster van het CDA sprak ook al even over Oosthoek in het kader van de 
stedelijke ontwikkeling. Wij willen er ook even op terugkomen. In de vorige periode zijn er al 
uitgebreide acties van D66 geweest over Oosthoek. Ik heb in de verkiezingscampagne nog 
uitgebreid ruzie gemaakt met de toenmalige burgemeester van Oosthoek over het feit dat hij 
buiten zijn eigen grenzen ging zoeken naar een bedrijventerrein. U kunt zich voorstellen dat 
wij ontzettend blij zijn dat Oosthoek er uitgehaald is. Het CDA heeft ons daarin inderdaad 
ondersteund. 
 
Mevrouw Jetten (Brabantse Partij): Voorzitter! Ik wil mevrouw Lestrade best veel credits 
geven voor Oosthoek, maar er waren meer Statenleden die zich daarvoor hebben ingezet. 
Zij sprak over de toenmalige burgemeester van Oosthoek, maar zo groot is Oosthoek nou 
ook niet. Dat was de burgemeester van Etten-Leur. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Excuses, dat was inderdaad de burgemeester van 
Etten-Leur. Andere partijen hebben inderdaad meegedaan. 
Uiteraard kunnen wij dat niet alleen maar wij zijn wel zeer intensief ermee bezig geweest. Ik 
herinner mij alle discussies over Moerdijk. Ook wij vinden niet dat alle bedrijventerrein 
ongebreideld mogen groeien. Wij zijn hierin dus niet uniek. Het moratorium gaat ons iets te 
ver omdat soms plekken ontwikkeld moeten worden, maar wij ondersteunen het wel in de 
geest. Inderdaad moet eerst alles worden ingevuld. 
Wij ondersteunen het verhaal van de heer Martens over de glastuinbouw in Prinsenbeek. In 
de vorige periode hebben wij zelfs een kleine notitie glastuinbouw geschreven. Door de grote 
glastuinbouwlocaties vindt natuurlijk ongelooflijk veel verrommeling plaats. Wij zijn zeer actief 
geweest om de locaties klein te houden en niet te veel doorgroeimogelijkheden te bieden, 
omdat dan alleen maar problematische situaties ontstaan en het moment van ophouden met 
een aantal jaren wordt uitgesteld. Kleine locaties hoeven wat ons betreft niet groter te 
worden, want zij moeten uiteindelijk toch verplaatst worden. 
Het zal u niet verbazen dat ook wij vinden dat compensatie buiten de EHS moet 
plaatsvinden. Wij komen even terug op het overleg met de voorzitters van de 
gebiedscommissies. Zij zeiden: als er geen geld is voor de diverse maatregelen, temporiseer 
het dan maar houdt het wel vol. Datzelfde willen wij aanhouden voor de EHS. Wij 
ondersteunen de kleine natuurgebieden. 
 
De heer Verhoeven (VVD): Als we compensatie binnen de EHS toestaan en we het 
realiseren van de EHS volhouden, dan zijn we er eerder dan met uw voorstel om te 
temporiseren. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het zit ook een beetje in wat je als natuur 
beschouwt. Wat is de bescherming van de status van diverse gebieden. De EHS is een 
robuust structuur die we als geheel willen behouden. Daarnaast hebben we nog een aantal 
natuurgebieden. Wat is de definitie daarvan en wat is de beschermingsstatus. Een van onze 



 98 

grote zorgen is als het onder de jurisdictie van de gemeenten valt, of de bescherming van de 
natuur nog voldoende is. Het heeft dus een beetje te maken met de definitie die je aan elk 
gebied toekent. In gebieden buiten de EHS vinden wij ook veel natuur waarop het van 
toepassing is. Wij vinden dat in dat opzicht beter voor temporisering kan worden gekozen 
dan voor versnelling met een niet voldoende hoeveelheid natuur, want uiteindelijk houd je 
dan minder natuur over. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade wilt u komen tot een afronding? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik heb 8 minuten staan en zover ben ik nog niet. 
Ik kom tot de intensieve veehouderij. Van de week vroeg ik mij af hoe lang deze discussie 
nog geldig is want er was op de televisie een programma over synthetische biologie. 
Verwacht wordt dat binnen 10-15 jaar vlees gewoon in het laboratorium wordt gemaakt. Ik 
zag allerlei toekomstbeelden voor me en ik koppelde het in gedachten ook aan deze 
discussie. Als die synthetische biologie een grote vlucht neemt – wij zijn in Brabant van het 
kenniseconomische en van het intensieve en met namen van de foodscience – blijkt over 10 
jaar dat wij nu een overbodige discussie hebben gevoerd over de intensieve veehouderij, als 
al ons vlees zonder gebruik te maken van dieren uit het laboratorium afkomstig is. 
Terug naar nu, ik heb mij verwonderd over de psychologie achter uw voorstel. Hoe bent u 
ertoe gekomen dit voorstel te doen gegeven de uitspraak op 19 maart? Ik zou eigenlijk graag 
van u een biecht horen. Wat zijn uw zielenroerselen? Hoe bent u hiertoe gekomen? Het is 
een afslag in uw opvattingen die wij niet hadden voorzien. Het zal u niet verbazen dat wij 
andere partijen zoals de ChristenUnie en GroenLinks volgen waar het gaat om de wijze 
waarop u met artikel drie bent omgegaan. Ik zal het niet langer maken, voorzitter, want 
blijkbaar zijn 8 minuten bij u anders dan bij mij, maar ik ben zeer benieuwd naar die 
zielenroerselen van het college. U kunt zich voorstellen dat wij verbaasd waren om het heel 
voorzichtig uit te drukken en dat wij ook not amused waren. 
……………………….. 
 
De voorzitter: Door de leden Martens, mw. Prins-Afman, mw. Slegers, Arkes, Vreugdenhil, 
mw. Lestrade-Brouwer, mw. Verstappen en mw. Jetten wordt de volgende motie 
voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 april 2010; 
behandelend het Statenvoorstel 20/10 inzake de Verordening Ruimte Noord-Brabant, fase 1; 
overwegende dat: 
- door een meerderheid van de gemeenteraad van Breda op 3 december 2009 de wens is 
geuit het vestigingsgebied voor glastuinbouw bij Prinsenbeek om te zetten naar een mogelijk 
doorgroeigebied voor glastuinbouw; 
- deze uitspraak bevestigd is in het nieuwe coalitieakkoord van Breda; 
besluiten: 
- GS opdracht te geven in de verordening fase 2 op te nemen dat het vestigingsgebied voor 
glastuinbouw bij Prinsenbeek wordt gewijzigd in mogelijk doorgroeigebied, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M11. 
………………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik dank de gedeputeerde voor zijn 
beantwoording. Ik heb een vraag gesteld over de verhouding tussen de gebiedscommissies 
in het kader van de reconstructie en de RPO's en over het verschil in juridische 
bevoegdheden en status omdat er nu twee verschillende gremia functioneren binnen 
hetzelfde beleid. Kan de gedeputeerde nog een antwoord geven op die vraag? 
Verder vroeg ik mij af of de gedeputeerde overleg met de gemeenten gevoerd heeft over de 
indeling van de RPO's. 
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Wij blijven bij ons standpunt dat compensatie buiten de EHS moet plaatsvinden. Met 
betrekking tot de veehouderij vinden ook wij dat het prima is om weidegang op te nemen om 
aan te geven of het wel of niet over intensieve veehouderij gaat. 
Ik moet natuurlijk nog even over Boxtel spreken en zeggen dat het plan aangepast moet 
worden, anders kan ik niet thuiskomen. Gelukkig is dat al gebeurd. 
Ik heb nog een vraag over nieuwe vormen van bedrijvigheid. Misschien had ik die in eerste 
termijn moeten stellen, maar dat ben ik vergeten te doen. Het gaat over combinaties van 
leisure, recreatie en bedrijvigheid: golfparken, de Bavelse Berg, de Groene Kamer. Die zijn 
vaak lokaal gevestigd maar hebben een regionaal belang. Hoe wordt daarmee omgegaan. 
Ook wij vinden dat in het extensiveringsgebied geen toestemming gegeven moet worden 
voor het plaatsen van extra materialen of installaties waardoor het mogelijk is dat bedrijven 
met intensieve veehouderij daar langer blijven. 
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Opiniërende bespreking "Agenda van Brabant" (PS 29/10),  
28 mei 2010 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil even terugkomen op het begrip 
kenniseconomie. Kenniseconomie is natuurlijk niet alleen voor hoogopgeleiden. Het gaat er 
juist om dat de hele keten vanaf vmbo tot en met universiteit goed in de verf gezet wordt. 
Juist de aandacht voor mbo en vmbo moet een optater krijgen. De heer Zeegers focust het 
veel te veel op de hoogopgeleiden terwijl er juist meer geld in het vmbo en mbo moet worden 
geïnvesteerd. 
…………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik begin even met de titel van de Agenda 
van Brabant: Traditie en technologie. Dat heeft u natuurlijk gehaald van de “Laptop und 
Lederhosen” aus Bayern. Wij vinden het eigenlijk een beperkte titel omdat die slechts een 
beperkt deel van de toekomst weergeeft. Wellicht zou "Toekomst vanuit traditie" beter zijn. 
Wij begrijpen wel wat het college ermee wil zeggen maar vinden het een vrij beperkte 
opvatting van de toekomst. Toekomst is méér dan technologie. Toekomst is nieuw en voor 
nieuwe mensen. Wij als D66 richten ons altijd op innovatie. Het gaat niet om innovatie op 
zichzelf, het gaat erom dat alles wat wij doen moet leiden tot meerwaarde voor Brabant en 
de Brabanders, juist om die toekomst leefbaar te maken voor de volgende generatie. 
Wij hebben ons natuurlijk al vaker gebogen over de rol die de provincie daarbij heeft. Wij 
sluiten wel aan bij de opvattingen van Lodders over de ruimtelijke, economisch en culturele 
infrastructuur. Cultuur zien wij echter breder dan alleen culturele infrastructuur vanwege de 
cultuur, wij zien het echt als een economische vestigingsfactor. Eigenlijk is alles wat wij 
vanuit de provincie willen doen, ook een beetje gebaseerd op het prettig maken van de 
leefomgeving, om daaraan een meerwaarde te geven zodat het voor iedereen goed leven is 
in Brabant. Wij vatten economie ook als zodanig op; niets als iets waarmee alleen meer geld 
verdiend wordt maar als iets waarmee je geld verdient om te kunnen investeren in Brabant. 
Uit de kerntakendiscussie is naar voren gekomen dat de provincie wil opereren als een 
gebiedautoriteit, opdrachtgever wil zijn in plaats van uitvoerder, systeemtoezichthouder wil 
zijn en de kwaliteit wil bewaken. Met betrekking tot de gebiedsautoriteit sluit ik aan bij de 
opmerkingen van de heer Arkes daarover. Wij hebben de koppeling aan de agrarische 
component en wat het betekent om op deze wijze met het landschap om te gaan, gemist. 
Systeemtoezicht heeft te maken met de rol van de provincie ten opzichte van de gemeenten. 
Wij hebben al eerder in de commissie BM aangegeven dat wij ons zorgen maken over de 
vraag of de gemeenten dat allemaal aankunnen. Er wordt gesproken over bezuinigingen op 
de kwaliteitsbewaking. GS hebben het dan wellicht over het systeemtoezicht, maar het gaat 
ook over de handhaving. Het heeft ons echt verbaasd dat GS daarop willen bezuinigen. Wij 
zijn het daarmee niet eens. Wij zien immers dat er de hand gelicht wordt met luchtwassers, 
dat er illegale bomenkap plaatsvindt, etc. Wellicht moet er zelfs meer geïnvesteerd worden in 
handhaving.  
Bij de investeringsagenda willen wij de drie P's hanteren: people, planet en profit. Het wil niet 
altijd zeggen dat wij voor die drie P’s moeten zorgen, maar zij moeten wel gehandhaafd 
blijven in de totale werkzaamheden. In die zin is de provincie ook een toezichthouder en een 
kwaliteitsbewaker. De drie P's moeten met elkaar in evenwicht zijn en de provincie heeft 
daarin een taak. Voor ons is kenniseconomie van groot belang, van onder naar boven en in 
de volle breedte. Voor ons is kenniseconomie: kennis, kunde en kassa. Dat komt van Philips. 
Het gaat voor iedereen op. Het vmbo en mbo zijn van niet te overschatten belang voor 
Brabant. Die slimme ambachtelijkheid is heel belangrijk voor de nieuwe maakindustrie. 
Wij vinden de opvatting van het college van het begrip bereikbaar vrij beperkt. Het gaat om 
mensen en producten die van A naar B moeten. Ik had in dezen wel wat innovatie verwacht 
van het college. Het gaat ook om dataverkeer. Dat hoeft niet over de weg, dat gaat op een 
andere manier. Ik kom dan uiteraard weer op de buisleiding, want wat zou ik zijn zonder 
buisleiding? Het gaat ook om andersoortige transportmogelijkheden zoals bijvoorbeeld een 
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ringleiding voor gas uit biomassa. Daarover wordt ook niet gesproken, terwijl het allemaal te 
maken heeft met infrastructuur en transportmogelijkheden. 
Voorzitter. Ik weet dat het landschap bij een paar andere partijen in zeer goede handen is. 
Vanwege de tijd wil ik alleen aangeven dat het landschap voor ons van groot belang is en 
dat wij daarin op allerlei manieren willen investeren; niet alleen vanwege de natuur – die is 
uiteraard nr. 1 – maar ook omdat het een economische vestigingsfactor is. 
De opmerkingen van de woordvoerster van de VVD over het energievraagstuk hebben mij 
een beetje verbaasd. Ik begrijp wel welke richting de VVD uitgaat, maar wij missen in dat 
betoog die hele nieuwe tak van sport die gekoppeld is aan de foodindustry: the bio based 
economy. Wij zouden daarin veel meer moeten investeren. Ik wijs op wat er gebeurt bij de 
Suikerunie en bij Agrofood. Kan het college hiervoor een taskforce opzetten? Het gaat niet 
alleen om ringleidingen. De regelgeving moet in Den Haag veranderd worden om die bio 
based economy te kunnen opzetten. Dit komt overeen met het betreffende SER-advies dat 
wij hebben ontvangen. 
Brabant heeft ook kleinschalige dingen o.a. de waterkracht. Van oudsher heeft Brabant 
energie opgewekt door middel van waterkracht. Kleinschalige projecten hebben ook een 
educatieve functie. Daarom brengen wij het waterkrachtverhaal iedere keer in binnen het 
energieonderwerp. 
Voorzitter. Ik ga naar de bezuinigingen. Ook wij missen de onderbouwing van de keuzes. 
Geld volgt beleid. Bij het personeel gaat het inderdaad om 164 fte en niet om 400 fte in 
totaal. Bij de kerntaken kunnen wij ons vinden in diverse bezuinigingen op het gebied van 
welzijn en zorg. Wij stellen daarbij wel als voorwaarde dat de gemeenten de taken op de 
juiste wijze oppakken. De meerwaarde ligt bij de gemeenten. IDOP's zijn vaak opgeplust om 
zoveel mogelijk geld binnen te halen. Het komt regelmatig voor dat er alleen stenen 
gestapeld worden in multifunctionele gebouwen in plaats van dat er sprake is van een 
inhoudelijke meerwaarde voor de samenhang binnen de gemeenschap. 
De bibliotheken horen naar onze mening bij de kennisinfrastructuur. Wij zijn absoluut 
tegenstander van de bezuinigingen zoals die hier worden voorgesteld. Wij denken echter wel 
dat alle organisaties best iets kunnen bezuinigen als zij goed naar zichzelf kijken. Ik weet 
bijvoorbeeld dat Cubiss best veel geld aan marketing heeft besteed waarvan ik nog nooit 
enig effect heb gezien. Ik verklaar Cubiss niet heilig, maar de bezuiniging op de 
netwerkfuncties van de bibliotheken moet absoluut niet doorgaan. 
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Agenda van Brabant, 11 juni 2010 
 
De voorzitter: Door de leden Ten Harmsen van der Beek, mw. Van Breda, mw. Kamphorst, 
mw. Jetten, mw. Lestrade-Brouwer en mw. Verstappen wordt het volgende amendement 
voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
behandelend de Afronding takendiscussie, Agenda van Brabant en Investeringsagenda, 
overwegende dat: 
- cultuur een Kerntaak is van Provinciaal beleid; 
- Brabants Netwerk Bibliotheek een essentieel onderdeel uitmaakt van ons provinciale 
netwerk van (kennis)instellingen en daarmee van de humuslaag van de culturele 
infrastructuur; 
- eerder besloten is die humuslaag juist te willen versterken, mede in het kader van 
BSCH2018; 
- het netwerk de kenniseconomie vanaf de basis mede mogelijk maakt; 
- de provincie wettelijk dient te zorgen voor bevordering van de samenwerking in het 
bibliothekennetwerk; 
- provinciale meerwaarde zich uit in: Verbinding van het netwerk, realisatie van, en 
advisering over de infrastructuur aan gemeenten, en facilitering van bovenregionale thema's; 
- de provincie in het kader van de bibliotheekvernieuwing een rol heeft in de verwezenlijking 
van een bibliotheeksituatie waarin de (digitale) ondersteuning geoptimaliseerd is en 
samenwerking tussen partijen is vastgelegd; 
- het zeer te betwijfelen, zo niet onwaarschijnlijk, is dat de fase van vernieuwing op zijn laatst 
in 2014 vervuld is, 
constaterende dat: 
- GS stelt "dat de provincie zich per 2015 volledig kan terugtrekken uit dit domein" (Memorie 
van Antwoord, paragraaf 3, pag. 11/14), 
- Cubiss derhalve per 2015 voor 100% wordt gekort, aldus de bijlage 'Afronding 
Takendiscussie' (MvA bijlage 1, overzicht organisatie met taakstelling), 
vaststellende dat: 
- hierdoor de nagestreefde maatschappelijke effecten van Efficiency, Kwaliteitsverbetering 
en Innovatie, die juist de resultante zijn van het provinciaal beleid in Brabants Netwerk 
Bibliotheek, niet overeind blijven; 
- het derhalve onwenselijk is dat de provincie zich terugtrekt uit dit domein; 
- er een alternatieve bekostiging gevonden dient te worden vanwege de gekozen methodiek 
uit de afronding kerntaken; 
- middelen voor deze kerntaak uit de reguliere begroting dienen te komen; 
- een taakstelling gerealiseerd dient te worden van 15%, conform de afronding kerntaken-
propositie; 
besluiten: 
het Statenvoorstel onder besluit 3 te wijzigen door middel van de volgende aanvulling: 
", waarbij het College wordt opgedragen, om zich niet terug te trekken uit dit domein, maar 
a. met Brabants Netwerk Bibliotheek in overleg te treden hoe bovenstaande 
maatschappelijke effecten blijvend kunnen worden gerealiseerd, met inachtneming van de 
genoemde taakstelling; 
b. hiertoe een plan van aanpak op te stellen en dit zsm (bij de Voorjaarsnota) aan PS voor te 
leggen; 
c. PS nadere voorstellen te doen hoe financiering binnen de reguliere begroting van bv 
Programma 6, Sociaal Economische Zaken, Dynamisch Brabant, en Programma 7, Jeugd, 
Cultuur en Samenleving, Perspectiefrijk Brabant gerealiseerd wordt."." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Het krijgt 
nummer A29. 
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Door de leden mw. Prins-Afman, Wagemakers, mw. Verstappen, mw. Lestrade-Brouwer en 
mw. Jetten wordt de volgende motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 juni 2010, behandelend 
de Afronding takendiscussie, Agenda van Brabant en Investeringsagenda, 
overwegende dat: 
- het behoud van natuur, landschap en regionale identiteit onderdeel is van de kerntaak van 
het provinciale beleid; 
- cultuurhistorische elementen daarbinnen een belangrijk onderdeel zijn; 
- het begrazen van natuur- en heidegebieden met (gescheperde) kuddes Kempische 
heideschapen voor een duurzame ontwikkeling van die gebieden en versterking van de 
biodiversiteit van grote waarde is; 
- dat de begrazing door schaapskuddes een regionale/provinciale activiteit is, 
constaterende dat: 
- GS in relatie tot de schaapskuddes stelt "in het kader van onze toekomstige rol het geen 
provinciale taak meer is"; 
- twee schaapskuddes met ingang van 2014 100% worden gekort op de aanvullende 
subsidie uit het ILG; 
- per 01-01-2011 de bestaande subsidieregeling voor zes andere schaapskuddes eindigt; 
- dit voor een aantal schaapkuddes de financiële nekslag betekent, 
vaststellende dat: 
- met het niet meer subsidiëren van schaapskuddes een belangrijk cultuurhistorisch element 
op het platteland verdwijnt; 
- dit het bevorderen van de biodiversiteit niet ten goede komt; 
- begrazen door schaapskuddes erkent moet worden als kwalitatief hoogstaand 
natuurbeheer, 
besluiten: 
- GS te verzoeken het structureel subsidiëren van schaapskuddes in de Voorjaarsnota 2010 
op te nemen met inachtneming van de huidige subsidieregeling incl. de taakstelling die 
gerealiseerd dient te worden van 15%, conform de afronding kerntakenpropositie, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging. Zij krijgt nummer M4. 
Door de leden mw. Tsoutsanis-van der Koogh, Arkes, Smolders, Van der Staak, mw. 
Lestrade- Brouwer, Martens, mw. Jetten, Vreugdenhil en mw. Verstappen wordt de volgende 
motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
behandelend de Afronding takendiscussie, Agenda van Brabant en Investeringsagenda, 
overwegende dat: 
- technologische ontwikkelingen stimuleren veel boeren, burgers en bedrijven tot het op een 
slimme en milieuvriendelijke manier opwekken van energie; 
- velen daartoe zijn overgaan dan wel overwegen dit te doen; 
- een cruciaal punt dat meer aandacht verdient is het bieden van de mogelijkheid om te veel 
opgewekte energie terug te leveren naar het netwerk; 
- netwerkbeheerders zich wel met deze ontwikkeling bezig houden maar de feitelijke 
technische concretisering en het sluiten van de teruglevercontracten zich niet snel voltrekt, 
constaterende dat: 
- er in Brabant grote belangstelling voor teruglevering naar het netwerk is van de kant van 
private energieopwekkende ondernemers en burgers; 
- het stimuleren van deze ontwikkelingen met goede teruglevercontracten naar het netwerk 
in Brabant is zeer gewenst; 
- Enexis hierbij voor alle partijen een goede uitkomst zou zijn; 
- de provincie als aandeelhouder van Enexis de druk op deze ontwikkelingen kan opvoeren; 
besluiten: 
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GS te verzoeken als aandeelhouder de verdergaande mogelijkheden bij Enexis op korte 
termijn bespreekbaar te stellen samen met de andere aandeelhouders en druk uit te oefenen 
op het op afzienbare termijn beschikbaar komen van een concreet plan van aanpak, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
………………………. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Gounou, Van Schoonhoven, mw. Lestrade-Brouwer, mw. 
Jetten, mw. Verstappen en Vreugdenhil wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 juni 2010, behandelend 
de Agenda van Brabant 29/10, 
constaterende dat: 
- het budget voor het openbaar vervoer vanaf 2012 tot 2015 structureel met 25% per jaar 
wordt gekort; 
- er geen financiering en ondersteuning van gemeentelijk beleid en/of lokale projecten ter 
bevordering van het openbaar vervoer meer mogelijk is; 
- door de bezuinigingen in de BDU al minder in het openbaar vervoer geïnvesteerd kan 
worden; 
- de SWOT-analyse uit de 'Agenda van Brabant' aangeeft dat de kwaliteit van het openbaar 
vervoer achterblijft en de interne bereikbaarheid van steden onder druk staat, 
overwegende dat: 
- het openbaar vervoer een kerntaak is en blijft van de provincie; 
- visie OV als ambities heeft een snel, sociaal en schoon openbaar vervoer; 
- toenemende congestie en achterblijvende kwaliteit van het openbaar vervoer één van de 
bedreigingen is voor het vestigings- en leefklimaat in Brabant; 
- het Reizigersoverleg Brabant waarschuwt voor de bezuiniging van 25% binnen het 
openbaar vervoer die het robuuste OV netwerk kunnen aantasten, 
besluiten: 
- de voorgestelde bezuinigingen in het openbaar vervoer terug te brengen van 25% naar 
15%; 
- de hiervoor benodigde middelen uit zowel begrotingspost 02.05 en 02.06 aan te wenden." 
…………………. 
 
De voorzitter: Door de leden Van Schoonhoven en mw. Lestrade-Brouwer wordt de 
volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
overwegende dat: 
- er in de discussie over provinciale kerntaken ideeën bestaan om provinciale taken binnen 
het sociale en sociaal-culturele domein over te dragen aan gemeenten of andere instanties; 
- deze taken grote maatschappelijke belangen betreffen die door Provinciale Staten 
onderschreven worden; 
- deze taken ook in veel gevallen onlosmakelijk zijn verbonden met andere provinciale taken 
en verantwoordelijkheden en in die samenhang van 'people, planet, profit' veelal de kern 
vormen van belangrijke provinciale beleidslijnen; 
verzoekt het College van Gedeputeerde Staten: 
- om over de gevolgen van de Agenda van Brabant met gemeenten en betrokken instellingen 
uit de sociale en sociaal-culturele domeinen in overleg te gaan; 
- deze gedachtewisseling te benutten in de landelijke discussie over kerntaken en de 
discussies over de uitvoering van de Rijksopgave tot bezuinigingen; 
- zodra hierover méér duidelijkheid is een notitie op te stellen waarin ook aandacht wordt 
besteed aan de toekomstige bestuurlijke verhoudingen tussen provincie, gemeenten, 
instellingen in het sociale en sociaal-culturele domein en het maatschappelijk middenveld in 
brede zin; 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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…………………………….. 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M7. 
Door de leden mw. Verstappen, mw. Jetten, Van Schoonhoven en mw. Lestrade Brouwer 
worden de volgende amendementen voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 29/10A; 
overwegende dat: 
- de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving mede afhankelijk is van schoon water, schone 
lucht en bodem, soortenrijkdom en deze zaken samen met natuur en landschap onder de 
huidige omstandigheden prioriteit verdienen; 
besluiten de tekst van Statenvoorstel 29/10A paragraaf 5. Investeringen (pag. 12) als volgt te 
amenderen: 
- De investeringen dienen gericht te zijn op de structuurversterking en verduurzaming van 
het vestigingsklimaat en de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving. (...) 
Het gaat daarbij om: 
- Natuur en landschap, waaronder met name water-,bodem- en luchtkwaliteit, behoud en 
versterking van biodiversiteit en gezonde ecosystemen; 
- Kennis: duurzame innovatie (o.a. energietransitie) en slimme ambachtelijkheid; 
- Leefklimaat: topvoorzieningen; 
- Brabants Mozaïek" 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen en op 11 juni 2010,  
kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 29/10A; 
overwegende dat: 
biodiversiteit als kernwaarde dient te worden opgenomen in de Agenda van Brabant; 
besluiten de tekst van Statenvoorstel 29/10A paragraaf 3. Agenda van Brabant (pag. 7) als 
volgt te amenderen: 
Dit resulteert in de volgende kerntaken: 
- ruimtelijke ontwikkeling en inrichting (waaronder natuur, landschap, water-, bodem- en 
luchtkwaliteit, behoud en versterking van biodiversiteit en gezonde ecosystemen, milieu en 
energie, plattelandsbeleid)." 
………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil eerst iets zeggen over de 
verkiezingen. Los van het feit dat de uitslag voor sommige partijen heel vreugdevol was, vind 
ik het heel erg om te zien dat wanneer wij deze uitslag zouden omslaan naar de Staten de 
PVV hier de tweede partij zou zijn met tien zetels; een partij die aangeeft dat er etnisch 
geregistreerd moet worden. Ik vind dat heel erg. Sorry dat ik even geëmotioneerd raak, maar 
de familie van mijn man is in de Tweede Wereldoorlog echt gemillimeterd, uitgeroeid en als 
dan dit soort registraties opnieuw door partijen aan de orde worden gesteld, vind ik dat heel 
kwalijk, los van de angst die het bij sommige groepen mensen in Nederland teweegbrengt. 
Voorzitter, de Agenda van Brabant. Vorige keer heb ik de richting van de denkwijze van mijn 
fractie al aangegeven en gezegd dat wij groot belang hechten aan economische factoren en 
aan vestigingsfactoren. Wij hebben daarbij cultuur en landschap genoemd en hebben ook 
aangegeven dat er faciliteiten moeten zijn voor kenniswerkers. 
Wij gaan akkoord met de bezuinigingen van €75 mln. en vinden het ook logisch dat de 
provincie vertrekt uit de sectoren zorg en welzijn. Het is wel vreemd dat er dan een brief 
komt van het ministerie van VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) dat wij vooral 
Zorgbelang moeten ondersteunen, terwijl wij juist gekort worden en de opdracht krijgen ons 
op dit terrein terug te trekken. Ik vind dat een heel vreemde actie van het ministerie. 
Het moet mij van het hart dat er wellicht een stap overgeslagen is. Voor ons gevoel is een en 
ander heel zorgvuldig gebeurd maar er is wel vanuit de provincie geredeneerd en niet vanuit 
de vraag wat dit betekent voor de sociale samenhang en voor de structuren in Brabant. Er is 
geen inventarisatie gemaakt. Dat is de reden waarom D66 samen met GroenLinks die motie 
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heeft opgesteld. Wij vinden niet zozeer dat het een integraal onderdeel van onze taak moet 
zijn, maar er moet wel gekeken worden wat dit betekent, waar je de producten neerlegt en 
wie daarvoor zorgdraagt. Wij doen dit niet zozeer vanuit het uitgangspunt van Groen-Links 
dat wij ervoor moeten zorgen dat het gebeurt, maar wij willen de effecten van ons beleid 
inventariseren. 
Wij hanteren als principieel uitgangspunt dat als vrijwilligers nodig zijn voor de uitvoering van 
het beleid de facilitering en de ondersteuning als uitvoeringstaken in de reguliere 
projectbegroting dienen te worden opgenomen. Wij zullen daarvoor een motie indienen. Die 
motie wordt ondersteund door de Brabantse Partij, GroenLinks, de PvdD en de 
ChristenUnie-SGP. 
Inzake de visie op het landelijk gebied ga ik mee met de VVD. Wij omarmen het SER-advies. 
Wij hebben daaraan de vorige keer een aantal woorden gewijd en aangegeven dat het ons 
juist lijkt om echt goed na te denken over de betekenis voor Brabant van een economie die 
zozeer op landbouw is geïnspireerd. Wij hebben ook daarvoor een motie gemaakt, de motie 
over biobased economy. Helaas, mijnheer Zeegers, het zijn Engelse woorden. Wellicht 
zouden wij kunnen spreken over een op groen geïnspireerde economie. Die motie dienen wij 
in mede namens de Brabantse Partij. Wij willen GS vragen een voortrekkersrol te vervullen 
in het stimuleren van faciliteiten om die biobased economy op te zetten.  
D66 staat helemaal achter alles wat kenniswerkers hierheen kan halen. Wij stimuleren de 
hele keten van de kenniseconomie van begin tot eind. Daarbij hoort een internationale 
school, een culturele infrastructuur en op het grensvlak van kenniseconomie en cultuur 
positioneren wij het bibliotheekwerk. Wij komen terug op de bibliotheek en hebben de 
desbetreffende motie mede ingediend.  Wij vinden het echt belangrijk dat de bibliotheek op 
beide terreinen actief een rol speelt. Verder dienen wij een amendement op handhaving in. 
Het was heel leuk om te horen dat mevrouw Geeraedts bijna letterlijk de woorden aanhaalde 
die ik een vorige keer heb gebruikt over wat er allemaal fout gaat door gebrek aan 
handhaving. Het amendement wordt mede door de VVD, door de Partij voor de Dieren, de 
SP en de Brabantse Partij ingediend. Wij benadrukken daarmee dat wij hierop niet willen 
bezuinigen en dat het met name gaat om de samenwerking tussen de instanties te 
stimuleren. Op die manier kan er veel intensiever en beter worden samengewerkt. Zonder 
bezuinigingen toe te passen kun je veel meer doen. Er moet echt beter gehandhaafd 
worden. Er gebeurt veel te veel in het buitengebied en elders. Dat kunnen wij niet zomaar 
laten lopen. 
Ook wij zijn blij dat er eerst beslisregels komen voor de investeringsagenda en pas daarna 
naar projecten gekeken wordt. Daarbij komt bijvoorbeeld de vraag aan de orde of wij voor 
vier of voor vijf topsportlocaties kiezen. Als wij kiezen voor vier zou er meer gedaan worden 
aan de EHS (Ecologische Hoofdstructuur) en aan de ecologische verbindingszones. Wij zijn 
erg blij dat de lijn van de Agenda van Brabant in de investeringsagenda wordt opgenomen. 
Wij verheugen ons op de komende discussies. 
 
Voorzitter. Ik overhandig u nu het amendement en de moties. 
 
Mevrouw Tsoutsanis-van der Koogh (VVD): Het amendement wordt ook door de PvdA 
ondersteund. Ik hoorde die fractie niet noemen. 
 
De voorzitter: Ik zie het staan op het amendement. Ik zal ervoor zorgen dat alles snel 
worden 
gekopieerd zodat u de moties en amendement plus een overzicht voor de lunch heeft. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Jetten en Martens wordt de volgende motie 
ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant op verschillende gebieden gebruik maakt van de inzet van 
vrijwilligers voor de uitvoering van haar beleid; 
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constaterende dat: 
- zonder de inzet van deze vrijwilligers het provinciale beleid niet in het juiste tempo en/of 
niet op de juiste wijze tot stand komt; 
- de ondersteuning van deze vrijwilligers (waaronder bijv. bijscholing) niet in de 
uitvoeringskosten van het beleid zijn opgenomen; 
verzoeken het college van GS: 
- een inventarisatie op te stellen van provinciale taken en projecten waarbij voor uitvoering 
gebruik gemaakt wordt van vrijwilligers; 
- aan te geven wat nodig is om deze vrijwilligers in staat te stellen deze taken uit te voeren; 
- waar voor de uitvoering van provinciaal beleid inzet van vrijwilligers noodzakelijk is, 
ondersteuning van deze vrijwilligers in de begroting van de betreffende projecten en/of 
programmaonderdelen op te nemen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderdeel uit van de beraadslaging en krijgt nr. M8. 
Door de leden mw. Lestrade-Brouwer en mw. Jetten wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
overwegende dat: 
- in Brabant diverse organisaties, instellingen en bedrijven zich richten op activiteiten op het 
gebied van biobased economy; 
- deze vorm van economische bedrijvigheid een groot potentieel heeft in Brabant; 
daarbij blijkt dat: 
1. de samenhang en samenwerking tussen deze organisaties en activiteiten niet altijd 
optimaal op elkaar zijn afgestemd; 
2. de ontwikkeling van biobased economy belemmerd wordt door tegenstrijdige en 
ingewikkelde regelgeving, en 
3. de voor grootschalige toepassing van groeneenergietechniek benodigde infrastructuur niet 
aanwezig is; 
constaterende dat: 
- de provincie Brabant op elk van deze drie gebieden een stimulerende rol kan spelen; 
verzoeken het college van GS: 
- een Plan van Aanpak op te stellen waarbij op elk van deze drie gebieden activiteiten 
worden ontwikkeld teneinde het groeipotentieel van duurzame biobased economy zoveel 
mogelijk te stimuleren, 
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. Lestrade-Brouwer, mw. Tsoutsanis-van der Koogh, mw. Verstappen, mw. 
Jetten en Zeegers wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11juni 2010, 
overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant een noodzakelijk en actief beleid voert op het gebied van 
handhaving; 
- het daarbij gaat om risicotoezicht en systeemtoezicht; 
- daartoe in 2009 een gezamenlijke en heldere handhavingstrategie is vastgesteld waarbij 
activiteiten in alle kleursporen zijn gewaarborgd met een bijbehorende programma rond een 
12-tal speerpunten; 
- de provincie Noord-Brabant op het gebied van handhavingsbeleid ook buiten de provincie 
een goede naam heeft verworven (voorbeelden: bij het symposium over systeemtoezicht op 
de Erasmus Universiteit in Rotterdam; bij het ministerie van VROM; bij DCMR in Rotterdam-
Rijnmond); 
constaterende dat: 
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- het de bedoeling is dat het etalageproject "Samen sterk in het buitengebied" in ZZO-
Brabant over de hele provincie zal worden uitgerold; 
- de provincie met het handhavingsbeleid meer vertrouwen wil geven aan bedrijven en de 
rechtsgelijkheid wil bevorderen; 
- tevens burgers meer vertrouwen wil geven in de overheid door rechtszekerheid te bieden; 
- helaas ondanks de actieve inzet van de provincie er nog veelvuldig overtredingen binnen 
alle kleursporen voorkomen; 
- het handhavingsbeleid eerder moet worden geïntensiveerd dan onder druk van 
bezuinigingen moet worden verminderd; 
besluiten: 
- het vigerend programma minimaal te blijven uitvoeren op het huidige niveau, dat wil zeggen 
geen bezuiniging van 15% toe te passen; 
- ter dekking daarvan middelen te genereren uit het realiseren van efficiency en effectiviteit 
van de taakuitvoering; 
- zo betere resultaten te realiseren en zo het handhavingsbeleid als zodanig te optimaliseren; 
- daar waar bovenstaande dekking niet voldoende is, andere dekkingsmogelijkheden te 
vinden in de reguliere begroting." 
…………………………. 
 
De voorzitter: De nieuwe tekst is zojuist uitgereikt. Het wordt motie M10. Motie M4 is 
ingetrokken. 
Door de leden mw. Prins-Afman, Wagemakers, mw. Verstappen, mw. Lestrade-Brouwer, 
mw. Jetten en Van der Doelen. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 juni 2010, behandelend 
de Afionding takendiscussie, Agenda van Brabant en Investeringsagenda, 
overwegende dat: 
- het behoud van natuur, landschap en regionale identiteit onderdeel is van de kerntaak van 
het provinciale beleid; 
- cultuurhistorische elementen daarbinnen een belangrijk onderdeel zijn; 
- het begrazen van natuur- en heidegebieden met (gescheperde) kuddes Kempische 
heideschapen voor een duurzame ontwikkeling van die gebieden en versterking van de 
biodiversiteit van grote waarde is; 
- dat de begrazing door schaapskuddes een regionale/provinciale activiteit is; 
constaterende dat: 
- GS in relatie tot de schaapskuddes stelt "in het kader van onze toekomstige rol het geen 
provinciale taak meer is"; 
- twee schaapskuddes met ingang van 2014 100% worden gekort op de aanvullende 
subsidie uit het ILG; 
- per 01-01-2011 de bestaande subsidieregeling voor zes andere schaapskuddes eindigt. 
- dit voor een aantal schaapkuddes de financiële nekslag betekent; 
vaststellende dat: 
- met het niet meer subsidiëren van schaapskuddes een belangrijk cultuurhistorisch element 
op het platteland verdwijnt; 
- dit het bevorderen van de biodiversiteit niet ten goede komt; 
- begrazen door schaapskuddes erkent moet worden als kwalitatief hoogstaand 
natuurbeheer;  
besluiten: 
- GS te verzoeken de structurele subsidie van de schaapskuddes op te nemen in de 
voorjaarsnota ten laste van het programma natuurbeheer, 
en gaan over tot de orde van de vergadering." 
…………………… 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Tsoutsanis-van der Koogh, mw. 
Verstappen en Zeegers wordt de volgende motie voorgesteld. 
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"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 11 juni 2010, 
overwegend dat: 
- de provincie Noord-Brabant een noodzakelijk en actief beleid voert op het gebied van 
handhaving; 
- het daarbij gaat om risicotoezicht en systeemtoezicht; 
- daartoe in 2009 een gezamenlijke en heldere handhavingstrategie is vastgesteld waarbij 
activiteiten in alle kleursporen zijn gewaarborgd met een bijbehorende programma rond een 
12-tal speerpunten; 
- de provincie Noord-Brabant op het gebied van handhavingsbeleid ook buiten de provincie 
een goede anam heeft verworven (voorbeelden: bij symposium over systeemtoezicht op de 
Erasmus Universiteit in Rotterdam; bij het Ministerie van VROM; bij DCMR in Rotterdam-
Rijnmond); 
constaterend dat: 
- het de bedoeling is dat het etalageproject "Samen sterk in het buitengebied" in ZZO-
Brabant over de hele provincie zal worden uitgerold; 
- de provincie met het handhavingsbeleid meer vertrouwen wil geven aan bedrijven en de 
rechtsgelijkheid wil bevorderen; 
- tevens burgers meer vertrouwen wil geven in de overheid door rechtszekerheid te bieden; 
- helaas ondanks de actieve inzet van de provincie er nog veelvuldig overtredingen binnen 
alle kleursporen voorkomen; 
- het handhavingsbeleid eerder moet worden geïntensiveerd dan onder druk van 
bezuinigingen moet worden verminderd, 
dragen het college van GS op: 
- het vigerend programma minimaal te blijven uitvoeren op het huidige niveau; 
- in de begroting van ROH en ECL dekking te vinden voor het uitrollen van bovengenoemd 
project, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Jaarstukken 2009, 8 juli 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik neem aan dat u nu van mij iets aardigs 
wilt horen. Ik ga in op de technische kant van de jaarstukken. 
U weet dat D66 jarenlang heeft meegewerkt aan het verbeteren van de overzichtelijkheid 
van de jaarstukken en de begroting. Het gaat steeds beter en daar zijn wij tevreden over. 
Met het oog op het komende papierloze tijdperk hebben wij het jaarverslag van onze fractie 
volledig interactief gemaakt. Er kan doorgelinkt worden naar alle gegevens, naar 
gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden en naar archiefstukken die daaronder liggen. Als 
het papierloze tijdperk aanbreekt, verwacht ik dat het college de jaarstukken op dezelfde 
wijze inricht. Het moet interactief zijn, wij moeten kunnen doorlinken naar de stukken die 
nodig zijn om de bewijsvoering van de jaarstukken te zien of waarnaar verwezen wordt. Als 
het college dat zo wil inrichten, moet een en ander ook goed gearchiveerd worden. Daarop 
valt immers wel wat aan te merken omdat er iedere keer andere termen verzonnen worden 
voor de stukken die het college levert. Wij willen een gestructureerde toelevering van 
stukken hebben met namen die altijd hetzelfde zijn, opdat wij weten op welk moment wij 
waar staan. Wij willen die structuur ook graag terugzien in de wijze waarop gewerkt wordt. 
Ik wil het college complimenteren met het accountantsverslag. Ik zou immers ook iets 
aardigs zeggen, voorzitter. Bij dezen! Inhoudelijk staan wij achter de lijn die het CDA 
aanhoudt als het gaat om de wijze waarop deze stukken tot ons moeten komen. Ik wil dat 
zelfs doortrekken naar de wijze zoals de heer Coonen aangaf, namelijk dat bij de jaarstukken 
de prestaties en in de beleidsevaluatie de effecten behandeld zouden moeten worden. Wij 
kunnen namelijk steeds opnieuw zeggen dat de behandeling van de jaarstukken het feest 
van de democratie zou moeten zijn, maar eigenlijk moeten wij onder feest van de democratie 
verstaan dat wij laten zien welke effecten er bereikt zijn. Het gaat om het controleren van die 
effecten. Ons feestje van de democratie is het moment waarop wij de beleidseffecten kunnen 
beoordelen van wat wij afgesproken hebben en wat er gerealiseerd is. Als wij werken 
volgens de cyclus die wij zelf in Sturen met Kaders hebben afgesproken, zou dat in elk 
beleidsstuk automatisch moeten terugkomen. Wij onderschrijven het voorstel om te gaan 
praten over de vraag wat voor organisatie wij willen zijn en hoe wij het werk willen doen. Of 
daarvoor wel of niet veel externe inhuur nodig is, maakt mij niet zoveel uit. Voor het ene 
onderwerp is veel externe fte nodig en voor het andere niet. Het moet echter wel gebaseerd 
zijn op een filosofie, vandaar mijn vraag bij interruptie aan de heer Kielenstijn. Ik vind de 
wijze waarop het college aangeeft wat het nu gaat doen met inhuur van extra fte eigenlijk 
een beetje kortetermijnpolitiek. Lopende het dossier heeft het college wat maatregelen 
genomen. Ik zou graag zien dat er een filosofie gehanteerd wordt met betrekking tot het 
kennisniveau dat wij hier in huis willen hanteren. Als het fluctuerend is, wordt dan gekozen 
voor het extern binnenhalen van het kennisniveau dat op dat moment nodig is? 
Ik heb nog een opmerking over het standaard overprogrammeren dat het college doet en dat 
natuurlijk terugkomt in de bijdragen van de collega’s. Waar staan wij nu? Het ziet er niet naar 
uit dat het college alles haalt binnen zijn termijn. Dat is echter een standaardverhaal. Ik hoop 
echt dat wij een organisatie kunnen krijgen waarin eerlijk wordt aangegeven hoeveel er wel 
gedaan wordt en hoeveel niet. Het moet niet zo zijn dat aan het begin van een 
bestuursakkoord gezegd wordt dat er 150% gedaan zal worden terwijl je weet dat dit niet 
mogelijk is. Overigens is er veel gedaan. Ik ben niet alleen negatief, absoluut niet. Ik heb er 
begrip voor dat het moeilijk is om in korte tijd met zo gigantisch veel minder geld 
geconfronteerd te worden en zoveel meer geld te moeten wegzetten dan voorheen het geval 
was. Het is niet simpel. Ik begrijp een deel van de problemen. 
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Sturen met kaders, 11 november 2010 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Tsoutsanis-van der Koogh, Thuis, mw. Lestrade en Verrijt 
wordt het volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, bijeen op 11 en 12 november 2010, 
gelezen Statenvoorstel 27/10 A inzake Sturen met Kaders; 
evaluatie, 
overwegende dat: 
- de evaluatie mede na een extra consultatiegesprek met verschillende Statenleden d.d. 15 
september 2010 heeft geleid tot een helder voorstel met verbetervoorstellen voor Sturen met 
Kaders in de toekomst; 
- dit voorstel in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen d.d. 8 oktober 2010 in 
positieve zin is besproken; 
- de commissie gemeend heeft in het verlengde van het voorstel nog een extra aanbeveling 
aan Provinciale Staten te moeten doen om de kwaliteit van de aan PS en commissies voor te 
leggen stukken te borgen; 
- deze extra aanbeveling verwoord staat in het advies van de commissie Bestuur en 
Middelen 27/10 C d.d. 8 oktober; 
- dit advies echter niet terugkomt in het ontwerpbesluit 27/10 B en dit wel gewenst is; 
besluiten: 
het ontwerpbesluit onder 2 aan te vullen met punt d, dat luidt: 
"De griffie krijgt opdracht om – vergelijkbaar met de Europa paragraaf – in samenspraak met 
de technische voorzitters van de Statencommissies een algemene toets op aan Provinciale 
Staten en commissies voor te leggen stukken uit te voeren. Deze toets heeft betrekking op 
de vormvereisten zoals deze zijn opgenomen in het voorliggende voorstel Sturen met 
Kaders; evaluatie."" 
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Agenda van Brabant: Investeringsstrategie, 11 november 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dank u wel. Een aantal leden van uw college heeft ook 
lesgegeven. Ik ga ervan uit dat dat ook inspirerend is geweest. Voorzitter. Het uitgangspunt 
bij de verdeling van de opbrengsten van Essent is geweest dat vermogen vermogen moet 
blijven. Eigenlijk wil ik even terug naar dat uitgangspunt. Dat hebben wij immers ingenomen 
op basis van de gedachte dat wij die inkomsten mochten houden. Moeten wij nu en inde 
nabije toekomst niet eens nadenken over de vraag of dat nog steeds het geval is. Wij weten 
immers niet hoe Den Haag zich zal gaan gedragen. Als het inkomen dat wij uit onze 
beleggingen genereren moeten afdragen, is het wellicht verstandiger om in de komende 
jaren ook dat deel te gaan investeren in Brabant. Ik leg deze gedachte graag neer, ook op 
basis van de toekomstplannen van Den Haag. Ik neem aan dat wij die binnenkort zullen 
horen. 
Ik hoor ook steeds: het moet naar de Brabanders toe. Dat is niet onze benadering. Wij 
vinden dat het naar Brabant moet. De Brabanders fluctueren, de ene keer zitten zij er wel, de 
andere keer niet. Het is voor Brabant. Iedereen die naar Brabant komt of daar woont of 
werkt, kan gebruikmaken van die investeringen. De opvatting dat het geld terug moet naar 
de Brabanders is voor mij iets te eng. Ik zou graag Brabant als entiteit zien in de 
investeringen die wij willen plegen. 
Het college heeft aangegeven dat het in principe robuuste investeringen moeten zijn. Ik 
herhaal een aantal opmerkingen die ik ook in de commissie Bestuur en Middelen heb 
gemaakt. Ik doe dat omdat ik ook wil dat zij voor het nageslacht bewaard blijven. Zij zijn 
natuurlijk buitengewoon slim. De opnamefaciliteiten bij de commissie- vergaderingen zijn zo 
slecht dat die opmerking never in de notulen terechtkomt als ik haar hier niet herhaal. Het 
college geeft die robuuste investeringen aan en hanteert daarbij een soort minimum van €30 
mln. 
Ik ga ervan uit dat het college bedoelt dat dit een soort programmalijn is en dat de spelregels 
waar de VVD om vroeg, terugkomen voorafgaand aan de investeringen die het college 
daarin wil gaan doen. De echte spelregels hebben wij immers niet. Het college zegt 
revolverend te willen investeren. Als daar iets uitkomt, wordt dat dan door Den Haag gezien 
als inkomsten en moeten wij het dan alsnog afdragen? Of blijft het van ons en kunnen wij het 
opnieuw investeren? Ik wil graag dat het college die vragen beantwoordt. 
Wij hebben met z'n allen vijf domeinen bepaald. Ik heb tijdens de commissievergadering al 
aangegeven dat kennis en duurzaamheid eigenlijk leidend zouden moeten zijn voor alle 
domeinen. Het is niet één domein. Het zou de bodem moeten zijn voor alles wat wij doen. 
Alles moet daarop groeien en bloeien en ons altijd weer boeien! Dat is de basis waarop wij 
moeten investeringen. 
Ik zeg nogmaals tegen de heer Heijmans dat kenniseconomie voor ons de hele range 
behelst. Die slimme ambachtelijkheid, de mbo-opleidingen die zulke fantastisch resultaten 
geven, de nieuwe opleidingen, daarin moeten wij investeren. Het gaat niet alleen om de top, 
want die kan niet functioneren zonder dat er een heel goed breed veld onderligt. 
Instrumentenmakers en anderen die een technische opleiding gevolgd hebben, hebben wij 
nodig. Dat is voor ons kenniseconomie. Daarin moeten wij inderdaad investeren. 
Ik zou de keuze voor deze vijf domeinen niet in beton willen gieten, want de wereld 
ontwikkelt verder. Het kan best zo zijn dat over een tijdje een veld opdoemt waaraan wij in 
het kader van de investeringsagenda eigenlijk wat meer aandacht willen besteden. De lijnen 
zijn duidelijk, maar voor ons zijn die domeinen niet in beton gegoten. Er zijn lijnen te 
bedenken waarin wij later best willen investeren. Ik denk bijvoorbeeld aan een 
structuurversterking van farma food of andere zaken. Het is niet helemaal duidelijk waar je 
die zou kunnen onderbrengen. Ik schrijf zelf vaak subsidieaanvragen. Die bevatten heel veel 
mooie termen. Ik herken die techniek hier ook. Soms denk ik: dat zou ik ook gebruikt hebben 
als ik dit wilde verkopen. Ik snap de teksten die gebruikt worden. Wij moeten creatief zijn als 
wij denken over het toekomstige gebruik van de domeinindeling. Het is niet helemaal 
duidelijk wat wel of geen regulier beleid is en wat daarop versterkend werkt. Wat is de 
scheiding daartussen? Bij het domein natuur en landschap vragen wij ons af wat is regulier 
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beleid, wat is nieuw en wat zouden wij nooit gedaan hebben. Wij hebben die landschappen 
al. Er staan al enkele poorten. Komen er nog meer? Dat is volgens mij niet nieuw. Waar ligt 
de scheidslijn? Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college. 
Voorzitter. Ik heb een paar termen opgeschreven. Het gelijk op verdelen is verschillende 
leden opgevallen. Er zit een pondspondsgewijze verdeling in. Er is al een aantal projecten 
bekend. Is dat dan inderdaad zo logisch? Wij vinden van niet. Er mogen echt meer 
zwaardere punten worden ingezet. 
In het afsprakenkader wordt bij punt 5 gesproken over maatschappelijke effecten en de 
outcome in beeld brengen. Ik zou het verschil tussen maatschappelijke effecten en outcome 
wel eens willen weten. Dat is subsidietaal, maar het is volgens mij hetzelfde. Het college 
moet daarop terugkomen in de spelregels. 
Nr. 7 betreft de exit-strategie. Het college wil die gegarandeerd zien. Ik weet echter niet of 
dat wel bij alles mogelijk is. Misschien moet dat per projectlijn in een bepaalde spelregel 
opnieuw benoemd worden. Ik denk bijvoorbeeld dat de kloosters een verliesgevende zaak 
worden. Ik weet niet hoe u dat ziet, maar ik weet niet hoe de positie van de provincie daar 
moet zijn. Als wij allemaal van die prachtige industriële complexen hebben – gazometers, 
zollvereinen, usw. usw. – moet daar volgens mij flink geld bij. Gaan wij dan in de exploitatie 
zitten? Doen wij daar wat mee? Ik heb geen idee. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, komt u tot een afronding. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! U kunt zich voorstellen dat wij ons met 
betrekking tot de plannen ook afvragen of voetballen nou typisch Brabants is. Volgens mij 
wordt dat overal in Nederland gespeeld. Waarom hockey en geen atletiek? Wij zijn niet zo'n 
voorstander van het hockeyverhaal in Tilburg.  
Inzake de bereikbare regio zal het u niet verwonderen dat wij het er absoluut niet mee eens 
zijn dat het mobiliteitsfonds helemaal naar asfalt gaat. Wij vinden dat veel te beperkt en zo 
passé. Dat is zo retro, dat is zo terug in de tijd, dat is echt niet de toekomst van Brabant, dat 
is verleden tijd! 
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Begroting 2011/Najaarsbrief, 12 november 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Na gisteravond ben ik wat verrast door wat 
ons is overkomen. Het was een bijzonder verhelderende situatie en het heeft mij ertoe 
gebracht even te gaan googelen om te kijken of ik Wim Kan kon vinden met het programma 
"samen over de eindstreep" want volgens mij heeft hij een prachtig lied gemaakt, hoe een 
regering struikelend en hinkelend over de eindstreep komt. Ik kon het niet vinden. Als 
iemand dat liedje nog ergens heeft dan wil ik het graag hebben en dan ga ik het op mijn blog 
zetten als illustratie van het functioneren van het huidige college. 
Ik ben wel geschrokken van de werkwijze waarmee een collegepartij buiten de 
beraadslagingen wordt gehouden en dan nog de motie waarvan bekend is dat het onderwerp 
zo gevoelig ligt en ook niet is omkleed met andere maatregelen. Ik vind het een onhandige 
wijze van opereren en ik ben blij dat er nu iets meer van automotive en elektrisch rijden naar 
voren is gebracht door in ieder geval het CDA. Zoals gezegd, ik heb me uitermate 
geamuseerd; zo zal ik het maar formuleren. 
U hebt inderdaad wat gedaan maar we gaan ons nu wat meer op de toekomst richten. Ik 
kom straks nog even op de begroting terug. Ik ben ongelooflijk blij met het manifest dat wij 
daarnet hebben gekregen. Ik heb het nog niet kunnen lezen maar het feit dat drie zo 
verschillende partijen ons dat manifest geven, waarbij ook de ZLTO (Zuidelijke Land en 
Tuinbouw Organisatie) heeft aangegeven dat de grootschaligheid in de landbouw niet meer 
het issue is, doet ons heel veel deugd. Wij zijn dus heel blij met de samenwerking tussen die 
voor Brabant zo belangrijke partijen. Ik ga het manifest straks lezen en ik ben zeer 
nieuwsgierig. Voor ons toekomstbeeld is dat uiteraard een heel belangrijk verhaal. Het is 
onze grote taak ook. Ik kom maar weer op die kenniseconomie terug. Echt, mijnheer 
Heijmans, ik ben het helemaal niet met u eens. Er zit heel veel kennis in schoonmaakwerk 
en al dergelijke werkvelden. Ik vind het een miskenning van de ontwikkelingen die er achter 
liggen. U kunt niet wegkomen met het verhaal dat kenniseconomie alleen voor 
hoogopgeleiden is. Dat is gewoon niet waar. 
 
De heer Heijmans (SP): Mevrouw Lestrade, u moet wel onderscheid maken tussen 
schoonmaken in een ziekenhuis en in de chemische industrie of schoonmaken in het 
provinciehuis waar niet met zwaar vervuilende chemische stoffen wordt gewerkt. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil erop wijzen dat we hier heel veel kunst 
hebben. Het is een technisch verhaal, maar het gaat mij erom dat je altijd oog moet hebben 
voor specialisatie binnen vakgebieden. Die zijn er ook hier. Ik noem de kunstwerken, het 
glas, het marmer enzovoorts. Ik wil er niet verder op ingaan maar u miskent de specialisatie 
binnen werkvelden; daar gaat het mij even om. Cultuur heeft natuurlijk intrinsieke waarde 
maar wij zien cultuur ook als de drager van de economie en wij zijn daarom een groot 
voorstander van Brabant Culturele Hoofdstad. We hebben de kandidatuur daarvoor ook sterk 
ondersteund. Nu zijn er allerlei programma's al van start gegaan. U heeft de financiering niet 
willen doortrekken en dat begrijpen wij ook. U heeft een culturele intendant aan het werk 
gezet, Martijn Sanders, die de groep trekt en wij willen ook niet treden in de bevoegdheden 
van de mensen die hij om zich heen heeft verzameld. Wij menen toch ondersteuning te 
moeten bieden aan organisaties die nu bezig zijn. 
U weet allemaal dat ik mij vreselijk aangetrokken voel tot Circo Circolo, maar er zijn meer 
van dergelijke organisaties en die hebben een mate van zekerheid nodig om hun organisatie 
veilig te stellen. Ik heb eerlijk gezegd de meest slappe motie aller tijden samengesteld. Het is 
zo'n flauwe motie zonder financiën en zonder wat dan ook dat ik mij bijna geneer om haar in 
te dienen. Het is een aanmoediging om die grote punten enige mate van zekerheid te geven. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Als u het zo'n slappe motie vindt waarom dient u deze dan in? 
Waarom moeten wij er ons dan druk over maken? 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik heb al aan gegeven dat wij het van belang vinden 
dat organisaties die bezig zijn met het uitvoeren van hun programma's, in hun contacten met 
andere financiers als achtergrond een mate van zekerheid nodig hebben in de vorm van de 
overheid of een andere instantie waarmee wordt aangegeven dat zij in dat programma 
thuishoren. Dan kunnen er andere financiers gevonden worden want daar gaat het om. 
 
Mevrouw Geeraedts (VVD): Betekent dat dan niet dat u eigenlijk vooruitloopt op de club die 
dat straks moet gaan bepalen en die daarmee voor de voeten gaat lopen? Waarom de één 
wel en waarom de ander niet? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Vandaar ook dat wij hebben aangegeven dat het vooral 
in overleg met die groep moet gebeuren. Wij gaan ervan uit dat ook die groep ziet dat een 
aantal van die projecten dermate belangrijk is dat die niet niet zullen verschijnen op de lijst. 
Voorzitter. De motie wordt ingediend namens de fracties van het CDA, GroenLinks, de SP, 
de Brabantse partij en natuurlijk D66. 
 
De voorzitter: Ik verzoek u nu af te ronden. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nu al? 
 
De voorzitter: U heeft uw tijd echt gebruikt. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben echt verbaasd. 
 
De voorzitter: U bent begonnen met beschouwingen over gisteravond en wellicht stond dat 
niet in uw tekst. Ik heb het hier op de klok bijgehouden. U hebt 10 min gevraagd en er zijn er 
acht om. Ik verzoek u nu echt af te ronden. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dan ren ik door mijn opmerkingen over de begroting 
heen. Ik wijs erop dat de VVD een enorme tijd extra heeft gekregen. 
 
De voorzitter: Dat spreek ik tegen. Ik houd het hier precies bij op de klok en met het schema 
erbij. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Telt dit nu ook mee? 
 
De voorzitter: Ja, u veroorzaakt het. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat heet politiek in debat. 
Op de glassanering hebben we geen visie gekregen. Bij het bouwen aan Brabants 
Landschap willen wij toch weten wat reguliere taken zijn in de investeringsagenda. Wij 
ondersteunen uiteraard de leefgebiedenbenadering want de doelen van poorten in het 
Brabants Landschap vinden wij niet opwegen tegen het investeren in biodiversiteit waar het 
om leefgebieden gaat. Verder vragen wij uw visie op de ecologische verbindingszones. 
Wij willen nog wel even terugkomen op de netwerkfunctie van de bibliotheken. U geeft als 
bezuinigingsmogelijkheden de IDOP’s en de kleinschalige woonzorginitiatieven. Daar waren 
wij ooit de aanstichter van en dus vinden wij het geen goed idee. Bibliotheken horen tot de 
kennisinfrastructuurvan Brabant. Wij zouden het ons dus kunnen voorstellen – misschien 
vindt de VVD het ook een goede gedachte – dat u het opneemt in de investeringsagenda 
voor de kennisinfrastructuur om daarmee de bibliotheken een goede bedding te geven. Wij 
vinden het namelijk geen goed idee te bezuinigen op de andere door u genoemde 
initiatieven. 
Dan houd ik er nu toch maar mee op. Ik had nog heel veel kunnen vertellen. 
 
De voorzitter: Mijn complimenten voor uw eindspurt. 
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Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Thuis, mw. Jetten, Heijmans en Van Schoonhoven 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 11 en 12 november 2010, 
overwegende dat: 
- de provincie Noord-Brabant een artistiek leider en een artistiek team heeft benoemd voor 
het project Brabant Culturele Hoofdstad 2018; 
- in het kader van de kandidatuur voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018 al een aantal min 
of meer lang(er) lopende programma/projectlijnen zijn ingezet voor, of betrokken bij, de 
programmering voor de kandidatuur; 
- het logisch lijkt, zo niet alle dan toch in ieder geval een aantal van deze 
programma’s/projecten te continueren; 
- deze programma’s/projecten eerder financiële zekerheid nodig hebben dan de verwachte 
datum waarop het artistiek team haar eindadvies oplevert, 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- te bezien of, in overleg met het artistiek team t.a.v. deze programma’s/projecten op korte 
termijn, d.w.z. in 2010, zekerheid geboden kan worden waar het de positie van deze 
programma’s/projecten betreft in de programmering van de kandidatuur voor Brabant 
Culturele Hoofdstad 2018, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Vijf voorstellen in het kader van Investeringsstrategie Noord-
Brabant, 10 december 2010 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Van onze kant een redelijke korte bijdrage. 
We hebben het in de commissies al uitgebreid besproken. Wij zien deze investeringsagenda 
als een visie waar we met Brabant naar toe willen. Dat lag er natuurlijk ook aan ten 
grondslag. We zien het ook als een verbetering van het leef-, woon- en werkklimaat in het 
algemeen. U heeft op enigerlei wijze een verdeling gemaakt in budgetten. Dat is min of meer 
aan grove toedeling van middelen. Wat wij missen - en dat sluit een beetje aan op de 
opmerkingen die ik hier eerder heb gehoord – is een argumentatie voor de verdeling van de 
porties en criteria voor de selectie van de projecten zoals u ze tot nu toe hebt aangemerkt. 
Niet bij alle projecten die u hebt aangemerkt zijn de criteria helemaal helder. Dat geldt 
overigens niet voor alle onderdelen. Ook bij die landschappen vroeg D66 zich af waarom we 
het over die landschappen hebben en niet over andere gebieden. Ik kom dadelijk nog terug 
op die landschappen. 
Verder zagen wij dat de termen die u gebruikt niet altijd even helder zijn en dat is meteen 
een bron voor verwarring. U heeft het inderdaad over revolving, waar de VVD al over sprak, 
en u bent creatief met gebruik van termen. Het zou fijn zijnals u in een definitie aangaf wat u 
verstaat onder revolving, maar ook onder subsidie en investering want waar u in het kopje 
subsidie gebruikt spreekt u in de tekst over investering. Dat is een inconsistentie die 
verwarring opwekt. Daar zouden wij graag heldere teksten hebben. 
Over het onderdeel energie zijn wij erg enthousiast maar dat is niet het geval met de 
structuur eromheen. Ik kan mij voorstellen dat er erg veel overleg plaatsvindt voordat er 
werkelijk iets gebeurt en dat het wat gemakkelijker zou kunnen. Dat lijkt mij van belang als je 
met een zakelijke organisatie bezig bent. 
Wij onderschrijven de diverse onderdelen van dit agendaonderdeel en dat hebben wij al 
eerder aangegeven, ook omdat u hierbij in tegenstelling tot een aantal andere onderdelen 
met goed onderbouwde voorstellen komt. 
Waar het gaat om de culturele hoofdstad zijn wij een groot voorstander ervan, mits de steden 
ook investeren. Wij weten overigens niet precies onder welke voorwaarden u afspraken 
maakt met de steden want het zou zo kunnen zijn dat die steden eerst €10 mln. gaan 
wegbezuinigen en vervolgens weer €10 mln. gaan investeren om gebruik te kunnen maken 
van de gelden die de provincie extra investeert. Er zijn steden die nog niet op hun cultuur 
hebben bezuinigd en die nu een extra investering van €10 mln. moeten plegen en er zijn 
andere steden die wel al flink op cultuur hebben bezuinigd. Dat zou een ingewikkelde 
begrotingstruc zijn. Het lijkt me verstandig dat u daar overleg over voert. 
De video van Greg Richard, waaruit werd geciteerd, staat inderdaad al mede dankzij de 
medewerking van de VVD op mijn weblog. Van de week was al aangegeven dat die video 
rondwaarde en ik heb haar acuut op mijn weblog gezet. Dan kunt u in 3 min en 47 seconden 
nakijken wat de voordelen zijn van investeren in BrabantStad Culturele Hoofdstad. 
Het Olympisch Plan is een voorbeeld van iets wat wij een wankel verhaal vinden. Ik heb in 
de commissie al gezegd dat wij echt het idee hebben dat sommige gemeentelijke problemen 
worden afgewenteld op dit agendaonderdeel. Dat vinden wij niet handig. Wij missen hierbij 
ook de argumentatie waarom deze sporten worden gekozen. Het komt uit het Olympisch 
Plan, maar luisteren wij daarnaar. Vinden, als het Olympisch Plan Nederland het goedvindt, 
wij het zelf ook goed? Vinden wij dat wij er zelf ook nog iets over moeten vinden, als wij zelf 
andere sporten hebben waar wij al veel langer veel meer in geïnvesteerd hebben en 
waarmee we door zouden willen gaan. Ik ben er niet gelukkig mee. Wel met het principe. Wij 
hebben het besluit genomen iets met die Olympische Spelen te doen, erop aan te haken. 
Het principe klopt dus, vooral omdat het dan het viersporenbeleid volgt waarbij 
gehandicaptensport en breedtesport worden meegenomen, maar de keuze van de sporten 
vind ik niet helder. 
Wij zien dit sportgedeelte als mede aan de economie gekoppeld belang. Door de omgeving 
zo in te richten dat je trainingsfaciliteiten biedt voor internationale groepen maar je ook een 
omgeving creëert waar anderen het prettig wonen vinden, is het een ondersteuning van je 
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economisch beleid. Wij zien eigenlijk het merendeel van deze agenda als een ondersteuning 
voor het economisch leven, economie in brede zin, leven, wonen en werken in een prettige 
omgeving. Dat is de reden dat wij akkoord gaan met het idee, maar nogmaals, we vinden de 
invulling zeer wankel. We zijn er niet erggelukkig mee. 
 
De heer Van Schoonhoven (GroenLinks): Met dit voorstel wordt eigenlijk alleen maar 
gepleit voor investeren in met name topaccommodaties. Toch veel belangrijker zijn de 
basisvoorzieningen van gemeentes. Dat is veel aantrekkelijker voor het leefen 
vestigingsklimaat voor die burgers in de toekomst en niet die topaccommodaties waar wij nu 
als provincie voor gaan staan. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij vinden dat gemeentes echt een eigen taak hebben 
op het gebied van gemeentelijke voorzieningen. Je kunt maar een aantal topaccommodaties 
hebben en die zijn regionaal van belang. Die kun je ook niet afwentelen op een gemeente. 
Het gaat ons inderdaad om die topaccommodaties. Ik heb het daarnet al bij interruptie 
aangegeven. Zo’n Pieter van den Hoogenband-zwembad is toegankelijk voor heel veel 
gehandicapten. Vanuit de gemeentes die die voorziening niet hebben wordt geregeld dat 
mensen daar naar toe kunnen. Dat moet de opzet zijn en dat moet ook de lijn zijn van de 
breedtesport zoals wij di  inzetten. 
 
De heer Van Schoonhoven (GroenLinks): Dan heb je het over het multifunctioneel gebruik 
van een topsportaccommodatie voor meerdere doelgroepen. We zien nu ook het 
afbraakbeleid op het gebied van sportaccommodaties en sportvoorzieningen op lokaal 
niveau en daar is dit voorstel geen antwoord op. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat is ook een taak van de gemeenten en niet onze 
taak. 
 
De voorzitter: Komt u tot een afronding, mevrouw Lestrade. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Bij landschappen van allure snap ik niet helemaal wat 
de definitie is van duurzame ontwikkeling. De scheiding met bestaand beleid wordt niet 
helder gemaakt. Als die scheiding opgegeven wordt, als dus wordt aangegeven dat er een 
beetje een overlapping is, waarom dan deze keuze? Je zou dan toch ookkunnen kiezen voor 
vervolmaking van de ecologische hoofdstructuur voor de Beerze of voor de ecologische 
verbindingszones. Hiermee wil ik maar aangeven dat als je het concept dat het alleen maar 
bestaand beleid moet zijn verlaat, wij nieuwe keuzemogelijkheden hebben. Die keuzes 
zouden ook nog wel eens belangrijker kunnen zijn want dan zou je bijvoorbeeld het beleid 
voor biodiversiteit kunnen toevoegen. Ik vraag dus naar die scheiding van bestaand beleid 
en wat hier nieuw zou moeten zijn, los van een aantal andere problemen die we ermee 
hebben. Ik verwacht dat dat terugkomt in de commissies. 
Als laatste punt heb ik die grootschalige cultuurhistorische complexen. Ik vind het een 
ontzettend moeilijk onderwerp. Ik kan mij voorstellen dat u een onrendabele top financiert of 
wat dan ook, maar ik vind het een nog heel vaag verhaal en ik denk dat het alleen maar een 
duiding is van een richting waar u naar toe wilt. Er zit nog echt helemaal niets in. Zoals het 
nu is vind ik het niet veel. 
........................ 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 ziet dit als een visie waarin een aantal 
min of meer uitgewerkte trajecten is neergezet. Zoals u hebt begrepen, zijn wij daar redelijk 
kritisch op. In principe vinden ook wij dat er geschoven kan worden binnen de verschillende 
domeinen, maar wij willen heel voorzichtig zijn omdat daarmee onze betrouwbaarheid 
schade kan lijden. Wij pleiten ervoor om de domeinen zoals wij die nu benoemen, te 
voorzien van substantiële middelen en dat hier ook af te spreken. 
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Onderzoek over proces verkoop aandelen Essent; rapportage ZRK, 
17 december 2010 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ook wij danken de Zuidelijke Rekenkamer 
voor het rapport waarin alles op een rij gezet is. Het versterkt de opvatting van iedereen hier 
dat het een heel gecompliceerd proces was en met name ons idee dat het afhandelen van 
dit soort zaken niet tot de core business van de provincie en GSbehoort. Van meet af aan 
was duidelijk dat de positie van PS zodanig was dat GS uiteindelijk hierover zouden 
besluiten. Over de waarde van de wensen en bedenkingen is steeds op een glijdende 
manier nagedacht. Bij aanvang van de coalitie was immers afgesproken dat de Essent-
aandelen zouden worden verkocht. Ik denk dat GS dat wat gemakkelijker hebben gezien: wij 
gaan het toch doen; het is afgesproken; er komen natuurlijk wel wat wensen en bedenkingen 
vanuit PS, maar de werkelijke importantie van die wensen en bedenkingen is naar mijn 
mening niet voldoende gewogen. Dat speelt overigens bij meer dossiers op. Wat is de 
werkelijke waarde van de wensen en bedenkingen? 
Uit het rapport blijkt dat als de positie van PS van meet af aan duidelijk was geweest, wij 
hieraan waarschijnlijk veel minder tijd hadden hoeven te besteden. Wij moeten ons zelf dan 
ook afvragen wat wij wel en niet als onze taak zien. 
Ik denk dat de coalitie in principe had kunnen vertrouwen op wat er was afgesproken, maar 
de situatie veranderde inderdaad. Ik sluit mij aan bij de VVD wat het verhaal over de 80% 
betreft. In het rapport staat dat PS dit hadden moeten weten. Ik denk dat het te veel 
gevraagd is van een volksvertegenwoordiging om dit soort informatie op zo'n moment zo 
diepgaand tot zich te nemen. Dat is echt overvragen van mensen die hier officieel slechts elf 
uur per week dit werk doen. In die tijd hebben zij op de meest onchristelijke momenten 
ongeveer gebivakkeerd in de omgeving van het laatje van Alex. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Ik ben het voor een groot deel eens met wat mevrouw 
Lestrade zojuist heeft gezegd. Daarom vind ik achteraf haar optreden ook zo bevreemdend. 
Samen met mevrouw Lestrade heb ik op 15 mei de bijzondere vergadering aangevraagd. Zij 
ging maar onder één voorwaarde akkoord, namelijk dat wij de besluitvorming niet zouden 
gaan overdoen. Die voorwaarde stelde zij mij. Vervolgens dient zij tot verrassing van alle 
fracties meteen een motie in waarmee zij de besluitvorming gaat overdoen. Nu hoor ik haar 
zeggen dat wij meer tijd hadden moeten hebben om de stukken te lezen, etc. Ik hoor haar 
zeggen dat wij zorgvuldig moeten omgaan met het proces. Er zijn hier allerlei geluiden te 
horen: 11 mei en enorme commotie. Als zij nu terugkijkt, is zij dan nog zo gelukkig met haar 
handelwijze? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij hebben het daar eerder over gehad. Ik heb het idee 
dat ik weer een deel van dat proces moet overdoen. Ik weet niet helemaal of het in dit kader 
past, maar ik vind wel dat de heer Heijmans recht heeft op een antwoord en dat wil ik graag 
geven. Wij hebben toen gezegd: oké, dat besluit is genomen; wij zijn het er inhoudelijk niet 
mee eens maar procedureel vind ik dat wij dit moeten doorzetten. Daarna heb ik pas het 
80%-verhaal gehoord. Ik wist dat niet eerder. Ik heb ook gezegd dat het voor mij een nieuw 
feit was. Dat nieuwe feit heeft geleid tot die motie en dat heb ik toen ook gezegd. 
 
Mevrouw Verstappen (PvdD): Voorzitter! Mevrouw Lestrade spreekt over procedureel. Zij is 
altijd erg voor procedures. Wij hebben haar indertijd erop gewezen dat wij onvoldoende de 
kans kregen om het nieuwe materiaal te bestuderen en toch vond mevrouw Lestrade het niet 
nodig om een pauze te nemen om het materiaal te bekijken. Zij is dus zelf onderdeel van de 
onzorgvuldige manier waarop het proces is verlopen. 
 
De voorzitter: Het punt is duidelijk. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb ook aangegeven dat het voor ons van 
meet af aan een zaak van GS geweest is. Ik snap best dat ik nu word aangevallen. Wij 
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vonden ook dat er te weinig tijd was voor het bestuderen van de spullen. De planning ging 
echter gewoon door. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! Bijna iedereen in deze Staten en ook daarbuiten hebben 
vastgesteld dat wij tot 15 mei in de veronderstelling leefden dat wij een blokkerende 
minderheid hadden. Volgens mij geldt dit ook voor mevrouw Lestrade. Of RWE nu met 51% 
wilde kopen of verkopen, deed helemaal niet ter zake. Wij veronderstelden allemaal dat wij 
een blokkerende minderheid hadden. Wij hadden op dat moment de tijd moeten nemen om 
uit te zoeken hoe het kon dat wij met zijn allen – ook mevrouw Lestrade – dachten dat wij 
een blokkerende minderheid hadden en dat dit door het college in een keer van tafel werd 
geveegd met de opmerking dat RWE genoegen neemt met 51%. U zou het uzelf kwalijk 
moeten nemen, mevrouw Lestrade, dat wij op een heel snelle manier een vergadering zijn 
ingegaan die totaal anders van opzet was en totaal anders bedoeld was en die uitgedraaid is 
op het overdoen van een besluitvorming die twee weken daarvoor had plaatsgevonden. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Volgens mij ben ik daarop al voldoende 
ingegaan. Ik snap heel goed de frustratie van de SP hierover. Ik ben ook de laatste die zegt 
dat het allemaal zo netjes en zorgvuldig verlopen is. Ik kom hiermee op mijn volgende punt. 
Onze conclusie is dat het proces veel te groot en te gecompliceerd voor GS geweest is. Ik 
sluit een beetje aan bij de woorden van de VVD. Ik wil even heel GS noemen en niet een 
specifieke gedeputeerde. Ik denk dat dit proces GS boven het hoofd is gegroeid. Ik wijs op 
de rolverwisseling van het voorzitterschap van de aandeelhouderscommissie en de 
belangenbehartiging van Brabant. Het is niet duidelijk geweest in de documenten op welk 
moment welke pet gedragen werd. Ik denk dat dit soort zaken te gecompliceerd was voor 
GS. Ik herinner mij dat ik de gedeputeerde heel specifiek gevraagd heb om aan te geven of 
zij ons willens en wetens op het verkeerde been heeft willen zetten, of dat zij dit echt niet 
wist. Bij een deel van de vergadering was ik niet aanwezig, maar ik heb begrepen dat de 
PSvergadering akkoord gegaan is met de wijze waarop zij haar verdediging op dat moment 
heeft gevoerd. Ik ga ervan uit dat dit ook voor de heer Heijmans voldoende geweest is. 
 
De heer Vreugdenhil (ChristenUnie-SGP): Voorzitter! Dat debat kan ik mij nog heel goed 
herinneren. Als een gedeputeerde ter verdediging zegt: juridisch kwam ik er pas vanmorgen 
achter wat de consequenties waren, vindt mevrouw Lestrade dat dan een scherpe 
verdediging, of zegt zij dat dit verschuilen achter woorden is? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nee, dat komt dus tegemoet aan het feit dat ik denk dat 
GS niet in staat waren dit proces goed af te handelen, dat het GS boven het hoofd gegroeid 
is. Ik denk dat echt. Ik denk dat dit een te grote broek was voor GS, dat zij aan de leiband 
meegenomen zijn door een bedrijf dat natuurlijk heel goed weet hoe die procedures lopen. 
Schoenmaker blijf bij je leest! 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, komt u tot een afronding. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb nog een vraag over de bestuurlijke 
reactie. Staat het college nog steeds achter zijn opmerking dat het zorgvuldig gebeurd is? Ik 
bedoel dan met name de dubbele rol en de informatieverstrekking. Vindt het college nog 
steeds dat het zijn best gedaan heeft? Ik denk dat die vraag met "ja" zal worden beantwoord, 
maar is het voldoende geweest? Heeft het college het gevoel gehad dat het op de juiste plek 
zat om de juiste dingen te doen. 
Wij zijn blij dat het college in ieder geval het punt van de governancerol heeft overgenomen. 
Ik ben een beetje verbaasd over het feit dat de leerpunten worden overgenomen maar de 
conclusies niet. Dat is toch een beetje tegenstrijdig. 
....................... 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 vindt het lastig om expliciet aan te 
geven dat wij deze motie steunen, omdat de insteek waarmee wij deze motie ondersteunen 
is dat wij graag willen dat het college inziet dat het dit soort dingen niet op deze manier moet 
doen. De gedeputeerde heeft in haar eerste termijn wel verontschuldigingen aangeboden, 
maar ik vind dat zij niet voldoende is ingegaan op de punten die volgens de Zuidelijke 
Rekenkamer niet goed gedaan zijn door het college. Zij geeft een heleboel externe 
omstandigheden de schuld; het is druk op de bouwplaats; er is van alles gebeurd in de 
maatschappij. Het gaat er echter om hoe het college zichzelf positioneert in deze zaak en 
hoe het college zelf omgaat met moeilijke omstandigheden en hoe het zijn positie bepaalt en 
organiseert. Het college is echt tekortgeschoten in zijn organisatievermogen. Ik vind het erg 
jammer, ik had ook liever niet hoeven doen, maar wij ondersteunen deze motie. 
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Nota Deelnemingen, 4 februari 2011 
 
De voorzitter: Door de leden Verrijt, Coonen, Heijmans, mw. Tsoutsanis-van der Koogh, 
Van Schoonhoven, mw. Lestrade-Brouwer, Vreugdenhil en mw. Jetten wordt de volgende 
motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 4 februari 2011, 
behandelend de Nota deelnemingen; 
constaterende dat: 
- voor het behalen van de doelstellingen en ambities van een ondernemende provincie 
samenwerking met een groot aantal partijen noodzakelijk is; 
- deze samenwerking in de praktijk op een veelzijdige en dynamische wijze tot stand komt 
bijvoorbeeld door in te kopen, subsidie te verstrekken, deelnemingen aan te gaan of 
samenwerkingsrelaties af te sluiten; 
overwegende dat: 
- de voorliggende Nota deelnemingen slechts een deel van de samenwerkingsrelaties 
behandelt; 
- er behoefte is aan een helder kader waardoor de vorm en inrichting van de samenwerking 
op een planmatige en inzichtelijke wijze (ook vanuit PS) kan worden gestuurd en bewaakt; 
- op dit gebied de afgelopen bestuursperiode in samenwerking met de rekeningcommissie 
veel werk is verricht wat onder andere is vastgelegd in de notitie "Sturing in 
samenwerkingsrelaties"; 
verzoeken het college van GS: 
- te bewerkstelligen dat in de nieuwe bestuursperiode een fundamentele discussie 
plaatsvindt over de wijze waarop de provincie samenwerking met anderen aangaat; 
- daarbij gebruik te maken van de resultaten van de gevoerde discussies zoals vastgelegd in 
de notitie "Sturing in samenwerkingsrelaties", 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................ 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik werd geroepen dus ik ging automatisch hier naar toe. 
U heeft gelijk, mevrouw Geeraedts, ik blijf staan om het woord te voeren. 
Voorzitter. Ik wil aangeven dat wij ons uiteraard achter de motie scharen. Wij hebben haar 
mee ingediend, met name omdat wij toch wel teleurgesteld waren over deze nota. Dat 
hebben wij ook in de commissie aangegeven. Wij vonden de nota niet voldoen. Ik ben blij dat 
wij ons hebben voorgenomen om in de volgende periode hierover grondig te praten. Zoals 
mevrouw Tsoutsanis aangaf, de code samenwerking en de code deelnemingen moeten in 
elkaar grijpen. Het is jammer dat wij dat nu niet voor elkaar hebben gekregen. Het is ook 
zonde dat wij de wijsheid die uit het Oosten kwam niet voldoende tot ons hebben genomen. 
Wij wachten op de volgende periode en hopen dat het dan helemaal goed zal komen. 
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Pilots gratis openbaar vervoer, 1 februari 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De eerste termijn is echter toch de termijn, waarin de 
meeste dingen gezegd zouden moeten zijn. 
Voorzitter! Ik ga nu in op iets fundamenteels. Het gaat om het verhaal van de SP dat iedere 
keer weer naar voren komt, namelijk dat wij hebben ingestemd met het voorstel. Ik heb in de 
commissievergadering echter al aangegeven dat wij in principe tegen gratis openbaar 
vervoer zijn. 
Wij hebben dat ook aangegeven bij de behandeling van de motie die toentertijd is ingediend. 
Ik ben in de commissievergadering ingegaan op de situatie waarin die motie is ingediend en 
hoe de sfeer in PS toen was. Ik wil dat nu niet herhalen, maar ik wil wel aangeven – wij 
komen elkaar hierin niet nader; het is voor mij echt een principieel punt – dat het gaat om 
een situatie waarin je als mens een wederdienst wilt aanreiken. Er is altijd sprake van 
wederkerigheid. Als iets gratis is, moet je iets terug kunnen doen. Het is wellicht wat veel 
gevraagd om dat hieraan te koppelen, maar ik vind echt dat je niet moet willen dat het gratis 
wordt. Je kunt van mensen altijd een tegenprestatie verwachten, hoe klein ook. Je hoort dat 
mensen in de bus ook zeggen. Je hoort mensen zeggen: ik wil er best voor betalen, dat is 
helemaal geen punt, maar het moet wel goedkoop zijn. Daar zijn wij het mee eens. Nu is het 
middel tot een doel verheven. 
…………………………………….. 
  
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik complimenteer de gedeputeerde met de 
beantwoording. Het is dit keer niet sarcastisch bedoeld. Ik meen het. Behalve goede 
antwoorden heeft de gedeputeerde ook duidelijk aangegeven hoe het met onze positie in het 
duale systeem is gesteld en hoe dit traject is gelopen. De gedeputeerde heeft er ook op 
gewezen dat het WMO-traject moeilijk begaanbaar is. Ik ga mee met het gestelde door de 
SP dat wij ervoor moeten zorgen dat iedereen op de juiste wijze en goed kan worden 
vervoerd. Dat blijkt echter nog niet zo gemakkelijk te zijn. Daarom heb ik deze kwestie ook 
zo pregnant naar voren gebracht in de vorige commissievergadering. Het is een heel moeilijk 
dossier. Ik zie de kwaliteit en de pilots niet als communicerende vaten, maar er zitten wel 
degelijk permeabele wanden in, zoals ik dat vroeger op school leerde, toen er ook nog 
schoolgeld moest worden betaald. Het komt erop neer dat je mensen moet verleiden. Dat is 
het grote punt bij ov. Ik heb jaren gewerkt in een bedrijf waar dit aan de orde was. Je kunt 
mensen alleen verleiden om gebruik te maken van openbaar vervoer. Kijk naar de reclame 
van het automerk, waarin iemand in een gezinsauto opeens het gevoel heeft dat hij in een 
raceauto zit. Dan weet je dat er direct veel testosteron naar boven komt uit die beleving. Als 
ons dat ook lukt met het ov, zijn wij veel verder. 
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Kaderstellende beleidsnota’s “Leefbaarheid kleine kernen” en 
“Leefbaarheid Wijken”, 18 april 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Leefbaarheid is een soort containerbegrip 
dat per wijk of dorp anders wordt ingevuld. Het is bij uitstek een lokale aangelegenheid. De 
rol van de provincie bij dat beleid moet duidelijk afgebakend worden. Ik ben benieuwd wat wij 
daar in de toekomst mee doen, als het rapport van de commissie-Lodders uitkomt, want 
daarin zou een beperking van taken kunnen worden aangegeven. 
Kijkend naar deze notities constateer ik een verschil met het takenpakket van de provincie. Ik 
heb de IDOP’s zo opgevat dat, naast de plannen op dat punt, nog steeds aanvragen voor 
kleine projecten mogelijk zijn. Dat heb ik uit de tekst begrepen. Ik krijg daar graag een 
antwoord op. 
Wat de wijken betreft sluit ik aan bij het commentaar van vooral GroenLinks dat de provincie 
zich moet richten op de middelgrote gemeenten. Wij hebben geen taak als het gaat om grote 
gemeenten, want die hebben deskundigheid en geld genoeg om die zaken zelf te regelen. 
Als wij het over wijkaanpak hebben, gaat het wat ons betreft dus om de middelgrote 
gemeenten. Wij pleiten ook voor buitengewoon veel aandacht voor de mate van 
afrekenbaarheid, waar ook de heer Van Gorp over sprak. Als wij geld van de publieke tribune 
uitgeven, moeten wij dat ook kunnen uitleggen aan de publieke tribune. Als wij dat niet 
duidelijk omschrijven, schieten wij te kort in onze verantwoordingsplicht aan de publieke 
tribune. Ik heb de schema’s gezien. Het College doet zijn best, maar er zitten enige vage 
termen in die niet echt als indicator, als aanwijspunt kunnen fungeren. 
Wij staan positiever tegenover de notitie over de dorpen dan tegenover die voor de wijken, 
want bij de laatste plaatsen wij nog wel wat vraagtekens. 
……………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! In eerste termijn heb ik verzuimd iets te 
zeggen over de fysieke ingrepen. D66 maakt zich bezorgd over de aandacht van allerlei 
gremia wat betreft de stenen. Dan gaat het nooit meer over de inhoud. Die ervaring hebben 
wij zowel met de brede scholen als met de Centra voor jeugd en gezin. Dan worden er 
ineens veldslagen geleverd om de bakstenen, maar de inhoud is ver te zoeken. Dat moet in 
de gaten worden gehouden met de IDOP’s. 
Wij steunen het amendement niet. Wij zijn tevreden met de reactie van de gedeputeerde op 
dat punt. De bibliotheekvoorzieningenmotie steunen wij ook niet. Wij zijn van mening dat 
deze kwestie gewoon goed moet worden opgepakt door degenen die deze taak in hun 
pakket hebben zitten. 
Wij stemmen ook niet in met de motie van de PvdA over extra geld. Als het inderdaad storm 
loopt, wat ik hoop, kunnen wij bij de begrotingsbehandeling altijd nog extra middelen voteren 
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Motie vreemd aan de orde van de dag energiebedrijven, 23 mei 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! In principe is D66 wel voor een debat op 
enig moment over wat te doen met de aandelen. Anderen zeggen dat daarmee het proces 
wordt doorkruist, maar ik kan mij niet herinneren dat wij in het proces een afspraak hebben 
gemaakt over een moment waarop wij dat zouden gaan doen. Ik denk dat het verstandig is 
om op enig moment dat debat te gaan voeren. Of dat op korte termijn moet, is wat anders. Ik 
ben het ook niet helemaal eens met de stellingen die in de overweging worden aangegeven, 
maar dat er een debat gevoerd moet worden met diverse partijen over wat wij gaan doen 
met de aandelen als het zover is dat daar een besluit over genomen moet worden, vind ik 
wel correct. Ik ben dus voor de motie, maar wel met de kanttekening dat ik mijn bedenking 
heb over de wijze waarop een en ander geformuleerd is. 
Als het gaat om de brief verbaasde het mij dat mensen soms andere taken hebben dan je 
denkt dat zij hebben. Ik wist namelijk niet dat de heer Rüpp over Essent ging, maar dat is 
blijkbaar wel zo. 
Ik sluit mij aan bij de woorden van de heer Vreugdenhil. Als wij bepaalde zaken in 
beslotenheid bespreken, kunnen wij hier niet op de inhoud ingaan. Ook mijn vragen hebben 
daar echter wel betrekking op. Daarom wil ik dit uitstellen tot het moment dat wij daar wel 
vragen kunnen stellen. 
 
De heer Kielenstijn (VVD): Ik had van mevrouw Lestrade een andere reactie verwacht. Wat 
hoopt zij uit dat debat te halen? Dit ook gezien de scheiding van bevoegdheden van PS en 
GS. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De aandelen zijn in wezen publiek bezit. Dit is een 
breed debat: willen wij de aandelen verkopen of willen wij ze niet verkopen? Ik denk dat je 
daar discussie over moet voeren. Ik heb mij eigen ideeën op dit punt, maar ik hoor ook graag 
de ideeën van andere partijen en dan niet alleen van de partijen in deze Staten. Er zijn ook 
andere aandeelhouders bij betrokken. Ik zou daar dan ook wel een breder debat over willen 
voeren. Ik vind dat een heel terechte vraag. 
 
De heer Kielenstijn (VVD): Vindt u dat niet voor een deel een beetje mosterd na de 
maaltijd, gezien de besprekingen die wij al met elkaar hebben gevoerd? Toen hebt u toch 
ook al standpunten ingenomen? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Zeker. Ik vind het echter geen mosterd na de maaltijd. 
Er zijn in het proces volgens bij geen debatten met andere partijen opgenomen om te praten 
over de vraag wat wij moeten gaan doen, verkopen of niet. Dat is allemaal nog niet aan de 
orde geweest. Wij hebben alleen gezegd dat wij daar te zijner tijd over zouden moeten 
praten. Ik vat dit op als een suggestie van de SP om daar ook met andere partijen over te 
debatteren. Ik vind dat een goed voorstel. Ik denk dat ik daar anders in sta dan u. 
 
De heer Van den Oord (CDA): Er is een paar keer aangehaald dat wij er met andere 
partijen over moeten praten, maar vindt u niet dat u, gezien uw volksvertegenwoordigende 
rol, contact moet zoeken met uw partijgenoten in andere provincies en dat u zelf met 
maatschappelijke actoren in debat moet gaan? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat zijn andere functies en andere lagen. Ik ben toch 
niet als D66'er aandeelhouder? Wij zijn als provincie aandeelhouder. Dat is toch een andere 
rol? Ik vind het heel normaal om over dat soort dingen te praten. Ik denk echt dat wij hier op 
een andere manier in staan. Ik vind het normaal om een debat te voeren. Dat wil echter niet 
zeggen dat ik het met alle overwegingen eens ben. Dat heb ik ook al aangegeven. Ik sta er 
anders in dan beide partijen, maar een debat over de vraag wat wij gaan doen, vind ik heel 
normaal. 
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De heer Van den Oord (CDA): Dat debat waar u nu over praat, voeren wij de volgende 
maand. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Nee, want dan spreken wij niet met andere 
aandeelhouders. Wij hebben geen groot debat georganiseerd met andere aandeelhouders 
over de vraag wat wij met de aandelen gaan doen. Dat staat niet in de planning. 
 
De heer Van den Oord (CDA): Het is ook een discussie die wij als provincie moeten voeren. 
Wij moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik heb ook aangegeven dat het wel in het proces moet 
passen. Ik heb ook gezegd dat ik niet weet of het wel op deze korte termijn moet. Of de 
planning die zij aangeven klopt, is een volgende vraag. Ik vind het echter heel normaal dat je 
met andere partijen een debat daarover wilt voeren. Wij zijn nogal van praten, maar u 
misschien niet. 
 
De heer Heijmans (SP): Ik ben het helemaal eens met mevrouw Lestrade. Ik wil echter nog 
even ingaan op wat de heer Van den Oord heeft gezegd. Kan hij zich niet voorstellen dat 
rond de uiteindelijke standpuntbepaling juist een wat breder debat ontzettend goed kan zijn 
voor de meningsvorming? Wij hebben ook nadrukkelijk gedoeld op een meningsvormend 
debat. Dat past overal in. Uiteindelijk is het uiteraard onze taak en onze plicht en onze 
autonomie om hier in Brabant te bepalen wat wij met onze Brabantse aandelen doen. Daar 
past een meningsvormend debat met andere gemeenten en provincies toch uitstekend in? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik kan u verzekeren dat als er zo'n debat mocht komen, 
ik het niet met de SP eens ben. Wij zijn het helemaal eens dat wij het niet met elkaar eens 
zijn. Dat willen wij graag tijdens dat debat ook uitdragen. Dat willen wij ook met andere 
partijen doen. Ik kom weer even terug op de berichtgeving. Ik kan alleen maar aangeven dat 
de stappen die genomen zijn, helemaal passen in de lijn die D66 altijd heeft voorgestaan. 
D66 heeft van meet af aan gezegd dat wij graag een groot energiebedrijf willen en dat wij 
graag een fusie met de Nuon willen. Dus alle stappen die in die richting worden gezet, 
vinden wij plezierig en prettig, maar als het gaat om het proces, is dat een moeilijk punt voor 
ons. Daar worden wij graag op een ander moment over bijgesproken. 
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Aanwijzing zeer kwetsbare gebieden i.k.v. de Wet ammoniak en 
veehouderij, 3 oktober 2008 

 
De voorzitter: Door de leden Verhoeven, Van Vught, mw. Slegers, mw. Wijnands, Martens, 
Vreugdenhil, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Verstappen en mw. Jetten wordt de volgende 
motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, bijeen op 3 oktober 2008, gehoord de 
beraadslagingen; 
overwegende: 
- dat door het vaststellen van de WAV-kaart er ondernemers uit het verwevingsgebied en het 
landbouwontwikkelingsgebied onder het beschermingsregime van de 250 meterzone van de 
WAV-kaart blijven vallen; 
- dat bij de vaststelling van de reconstructie- en gebiedsplannen andere verwachtingen zijn 
gewekt met betrekking tot het toekomstperspectief voor deze bedrijven; 
- dat deze bedrijven in WAV-zones beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden; 
- dat bedrijfsontwikkeling alleen nog mogelijk is door het plaatsen van luchtwassers of door 
volledige bedrijfsverplaatsing; 
verzoeken GS: 
- onderzoek in te stellen naar de wenselijkheid en mogelijkheden om de criteria van de VIV- 
(Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij) en BIV-(Beëindigingsregeling Intensieve 
Veehouderij) regeling zodanig vast te stellen dat bedrijven in de WAV-zones hiervoor ook in 
aanmerking komen; 
- binnen twee maanden verslag uit te brengen aan de Staten via de Commissie RM, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
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Brabantse Strategische visie goederenvervoer, 7 november 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik laat de kans niet lopen om iets over 
buisleidingen te vertellen natuurlijk. 
Mijn complimenten voor de visie, al hebben wij ook zorg over de uitvoering en het 
anticyclisch investeren. 
De heer Schouten heeft een afwijkend betoog gehouden. Ik vond dat een heel mooi betoog. 
Ik zou willen dat ik zo zou kunnen denken, maar ik denk de andere kant op. Wij wonen 
echter in een delta, waarbij er te allen tijde sprake is van vervoer, wat je ook wilt of wat je ook 
doet. Hoe mooi en doordacht ik het verhaal van de heer Schouten dus ook vond, ik ga toch 
de andere kant op. Wij moeten het vervoer wel zo economisch mogelijk zien te regelen. In 
het stuk wordt het woord “duurzaam” gebruikt. Het begrip duurzaamheid houdt in dat je geen 
energiebronnen gebruikt die op kunnen gaan. Volgens mij is er echter niets duurzaams aan 
verkeer, al proberen wij dat zo schoon mogelijk te maken. Het begrip duurzaamheid in relatie 
tot een zo grote groei van het goederenvervoer is in die zin niet helemaal juist gebruikt, want 
er zal een grote belasting van het milieu plaatsvinden, hoe wij het ook doen en hoe hard wij 
daar ook aan werken. 
Ook ik miste de logistieke centra. Ik ben overigens nog steeds niet uit dat logistieke park 
Moerdijk, dat een centrumfunctie moet vervullen. Daar zit een sociale component in. 
Ik ben blij dat iedereen de kwestie van de buisleidingen zo enthousiast omhelst en dat 
iedereen vindt dat daarin moet worden geïnvesteerd. 
Ook ik vind dat de stichting zich echt als een overheidsorgaan gedraagt en dat er veel meer 
activerend vermogen van moet uitgaan. Nu wordt gewoon als een gegeven aanvaard dat het 
niet wordt gebruikt, maar laat dan iemand de boer opgaan en ervoor zorgen dat die 
buisleidingen vol komen, want ze bieden ongelooflijk veel potentie om er massa doorheen te 
vervoeren. Het reserveren van ruimte voor het aanleggen van nieuwe buisleidingen is ook 
van belang. Dat heb ik al aangegeven toen wij de eerste bijeenkomst hadden over 
strategische goederenvervoer. Wij moeten dat koppelen aan de provinciale belangen op dat 
punt. De commissies die hierbij zijn betrokken, moeten die ontwikkelen. Hoe meer 
scheepvaart, ook al valt dat niet in de portefeuille van gedeputeerde Steffens, hoe meer 
gevaarlijke toestanden zich zullen voordoen, vooral als er containers afvallen. 
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Provinciaal Meerjarenprogramma Landelijk Gebied 2007-2013 en 
subsidiekader landelijk gebied, 12 december 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! D66 heeft net als GroenLinks 
de behandeling van dit voorstel een beetje technisch opgevat. Het besluit bevat twee 
onderwerpen. Wij vinden dat jammer. Wij kunnen namelijk best instemmen met punt 1, het 
programma, maar hebben moeite met wat onder de punten 2 en 3 wordt aangegeven, 
namelijk de bevoegdheid tot delegatie bij het vaststellen van toekomstige 
meerjarenprogramma’s en het subsidiekader. Over de bevoegdheid tot delegatie is reeds 
gesproken. Bij het subsidiekader wordt gesteld dat de nadere regels door GS kunnen 
worden ingevuld. Dat houdt in dat de Staten daarover niets meer te vertellen hebben. Wij 
hebben daar moeite mee, omdat dit onderwerp PS na aan het hart ligt. Wij wachten de 
antwoorden van de gedeputeerde af alvorens ons stemgedrag te bepalen. 
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Overeenkomst verplaatsingentraject LOG Graspeel, 12 december 
2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb niet zoveel tijd nodig. De heer 
Martens sprak over de vergadering van 2005. De fractie van D66 heeft toen lang vergaderd 
over de vraag of zij wel of niet zou instemmen met de toen aan de orde zijnde 
reconstructieplannen. Wij zijn daarin meegegaan omdat er ontzettend veel voordelen zaten 
aan het systeem van de reconstructie. Wij staan nog steeds achter onze motivatie om in te 
stemmen met het besluit. 
De situatie bij de LOG’s vervult ons wel met enige bezorgdheid. Het gaat met name om de 
gezondheidsrisico’s. Wij hoeven daarop niet verder in te gaan. Die angst wordt breed 
gedragen, ondanks dat wij zojuist bijna een geloofsbelijdenis van het CDA kregen: er is geen 
ziekte, er zal geen ziekte zijn, er is nooit ziekte geweest en er komt geen ziekte. Wij wachten 
de onderzoeksresultaten af. 
Het moet mij van het hart dat ik het vreemd vind dat de oppositie de gedeputeerde steunt 
omdat hij heeft aangegeven voor een onderzoek te gaan en dat de coalitie vervolgens een 
motie indient. Als ik gedeputeerde was, zou ik dat niet willen zien als een bewijs van 
vertrouwen in mijn handelen. Ik vraag mij af of de gedeputeerde dat ook zo ziet, of dat hij blij 
is dat de Staten hem steunen met een overbodige motie. 
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Evaluatie bedrijventerreinenbeleid van de Provincie Noord-Brabant, 
13 februari 2009 

 
De voorzitter: Door de leden mw. Verstappen, mw. Lestrade-Brouwer, Martens, Vreugdenhil 
en Zeegers wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 februari 2009; 
constaterende dat: 
- uit de evaluatie van het bedrijventerreinenbeleid als conclusie naar voren komt dat “het 
betrekken van duurzaamheidaspecten als bijvoorbeeld natuur, ecologie, water of (effecten 
op het) klimaat, geen vanzelfsprekend onderdeel is van het denken over de kwaliteit van 
bedrijventerreinen”; 
- dat de BHB duurzaamheid weliswaar noemt in haar ondernemingsplan maar niet als 
sturend principe hanteert bij het inzetten van subsidiemogelijkheden; 
- dat de producten van de MOLO werkgroep Duurzame Bedrijventerreinen niet tot nauwelijks 
leiden tot verbetering van duurzaamheid; 
overwegende dat: 
- als provinciaal doel met betrekking tot de kwaliteit van bedrijventerreinen “het stimuleren 
van duurzame en innovatieve concepten” is geformuleerd; 
- al veel instrumenten zijn ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij het duurzaam 
revitaliseren c.q. aanleggen van bedrijventerreinen; 
- uit recent onderzoek blijkt dat er talloze concrete, haalbare doelstellingen zijn te formuleren 
en effectueren op het gebied van duurzame en groene bedrijventerreinen; 
verzoeken het college van Gedeputeerde Staten: 
- op basis van de reeds door de provincie ontwikkelde instrumenten een systematiek op te 
zetten waarmee de BHB duurzaamheid als een van de criteria voor het verstrekken van 
subsidie kan gebruiken, teneinde bij revitalisering van bedrijventerreinen 
duurzaamheidbeleid te integreren; 
- ten aanzien van nieuwe bedrijventerreinen ter stimulering van duurzame initiatieven een 
soortgelijke systematiek te ontwikkelen; 
- voor juni 2009 een terugrapportage met betrekking tot de genomen stappen te overleggen 
aan de functionele commissies, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
…………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Ik spreek nu met de D66-pet 
op. Wij vinden het onderzoek uitstekend. Wij zijn een voorstander van de commissie 
Beleidsevaluatie en vinden het altijd plezierig om de onderzoeken te zien. Dat geldt ook voor 
dit onderzoek, zij het dat daarin inderdaad een aantal aspecten iets minder benadrukt is. 
Diverse sprekers hebben daarop gewezen. 
In het rapport staat dat de verschillende rollen van de provincie door het veld gewaardeerd 
worden. De mensen in het veld pleiten ervoor dat de provincie iets meer inzet op de 
kwalitatieve aspecten van het beleid. De ruimtelijke regie en de toetsende rol worden als 
goed ervaren. Men wil dat de provincie meedenkt. 
Een en ander heeft geleid tot overleg tussen de verschillende partijen en is uitgemond in de 
motie. De woordvoerder van het CDA heeft gezegd dat de resultaten van de MOLO-
werkgroep niet goed zijn. De duurzaamheidaspecten komen te weinig aan bod in het 
bedrijventerreinenbeleid. In de motie wordt het college van GS o.a. verzocht een systematiek 
op te zetten waarmee de BHB duurzaamheid als een van de criteria voor het verstrekken 
van subsidie kan gebruiken. Op die manier kunnen nieuwe terreinen slechts worden 
aangelegd als het aspect duurzaamheid daarbij betrokken wordt. 
Voor de rest onderschrijven wij de conclusies van het rapport. Wij zijn blij dat GS de 
aanbevelingen overneemt. 
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Mevrouw de voorzitter! Ik zet nu de pet op van voorzitter van de commissie Beleidsevaluatie. 
Ik dank iedereen hartelijk voor de complimenten. Ik heb geconstateerd dat de meeste vragen 
gesteld zijn aan GS en niet aan de commissie. Dat geldt ook voor de vragen van de VVD. 
Wij hebben met plezier aan het onderzoek gewerkt. Zoals bij de meeste onderzoeken het 
geval is, was het ook hier trekken en duwen. Er was een nauwkeurig geformuleerde 
vraagstelling. Wij hebben wel gemerkt dat de diverse bureaus gewend zijn om met GS om te 
gaan en niet met PS. Wij hebben uiteraard geprobeerd om de positie van PS naar voren te 
brengen. 
……………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Namens D66 wil ik aangeven dat wij de motie hebben 
opgesteld als een ondersteuning van het beleid dat de gedeputeerde voert. Ook wij zijn 
tevreden met haar antwoorden en inzet. Wij willen er echter de nadruk op leggen dat de 
provincie geen geld moet geven voor subsidieregelingen waarin niet voldoende aandacht 
wordt besteed aan de Telosdriehoek. 
Als wij geld geven, moeten wij ons Telos-beleid blijven doorvoeren. Wij willen de 
gedeputeerde niet onder druk zetten om allerlei dingen te doen die zij tot nog toe niet deed. 
Wij willen haar juist een rechtvaardiging bieden voor haar benadering, door het gebruik van 
de menukaart en door de MOLO-werkgroep meer te ondersteunen. De gemeenten moeten 
beseffen dat als zij geld krijgen van de provincie duurzaamheidsbeleid daar automatisch bij 
hoort. Dat is het idee. Dat kan verder ingevuld worden zoals de gedeputeerde denkt dat het 
moet. Wij willen helemaal niet moeilijk doen, maar het besef moet doordringen dat de Telos-
driehoek gebruikt moet worden als de provincie geld geeft. Als de gedeputeerde een 
toezegging doet inzake een bedrijventerrein moet daarbij de menukaart gehanteerd worden. 
Als dat gebeurt, zijn wij heel tevreden. De gedeputeerde moet de motie zien als een 
ondersteuning van haar beleid. 
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Basisvoorzieningenniveau Openbaar Vervoer, 13 februari 2009 
 
De voorzitter: Door de leden Martens, mw. Gounou, mw. Lestrade-Brouwer, Bergsma, 
Erciyas, mw. Tsoutsanis-van der Koogh, mw. Verstappen en Vreugdenhil wordt de volgende 
motie ingediend: 
 
”Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 13 februari 2009; 
behandelend het agendapunt Statenvoorstel 02/09 Basisvoorzieningenniveau Openbaar 
Vervoer; 
overwegende dat: 
- de afgelopen jaren in Nederland een diversiteit aan kleinschalige collectieve 
vervoerssystemen is ontstaan; 
- regiotaxisystemen, zoals deeltaxi West-Brabant, in het land inmiddels aardig zijn 
ingeburgerd; 
- met het Tarief Kleine Kernen (TKK) een nieuw subproduct binnen het regiotaxivervoer 
wordt geïntroduceerd; 
- hiermee nog steeds niet alle mensen worden bereikt; 
- de GGA-regio’s Breda en Westelijk Noord-Brabant een pilot willen starten waarin zij willen 
experimenteren met een vernieuwend regiotaxiproduct; 
- er nog onduidelijkheden bestaan rond deze pilot, onder meer op het gebied van de 
tarieven, de geografische schaal en de mogelijke effecten op pilots Goedkoop Openbaar 
Vervoer; 
roepen GS op om: 
- de GGA-regio’s Breda en Westelijk Noord-Brabant te verzoeken hun pilotvoorstel 
betreffende een vernieuwende regiotaxiformule uit te werken; 
- dit voorstel, voorzien van een inhoudelijke reactie van het college van GS, zo spoedig 
mogelijk voor te leggen aan de commissie EMG, 
en gaat over tot de orde van de dag.” 
…………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik vind het openbaar vervoer altijd een heel 
lastig onderwerp. Het was altijd zo heerlijk dat in de commissie EMG de heer Bergsma de 
eerste spreker was. Hij legde het helemaal uit, zodat ik toch weer begreep waar het over 
ging. Ik zal hem dus heel erg missen. Wij hebben echter altijd nog mevrouw Tsoutsanis en 
mevrouw Gounou, die breedsprakig en doordacht vertellen hoe het zit, zodat ik het ook weer 
begrijp. Het is voor mij ook lastig omdat ik overal gebruik maak van het OV, behalve van de 
bussen in Brabant. Die gebruik ik niet voor niets niet. Het buslijnennet is gecompliceerd en 
ervan gebruik maken kost veel tijd. Ik heb zo-even nog gepraat met de scholieren op het 
Statenveld. Je hoort van hen ook gevloek en getier over het openbaar vervoer. Sommigen 
vertellen dat zij twee uur doen over 25 km. Zij missen bussen en aansluitingen. Kortom, 
treurnis in openbaarvervoerland, vooral op het gebied van bussen en aansluitend vervoer 
met taxi’s, in velerlei vormen. 
D66 is blij dat na alle discussies het basisvoorzieningenniveau is afgetimmerd. Als het 
document zo dynamisch is, moet het College de innovatiemogelijkheden niet vergeten. Niet 
alleen de organisatie moet dynamisch zijn, maar ook de input. Er is heel veel aan het 
veranderen op vervoersgebied. Allerlei vernieuwingen kunnen betrekking hebben op de wijze 
waarop het vervoer geregeld wordt. 
Het moet mij van het hart dat wij met wat meer eerbied en respect moeten omgaan met de 
ideeën van gremia als de GGA’s en het reizigersoverleg. Zij moeten niet alleen voor de vorm 
een of twee keer per jaar gehoord worden. Zij moeten ook echt worden betrokken bij het 
overleg. Wij moeten serieus nadenken over wat zij voorstellen. Vandaar dat ook wij 
instemmen met de motie over de pilot West-Brabant. 
Er werd volop kritiek geleverd op het begrip “attractiepunten”, maar volgens mij zijn de 
directies van verzorgingscentra en ziekenhuizen druk bezig om hun huizen op te leuken tot 
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attractiepunten. Er komen allemaal winkeltjes en kapsalons in. Volgens mij kan de term 
attractiepunten wel behouden worden. 
Wij krijgen er straks een Statenlid bij dat ons alles kan vertellen over buurtbuschauffeurs. 
Misschien neemt hij ons wel mee naar Woudrichem, naar ons dan oud-Statenlid, dat ik van 
deze plaats nog hartelijk wil danken voor alle inzet. 
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2e tranche Samen investeren in Brabant(Stad), 13 februari 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Kijk, dat wilde ik horen! 
Ik dacht nog even na over Perspectiefrijk Brabant. Ik vraag mij af of het echt op die manier in 
Brabant(Stad) vervlochten moet worden. Is dat niet een programmalijn die gewoon 
uitgevoerd kan worden? Moet dat per se via Brabant(Stad) of kunnen wij er ook op andere 
manieren aandacht aan besteden? Ik denk dat het niet per se in Brabant(Stad) hoeft. 
Op de inhoud van de programma’s heb ik niet zoveel commentaar. D66 heeft Brabant(Stad) 
als zodanig altijd een heel goed item, een heel goed samenwerkingsverband gevonden. Wij 
zijn er altijd voorstander van geweest. Zet je het concept Brabant(Stad) af tegen de 
Randstad, dan zie je heel duidelijke verschillen. Je ziet dan ook hoe sterk een 
samenwerkingsverband kan optreden. 
Het zou voor ons een veer op de hoed zijn als Brabant(Stad) in 2018 culturele hoofdstad 
werd. Dat past bij het ambitieuze programma dat er ligt. Wij vinden overigens, in 
tegenstelling tot wat ik zojuist hoorde, dat daar nog wel het een en ander aan gedaan moet 
worden. Zo ver is het plan van aanpak voor culturele hoofdstad nog niet. Wij zouden het wat 
strakker aangetrokken willen zien. Ik denk ook wel dat dat ervan komt, vooral omdat er een 
deadline is in 2011. Wij steunen de VVD wel wat de verslaglegging over de projectlijn betreft. 
Je wilt toch een beetje weten of alles loopt zoals het zou moeten lopen. 
Nu vinden wij wel dat wij met Brabant(Stad) bezig zijn, maar vinden de steden dat zelf ook, 
of vinden zij dat zij voor zichzelf bezig zijn? Ik kan mij voorstellen dat de zichtbaarheid van de 
provincie iets verbeterd kan worden als wij met de diverse commissies op werkbezoek gaan 
bij de projecten die in het kader van Brabant(Stad) ontwikkeld worden. Wij kunnen dan iets 
meer van ons zelf laten zien. Op die wijze maken wij de beeldvorming in de steden zelf wat 
duidelijker. De provincie is de organisatie die de samenwerking stimuleert en zorgt dat de 
meerwaarde van de projecten duidelijk is. 
Ik had nog iets opgeschreven over het “what if”- scenario, maar daar hebben al meer 
sprekers wat over gezegd. De derde geldstroom werd daarbij genoemd. Wij vinden de 
ingecalculeerde onderbesteding een aanvaardbaar risico, omdat wij alleen niet bestede 
gelden tegenkomen en graag zien dat het geld wel op gaat. 
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Motie vreemd aan de order van de dag, 13 februari 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Volgens mij was de VVD zelf 
ook niet zo gelukkig met de tekst van deze motie. Ik snap dat want ik vind de tekst ook niet 
gelukkig. Hij verdient geen Nobelprijs voor literatuur. D66 is absoluut geen tegenstander van 
vliegen of van de economische functie van Eindhoven Airport. D66 is wel een voorstander 
van vliegtaks, want de vervuiler betaalt ook als het gaat om economisch gewin. 
Met de intentie van de motie met betrekking tot de vliegtaks gaan wij niet mee. Het lijkt ons 
zeer logisch dat Eindhoven Airport wordt meegenomen in de studie. Wij kunnen ons niet 
voorstellen dat de minister dat niet zou doen. In die zin lijkt de motie ons overbodig. 
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Notitie Luchtvaart Noord-Brabant, 10 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik was teleurgesteld omdat wij van deze 
gedeputeerde altijd goede stukken krijgen. Nu is het zo waardeloos dat ik dit niet kan rijmen 
met wat zij normaal levert. Ik heb tijdens de commissievergaderingen al uitgebreid 
aangegeven wat ik allemaal niet positief vond aan deze notitie. Toen de notitie terugkwam, 
heb ik gekeken welke veranderingen aangebracht waren. Die waren niet echt wezenlijk. De 
persoon die deze notitie geschreven heeft, voelt zich nu natuurlijk behoorlijk naar, maar hij 
heeft waarschijnlijk de opdracht gekregen om een inventarisatie te maken. De inventarisatie 
klopt, maar de notitie bevat geen visie en dus kunnen wij geen keuzes maken. Ik heb in de 
eerste commissievergadering gevraagd om een internationale blik. Die wordt niet gegeven. 
De reactie van POC waarin de koppeling wordt gelegd met gebieden van Natura 2000, 
ontbreekt. Verder mis ik het kaartmateriaal waarover de heer Vreugdenhil al sprak. De 
broeikaseffecten en de trillingen zijn niet meegenomen. Ik vind het geen startnotitie. Aan een 
startnotitie worden bepaalde kwaliteitseisen gesteld en dat is hier niet het geval. De term 
startnotitie is niet goed; ik vind het een boodschappenlijstje of een inventarisatielijstje of 
things to do, je kunt van alles verzinnen maar het heeft niets met een notitie te maken. Ik 
vind dat op basis van een dergelijk boodschappenlijstje niet een aantal commissies kan 
worden ingesteld. Ik begrijp dat de gedeputeerde dit wil, maar het had toch niet zoveel 
moeite gekost om hier iets beters van te maken ook al had Eindhoven daarvan geen 
onderdeel kunnen maken. 
Ik kan het stuk niet zien als leidraad voor verdere stappen. Ik had meer verwacht van deze 
gedeputeerde. 
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Bestuursovereenkomst Gebiedsontwikkeling Moerdijk, 10 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Als oud-lid van de gang moet ik 
even vertellen waarom wij ook nu weer tegenstemmen. Dat hoort erbij for old times sake. Het 
waren inderdaad heel leuke tijden. Wij stonden altijd tegenover elkaar en dat is ook nu weer 
het geval. 
Ik begrijp waarom men denkt dat een logistiek park in West-Brabant een goed idee is, maar 
of wij dat een goed idee vinden, is iets anders. De SP en D66 hebben in dezen gelijk 
opgetrokken. Ik weet dat de heer Polderman nooit gezegd heeft dat hij het een briljant plan 
vond. Wij hebben al tijden lang gevraagd om een sociale analyse van het gebied, maar 
hebben die nooit gekregen. Nog steeds is er geen enkel idee over de impact van zo'n 
grootschalig bedrijventerrein in zo'n kleine regio. Wij hebben daarover keer op keer onze 
grote zorg geuit. Wij zijn dan ook tegen dit voorstel. 
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Megastallen –Nee. Burgerinitiatief inzake de gevolgen van 
schaalvergroting in de bio-industrie in Noord-Brabant, 2 oktober 

2009 
 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil even terugkomen op uw installatie. Er 
zijn de laatste tijd veel interviews met u verschenen in diverse tijdschriften en sommige 
daarvan hebben mij dubbel blij gemaakt. Als heidense immigrant en overtuigd humanist uit 
het Randstedelijke westen ben ik heel blij dat u geen minister van Onderwijs wordt de 
komende zes jaar en dubbel blij dat u onze commissaris bent de komende jaren. Dat wilde ik 
even kwijt! 
Bij het burgerinitiatief volg ik de redenering van de woordvoerder van de Partij van de Arbeid. 
U vraagt zich waarschijnlijk af waarom wij dan die motie mede hebben ingediend. Het gaat 
ons om de kwaliteit van het onderzoek. Als blijkt dat die kwaliteit gehandhaafd kan blijven als 
de besluitvorming naar voren gehaald wordt, zijn wij daar vóór. Wij verwachten dat overigens 
niet, maar dat is een andere zaak. Bij het onderzoek dat de werkgroep gaat inzetten, zullen 
ook externe experts betrokken worden. Wij verwachten dat daarvoor meer tijd nodig is. 
 
De heer Heijmans (SP): Voorzitter! De toekomstige werkgroep komt nog deze maand met 
een voorstel. Dan hoeven wij daarover hier toch geen uitspraak te doen? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij hebben in het presidium inderdaad ingestemd met 
de datum van maart vanwege de kwaliteit van het onderzoek. Even is het punt aan de orde 
geweest dat daardoor de behandeling over de verkiezingen heen getild werd. Dat was toen 
voor ons geen argument en nu ook niet. Ik ga niet mee met de redenering dat de 
behandeling naar voren gehaald moet worden omdat er onrust onder de burgers zou zijn 
vanwege de verkiezingen. Dat is voor mij absoluut geen argument. De burgers weten heel 
goed hoe partijen in deze zaak staan. Met de motie willen wij duidelijk maken dat wij het 
prima vinden als de behandeling eerder plaatsvindt, mits de kwaliteit behouden blijft. 
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Resultaten monitoring en toekomst pilot 1 goedkoop OV, 2 oktober 
2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het viel mij op dat in de Memorie van 
Antwoord nog eens extra is gestipuleerd – en dat vond ik prettig – dat de hoofddoelstelling 
van de pilot de modal shift is. Ik breng dan toch maar in herinnering dat we die niet hebben 
gehaald. Hoe we dat verder kunnen interpreteren en wat iedereen van zijn eigen doelstelling 
gerealiseerd wil zien en wil afwegen, de hoofddoelstelling is in ieder geval niet gehaald. Dat 
het imago van de bus wordt verbeterd doordat er overdag door de doelgroepen meer gebruik 
van wordt gemaakt, heeft niet alleen met het aantal te maken maar ook met de doelgroep. 
Het imago is breder dan alleen de hoeveelheid. Er is niets zo moeilijk als imagobepaling, dus 
als je een flitsend imago wilt hebben, moet je ook kijken of er andere doelgroepen bij 
betrokken kunnen worden dan 65- plussers. 
Wij zijn het niet eens met punt 3 van het besluit en wij sluiten ons aan bij de VVD dat daar 
een gedifferentieerd tarief moet staan. Ook als het voorstel wordt aangenomen, houden wij 
ons de vrijheid voor nog tegen de hoogte van het tarief te protesteren of in te stemmen, al 
naar gelang de situatie. 
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Samenwerkingsovereenkomst Fokkerterrein Woensdrecht, 2 
oktober 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik begrijp dat de heer Wagemakers een 
cursus wil, hoe doe ik het als kleine partij. Ik kan hem die cursus geven, geen punt. Het is 
misschien handig voor uw partij voor de volgende periode. In het stuk wordt gevraagd of wij 
wensen of bedenkingen hebben. Die hebben wij en ze waren voor ons wat ongrijpbaar. We 
voelden ons lichtelijk ongelukkig met het dossier. Mijnheer Wagemakers, het is weer in het 
voordeel als je een kleine partij bent, want dan heb je een grote partij voor je die het 
onderzoek heeft verricht. Ik was wat geschokt door de gegevens die de VVD naar boven 
haalde, want ik vond het zacht gezegd heel vervelend. Ik ga ervan uit dat als dit soort van 
feiten waar is, ze ons op tijd worden toegestuurd. Op tijd is niet tijdens een PS-vergadering 
en ook niet een paar dagen van te voren maar echt in de beslissingsprocedure redelijk aan 
het begin. Ik vind het erg jammer dat het zo is gelopen. Ik sluit mij aan bij een aantal 
gestelde vragen. 
In de Memorie van Antwoord komt u terug op de maatregelen die u neemt. Ik vroeg mij af of 
u die inmiddels met Namiro en andere belanghebbende partijen hebt gecommuniceerd 
omdat zij met name op dat terrein de klacht hebben dat de resultaten van de mutual gains 
approach niet voldoende in de stukken waren opgenomen. Ik vraag mij af, of dat nu wel het 
geval is na deze Memorie van Antwoord. Wilt u daar nog op ingaan? 
Wij zijn altijd een groot voorstander geweest van Aviolanda. Wij vinden het buitengewoon 
belangrijk voor West-Brabant en voor heel Brabant vanwege verschillende doeleinden. Maar 
of wij met dit stuk echter kunnen instemmen, hangt van uw antwoord af. 
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Samenwerkingsovereenkomst Fokkerterrein Woensdrecht, 23 
oktober 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij hebben afgesproken dat wij niet diep op 
de inhoud zouden ingaan, nadat het college de vorige keer zo knap is ingegaan op de 
problemen die wij naar voren brachten. Ik heb een stuk met veel geeltjes en vragen. Het sluit 
aan bij het commentaar dat de heer Vreugdenhil had. 
Wij hebben het stuk zaterdag gekregen. Ik heb mij erin verdiept. Dat heb ik tamelijk 
oppervlakkig moeten doen, omdat er natuurlijk meer te doen is in zo’n korte periode. Ik vond 
de korte voorbereidingstijd een probleem. Ik ga eigenlijk mee met het enthousiasme van de 
VVD over de Maintenance Valley. Ik zou het voorstel ook heel graag aanvaarden, maar ik zit 
er ook mee dat ik nu niet goed kan oordelen over wat voorligt. In het stuk worden termen 
gebruikt als “voldoende” als het over ontwikkelingsruimte gaat en “hoogwaardig” als het over 
werkgelegenheid gaat. 
Dat zijn geen duidelijk gedefinieerde termen. Aan de termen “luchtvaartgebonden” en 
“luchthavengebonden” zitten definities vast, die echter zo gebruikt worden dat ze enige 
verwarring opwekken. Ik vind de risicoparagraaf eigenlijk onvoldoende. De heer Vreugdenhil 
is daar ook al op ingegaan. Er wordt alleen aangegeven dat het risico middelgroot, laag of 
hoog is. Je zou daar toch een extrapolatie in bedragen bij verwachten, vooral omdat de 
vestiging en de geluidsrisico’s zijn gekoppeld aan de verkorting van de erfpachtperiode. Wij 
zouden daar veel meer informatie over gehad willen hebben. De Partij voor de Dieren heeft 
zojuist een motie ingediend over het rood-voor-groen verhaal. Wij vonden ook dat 
onvoldoende wordt tegemoetgekomen aan afspraken die in de mutual gains approach zijn 
gemaakt. 
Een van mijn geeltjes gaat over het People Planet Profit verhaal. Wij zijn bij de ingang van 
het Provinciehuis ontvangen met affiches waarop de Profit bovenaan stond. Het viel mij op 
dat er een wisseling van P’s werd toegepast die nooit de bedoeling is geweest van de 
commissie- Brundtland. 
Het spijt mij dat mijn betoog een beetje commissieachtig overkomt, maar ik kan het nergens 
anders zeggen. Begrijp ik nu goed dat de gemeente Woensdrecht € 0,4 mln. Heeft 
toegevoegd aan haar investering om aan de 11% te komen? 
Mijn opinie is dat, ook al worden mijn vragen nu beantwoord, er nog te veel ongenoegen is 
over het hele proces om met het voorstel mee te gaan. Wat dat betreft, sluit ik mij aan bij de 
ChristenUnie- SGP. Ik vind dat jammer, want D66 is een enthousiast voorstander van de 
ontwikkelingen daar. Ik vind het pijnlijk dat ik vanwege de wijze waarop het dossier is 
afgehandeld niet kan meegaan met de besluitvorming. 
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Overdracht muskus- en beverrattenbestrijding, 11 december 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het oorspronkelijk te behandelen stuk raakt 
aan de kerntakendiscussie van de provincie. Wij vinden het een prima idee om deze taak 
alvast over te dragen. Waarschijnlijk komt dit punt opnieuw aan de orde als wij spreken over 
de herinrichting van het landelijk bestuur. Gaan wij dan naar vier landsdelen zoals onze 
partijleider voorstelt? Maken de waterschappen dan onderdeel daarvan uit? Ik verwacht niet 
dat de discussie afgelopen is. Net als de VVD vinden wij dat wanneer taken eenmaal 
overgedragen zijn aan een andere organisatie, die organisatie haar eigen broek moet 
ophouden en dat de provincie zeer voorzichtig moet zijn met het beschikbaar stellen van 
autonome middelen. 
Dit soort moties is ook ingediend in de vorige Statenperiode. Wij vinden de moties zeer 
sympathiek maar willen eerst de resultaten weten van de onderzoeken en de pilots waar in 
die 
andere moties om gevraagd is. De geest van de moties spreekt ons zeer aan en wij zouden 
daarmee kunnen instemmen, maar het is een goed gebruik om eerst te weten hoe het 
gegaan is met de aangenomen moties. GS hebben die ongetwijfeld uitgevoerd! Ik ga ervan 
uit dat wij fantastische resultaten te horen krijgen en dat de nieuwe moties wellicht helemaal 
overbodig zijn. Dat is immers het beste! 
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Visie 2020 met actieprogramma “Fiets in de Versnelling”, 11 
december 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ook D66 is blij met de wijze waarop dit 
proces in gang is gezet en met de betrokkenheid van de Staten- en commissieleden. Bij de 
voorbereidingen was ik helaas niet aanwezig, maar Paul Smeulders van GroenLinks was 
hier inderdaad zeer actief. Wij moeten echter wel kritisch blijven op de uitkomsten. 
Het gaat om een visie gekoppeld aan een actieprogramma. Ik blijf erbij dat het 
actieprogramma niet smart geformuleerd is. In de uitwerking zien wij graag beter 
geformuleerde plannen met haalbare doelen: specifiek meetbaar, acceptabel, realistisch, 
tijdgebonden, etc. U kent het hele verhaal. Dan kunnen wij dat controleren. Natuurlijk moet 
niet ieder fietspad met de centimeter gemeten worden, maar het is wel prettig als wij kunnen 
werken conform de richtlijnen die wij ons zelf hebben opgelegd en dat is hier niet het geval. 
Ik zie de Zuidelijke Rekenkamer alweer aan de bel trekken. 
Ik krijg kippenvel bij de voorbeelden die in de variant 3 worden gegeven. Sanne is getrouwd 
met Max, zij hebben twee kindjes. Zij heeft een deeltijdbaan en zorgt voor de kinderen en hij 
zit gewoon op zijn luie kont thuis te studeren. Daarvan word ik dus niet vrolijk! Er zijn toch 
andere variaties in het Brabantse leefpatroon die als voorbeeld kunnen worden aangehaald! 
Zij gaan wel allemaal op de fiets; dat is een voordeel. 
Ook ik wil benadrukken dat communicatie heel belangrijk is. Wij zien namelijk dat allerlei 
ideeën van verschillende gemeenten niet aansluiten bij de plannen van de provincie. Ik 
herinner aan de discussie in Breda over de fietstunnel die onder het station is gerealiseerd in 
het kader van de aanpak van de spoorzone. De fietsers moeten met de fiets aan de hand 
door de tunnel lopen. Dat is niet de wijze waarop wij met variant 3 het fietsverkeer willen 
stimuleren. De communicatie moet heel duidelijk zijn. Uiteraard moet een en ander 
geëvalueerd worden. Voor de rest zijn wij tevreden met het feit dat er zoveel aandacht aan 
de fiets besteed wordt. 
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Bouwstop en milieubeperkingen voor geitenhouderijen, 11 
december 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het was natuurlijk al een hele tijd duidelijk 
dat het anders moest. Wij zijn blij dat dit een kleine stap in die richting en staan uiteraard 
positief tegenover dit voorstel. 
Ik verkeer in een omgeving waar men nogal veel verstand heeft van dit soort 
ziekteprocessen en daar wordt mij verzekerd dat dit slechts de eerste is in een range van 
epidemieën die ons kunnen bereiken doordat wij hier met zoveel mensen en dieren op elkaar 
zitten. Wat dit betreft kunnen wij onze borst natmaken. Dit zal niet de eerste en enige keer 
zijn dat wij met zoveel zieke mensen te maken krijgen. Het gaat nu over Q-koorts; hierna 
komt het volgende ziekteproces. Ik denk daarom dat het totaal anders moet en dat het 
voorstel voor een bouwstop van een halfjaar op geiten- en schapenhouderijen ons een 
aanleiding brengt om na te denken over de vraag hoe er anders moet worden omgegaan 
met de intensieve veehouderij in Brabant. Wij moeten maatregelen nemen als wij onze 
gezondheid op peil willen houden. Wij zien dit voorstel dus als een eerste stap. 
Ik weet dat het geen kerntaak is, maar het is een diepgevoeld verzoek van ons aan GS om 
bij de landelijke overheid invloed uit te oefenen door haar erop te wijzen dat hier geen 
centrale regeling is voor behandelingsprotocollen voor melding van deze ziekten. 
Er is al een aantal vragen gesteld. Ik zal die niet herhalen. Ik vraag wel hoe het zit met de 
omschakeling van geitenhouderijen naar varkenshouderijen? 
Wij hebben samen met anderen al een motie opgesteld over de doorbreking van de 
ontheffingsplicht, maar willen graag eerst de mening van GS hierover horen. Wanneer willen 
zij wel toestemming geven? Als zij het breed zien, dienen wij een motie in waarin GS wordt 
gevraagd om het vooral niet breed op te pakken. Wij wachten de beantwoording af. 
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Provinciale Milieuverordening 2010, 5 februari 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 is ook voor een wijze van besturen 
waarbij doelen in plaats van middelen worden geformuleerd. Dat is het handigste. Daarbij 
wordt uitgegaan van een nieuwe bestuursstructuur, waarin onderling horizontaal 
verantwoording wordt afgelegd. Dat is een mentale gesteldheid van besturen die nog moet 
groeien. Die moet niet alleen bij gemeenten groeien, maar ook bij provincies. Zolang die 
mentale gesteldheid nog niet op orde is, zijn monitoring en handhaving enorm belangrijk. 
Daar zetten wij graag heel hard op in.  
Ik dank het college voor de lange Memorie van Antwoord, maar in principe duidt zo’n lange 
Memorie van Antwoord natuurlijk aan dat het college in het voorafgaande traject zijn werk 
niet goed heeft gedaan. Het had al die dingen eerder moeten vertellen. Ik heb altijd mijn 
twijfels als wij lange memories van antwoord krijgen. 
Ook wij willen graag dat de gebiedsdossiers eerder klaar zijn. Ik heb even wat gegoogled 
naar definities etc. Het RIVM heeft in 2008 aangegeven dat het handig zou zijn documenten 
over beschermingszones te combineren met gebiedsdossiers. Nu is dat veel te technisch 
voor dit geval, dus dat hoeft niet. De definitie en de criteria voor gebiedsdossiers zijn echter 
nog niet duidelijk vermeld. Het college hoeft die nu niet op te lepelen, maar ik wil graag dat 
wij goed weten waaraan het gebiedsdossier moet voldoen, zodat wij goed kunnen zien of het 
een fatsoenlijk gebiedsdossier is. Ik hecht altijd aan definities van alles waarmee wij ons 
bezighouden. Er is een managementsamenvatting toegevoegd aan de Memorie van 
Antwoord. Aangezien het college ook meewerkt aan het project Schoon water voor Brabant 
ga ik ervan uit dat het de aanbevelingen die daarin zijn geformuleerd onverkort overneemt. 
Dat betekent dat u het stedelijk spoor, waar de PvdA al op duidde, onverkort overneemt. 
Ik wacht de antwoorden op de vragen over Macharen die door andere partijen zijn gesteld 
even af. 
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Burgerinitiatief inzake negatieve gevolgen schaalvergroting 
intensieve veehouderij, 19 maart 2010 

 
De voorzitter: Door de leden Martens, mw. Lestrade-Brouwer en mw. Jetten worden de 
volgende moties voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 maart 2010, behandelend 
Burgerinitiatief Megastallen-Nee; 
overwegende dat: 
- GS het voorstel (nr. 9) doet om de bouwrechten van intensieve veehouderijen in het 
extensiveringsgebied te gaan inperken; 
- GS daarbij wel de mogelijkheid openlaat van een eenmalige uitbreiding; 
- de afwaartse beweging onverkort moet worden doorgezet en uitbreiding van de veehouderij 
in extensiveringsgebieden voorkomen moet worden; 
- een strak omgrensd bouwblok (geen vergroting van bebouwd oppervlak) in 
extensiveringsgebied daarom noodzakelijk is; 
besluiten dat 
de bouwblokken in extensiveringsgebied zodanig vastgesteld moeten worden dat de grens 
van het bouwblok strak rond de bestaande bebouwing komt te liggen  
en  
roepen GS op dit besluit in beleid vorm te geven, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 maart 2010, behandelend 
Burgerinitiatief Megastallen-Nee; 
overwegende dat: 
- er meer locaties vrij komen dan eerst werd aangenomen; 
- een aantal gemeenten nu al besloten heeft om geen of beperkt gebruik te maken van de 
mogelijkheid tot vestiging op complete nieuwe locatie; 
besluiten dat: 
vestiging van bedrijven op nieuwe locaties niet meer wenselijk is, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
…………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het enige voordeel van een interruptieloos 
debat is dat ik nu helemaal los kan gaan en Ger Koopmans van alles kan toewensen, want 
het CDA kan mij niet interrumperen. 
Voorzitter. Namens D66 wil ik mijn bijdrage vandaag richten op wat wij als hoofddoel van dit 
burgerinitiatief zien: de kentering en de omslag in de landbouw van Brabant. Wij willen dat 
zorgvuldig doen en ons niet in een tsunami van emoties laten meeslepen. Angst en perceptie 
zoals door de PRVMZ (Provinciale Raad voor Volksgezondheid en Maatschappelijke Zorg) 
genoemd zijn, zijn voor ons geen argument maar wel aanleiding tot onderzoek. Voor een 
goed juridisch onderbouwd besluit zijn de resultaten van onderzoeken nodig die wij nu nog 
niet in ons bezit hebben. Dankzij het Burgerinitiatief waarvoor wij mevrouw Borsboom en 
haar medestanders heel hartelijk danken, is dit nu wel het moment waarop wij als Staten 
kunnen aangeven: nu voorlopig stoppen om straks in visie en verordening exact aan te 
geven wat wij echt willen. 
Ik wil op een paar aspecten ingaan om globaal aan te geven hoe en waar D66 in dit dossier 
staat. Als de tijd het toelaat, zal ik de besluiten langslopen en zo nodig van commentaar 
voorzien. Als dat niet lukt in de tijd twitter en blog ik en kunt u het allemaal daar vinden. Dat 
is natuurlijk wel zo handig. 
D66 erkent het grote belang dat landbouw heeft in en voor Brabant, zowel op 
wetenschappelijk als op sociaal, economisch en landschappelijk gebied. De keten is voor 
ons van groot niet te overschatten belang. Maar zoals niets meer is zoals het was, 
veranderen ook hier structuren en posities. De ZLTO heeft zich daarvan rekenschap 
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gegeven op een wijze waarvoor wij respect tonen. Zoals het bij alle groepen is, de ZLTO 
heeft last van niet en of slecht functionerende elementen in de achterban. Veel van de 
problemen die wij nu tegenkomen, worden veroorzaakt door het tot het uiterste oprekken of 
bewust overtreden van wettelijke mogelijkheden, het zoeken naar mazen in wetgeving en het 
niet handelen naar de geest van wat wij met elkaar hebben afgesproken. Helaas maar waar: 
regels moeten worden opgesteld om slecht functionerende elementen op het goede pad te 
houden. Als iedereen gewoon deed wat goed is en normaal gevonden wordt, was er geen 
burgerinitiatief nodig en trouwens ook geen wetboek van strafrecht. 
Ons beeld van Brabant is dat van een provincie waarvan grote delen vroeger tot primair 
landbouwgebied gerekend mochten worden. Nu hoort Brabant tot het parklandschap dat 
Nederland in feite is en waarin landbouw een belangrijke rol speelt. Het gebied van Brabant 
kent echter een multifunctioneel gebruik en daaraan moet de landbouw zich aanpassen. 
Boeren, burgers en buitenlui, zij moeten het echt met elkaar zien te rooien. 
Als wij dat van de landbouw vragen, moeten wij ook de ruimte bieden om multifunctionele 
toepassingen op het bedrijf in te richten en innovatief te werk te gaan. Als voorbeeld denk ik 
aan opwekking en levering van energie, maar er zijn natuurlijk nog meer zaken. Reeds aan 
de gang zijnde ontwikkelingen op dat vlak willen wij niet verstoren. D66 wil graag dat 
landbouw, inclusief de multifunctionele taken en ontwikkelingen die wij daarbij zien, als punt 
in de Agenda van Brabant wordt opgenomen. De heer Vreugdenhil sprak daar ook over. 
Deze gedachte hebben wij ook al in de commissie geuit. Ik hoor graag de mening van 
andere PS-leden over dit voorstel. Zoönosen zijn er altijd geweest en zullen ook altijd blijven. 
Er is echter wel een relatie tussen de mate van de bedreiging, de aantallen dieren die in 
Brabant worden gehouden en de wijze en schaal waarop deze worden gehuisvest. 
Volksgezondheid is daarmee een aspect van de discussie. Wij zijn van mening dat de 
overheid wat dit betreft geen onverantwoorde risico's kan nemen en het voorzorgsbeginsel 
dient toe te passen. Daarbij hoort het erkennen van geitenhouderijen als intensieve 
veehouderij, zodat de te nemen maatregelen ook voor die sector gelden. Dat kan door de 
definitie op de door GS voorgestelde wijze te wijzigen. 
De imagoschade voor de provincie is uiteraard ondergeschikt aan de risico's voor de 
volksgezondheid. Het gevolg van de imagoschade is echter wel van invloed op het toerisme 
en het vestigingsklimaat voor bedrijven. In de afweging van de economische belangen van 
de intensieve veehouderij moeten deze aspecten ook worden meegenomen. 
De provincie gaat er niet over, maar het zou een zegen zijn als vaccinatie voor mensen in 
risicogroepen mogelijk wordt. Franse ervaring leert dat het vier jaar vaccineren van geiten 
vergt voordat zij als bron van besmetting voor mensen uitgeschakeld zijn. Enige pressie van 
onze CdK om vaccinatie van mensen met een beroepsrisico mogelijk te maken, is ons dan 
ook zeer welkom. 
Er zijn twee orden van grootte waarop intensieve veehouderij kan worden bedreven: 
- productie met de menselijke maat, ofwel de schaal het "familiebedrijf"; 
- productie op industriële schaal door ondernemingen met verhandelbaar aandelenkapitaal. 
Positief kenmerk van de menselijke maat is de grote betrokkenheid van de ondernemer bij 
zijn bedrijf en de bedrijfsvoering. Daaruit vloeien allerlei positieve zaken voort die al vaker 
genoemd zijn. Wij streven naar een intensieve veehouderij in Brabant die op deze schaal 
werkt. Familiebedrijven maken deel uit van de Brabantse samenleving. Voor hun werk- en 
leefwijze moet ruimte zijn. Productie op industriële schaal brengt een grotere ecologische 
voetafdruk mee en grotere risico's. Daarvoor is geen ruimte. 
De megastallendiscussie gaat o.a over de wenselijke omvang van bedrijven. Daarbij 
definiëren partijen de omvang van een bedrijf in het aantal hectaren dat het beslaat. Dat lijkt 
ons op den duur niet altijd een even handig uitgangspunt. Niet alleen het oppervlak, ook de 
vorm en ligging van een bedrijfsperceel zijn bepalend voor de gebruiksmogelijkheden en de 
overlast. Uiteindelijk draait het om het aantal dieren dat wordt gehouden. Dat aantal is in 
hoge mate bepalend voor de rentabiliteit voor de ondernemer, de overlast en de 
gezondheidsrisico's voor de omwonenden; voor de belasting van het landschap en voor het 
dierenwelzijn. Grote percelen geven in principe de ondernemer mogelijkheden om de 
bedrijfsprocessen beter in te richten, plezieriger te wonen en meer aandacht te schenken 
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aan maatschappelijke inpassing. Een strikte grens aan het perceeloppervlak lost niet altijd 
alle problemen op en beperkt bovendien de mogelijkheden om nevenactiviteiten te 
ontwikkelen. Het winnen van energie uit mest kost ook ruimte. Wij pleiten er dan ook voor om 
de maximale omvang van bedrijven ook uit te drukken in aantallen dieren of NGE 
(Nederlandse grootte eenheden). 
Wat ons betreft groeit het aantal te houden dieren in de provincie beslist niet verder; het 
moet verminderd worden. Wij waarderen het ondernemerschap van de familiebedrijven en 
staan in principe open voor verdere ontwikkeling daarvan binnen de al genoemde grenzen. 
Naar verwachting zal 35% tot 50% van de ondernemers in de sector in 2013 het bedrijf 
staken. De rechten die daarbij vrijkomen, bieden ruimte voor overblijvende ondernemers om 
verder door te groeien. Wij willen een deel van die rechten reserveren voor de 
familiebedrijven die nog ruimte hebben voor verdere groei. Ondernemers zijn gehecht aan 
hun regio en zij staan wat ons betreft vooraan als er rechten vrijkomen. Verder is een vorm 
van beheer van vrijkomende rechten wenselijk. Wij moeten nadenken over een manier om 
dat vorm te geven. Een rechtenbank in een of andere vorm zou een oplossing kunnen zijn. 
Ons inziens zou de sector daaraan ook zelf kunnen bijdragen. 
Wij vinden ook dat wij zeer terughoudend moeten zijn met het toelaten van ondernemers van 
buiten de provincie. Brabant kan immers geen ruimte geven die het niet heeft. De 
compartimentering mag wat ons betreft weer worden ingevoerd. Ik had dit al opgeschreven 
voordat Ger Koopmans vanochtend van zich liet horen. Tot mijn verbazing stond inderdaad 
in de krant dat hij zijn eigen wet weer terugdraait. Wij hebben met zijn allen zoveel moeite 
gedaan om hem ervan te doordringen dat het een domme wet was. Uiteindelijk is het dan 
toch zover. Het is aardig dat ik nu niet geïnterrumpeerd mag worden! Wij vinden dat er haast 
moet worden gemaakt met het intrekken van lege vergunningen. De gemeenten moeten 
daartoe worden aangezet. Met de reconstructie is in principe een goede weg ingeslagen. 
Intensieve veehouderij moet worden bedreven op de plaatsen waar zij past en anders niet. 
Wij hebben gezien dat het beleid dat op papier is uitgezet, in de praktijk onbevredigend 
uitpakt. De afwaartse beweging richting LOG's lijkt te stranden in de verwevingsgebieden. 
Ernstiger nog is het gegeven dat een aantal LOG's simpelweg niet geschikt blijkt om de 
intensieve veehouderij op grotere schaal te huisvesten. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade, u heeft nog drie minuten. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dan doe ik de rest op twitter. Dat heb ik gezegd. Dan 
kan men daarop verder lezen. 
In dat kader bepleiten wij een heroverweging van de aantallen, grootte, ligging en afbakening 
van de LOG's. Bijkomen probleem bij de LOG's is de verkeersproblematiek. Dat moet niet 
onderschat worden. 
Wij missen overigens in het hele debat het ministerie van LNV. Ik vraag GS of er eigenlijk 
wel contact op dit gebied is en zo ja, wat dat oplevert. Tot nu toe niet zo heel veel zou ik 
zeggen. Wij zien graag dat GS met LNV in overleg treden over het ILG-contract, Een 
vermindering van het aantal LOG's is gewenst. Wat ons betreft met veel meer dan tot 34 
zoals wordt voorgesteld. Er komen geluiden uit het veld dat het aanstel zelfs tot acht kan 
worden verminderd. Ons inziens moet er dan wel over het ILG-contract gepraat kunnen 
worden. Ik sla een stukje over dat betrekking heeft op de ondernemers en op de rentabiliteit 
van de sector. Wat ons betreft gaat het wel over de individuele ondernemers. Voor hen is het 
bedrijf inkomstenbron en pensioenfonds tegelijk. Wij realiseren ons dat heel goed en willen 
aangeven dat wij hen belangrijk vinden voor Brabant. In het debat op 15 maart bleek 
opnieuw de cruciale rol van de consument. Het verhaal over Sheba kattenvoer dat €13,67 
per kilo kost tegenover de kiloknaller kipfilet van een paar euro illustreert scherp de scheve 
verhouding in het bestedingspatroon, maar ook het gebrek aan inzicht in de werkelijke 
kosten bij de consument.  
Het lijkt mij prachtig als landbouworganisaties en dierenbeschermingsorganisaties samen 
campagne voeren om daaraan iets te doen. De rol van de banken zou ook groter kunnen 
zijn. Wij roepen alle partijen op om daaraan iets te doen. 
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D66 wil een intensieve veehouderij die in ieder geval geen gevaar oplevert voor de 
volksgezondheid; een bedrijfstak die wordt gedragen door het traditionele familiebedrijf met 
de daarbij passende schaal; die modern en innovatief kan renderen maar dat bovenal 
verantwoord doet! 
De omvang en complexiteit van het vraagstuk zijn te groot om in de reguliere wijze van 
opereren van de provincie tot verantwoorde resultaten te komen. De provincie is onlangs al 
op de vingers getikt door de Raad van State. Dat moet een signaal zijn. De belangen wegen 
zwaar en de risico’s op onherstelbare fouten zijn groot. Het is tijd voor een herbezinning op 
ingezet beleid, waarbij de richting wel de juiste is maar de uitwerking bijstelling behoeft. 
Tegelijk moeten wij de vaart erin blijven houden. 
………………. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Jetten, mw. Lestrade-Brouwer, mw. Slegers en Martens 
wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 maart 2010, 
behandelend het Burgerinitiatief Megastallen-Nee, kennisgenomen hebbend van het 
amendementen/motiespakket van de coalitie, 
spreken uit dat 
GS alles in het werk stellen om lopende zaken: in procedure zijnde bestemmingsplannen en 
wijzigingsplannen zoveel als juridisch mogelijk is, binnen de vandaag gestelde kaders vorm 
te laten krijgen. Dit om zoveel mogelijk te voorkomen dat plannen die al in procedure zijn, 
leiden tot een ruimtelijk remspoor dat in strijd is met de richting die vandaag door de Staten 
in meerderheid is aangegeven, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
……………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb nog een aantal vragen naar 
aanleiding van de eerste termijn en ik heb nog een motie. 
Ik steun het betoog van de heer Vreugdenhil ten aanzien van motie 47. Ook wij vragen dus 
om een voorbereidingsbesluit. 
Door een veelheid van Statenleden is aangegeven dat nieuwvestiging moeten worden 
stopgezet. Ook wij zijn daar voor, maar de vraag is wat er gebeurt met de belemmering van 
de omschakeling. Wij zien graag gegarandeerd dat er niet omgeschakeld wordt op een wijze 
die wij ook niet willen. Daartoe zien wij graag regels opgenomen, opdat we geen ongewenste 
ontwikkelingen krijgen. 
In hun voorstel 12 geven GS aan dat er alleen vanuit eigen reconstructiegebied vestigingen 
mogen zijn. Ik herinner mij van een tijdje geleden dat er bij het LOG Boekel een toestand 
was omdat Boekel weigerde vestigers van buitenaf te hebben. Kunt u er nog een toelichting 
op geven, hoe het zit met die relatie? Zo-even was het afstandverhaal al aan de orde en het 
CDA gaf net al aan dat wordt gewacht op het onderzoek van het RIVM want die 200 m is een 
willekeurige, uit zijn context gerukte afstand. Dus daar hebben we niet zoveel aan. We 
wachten op de samenhang met het onderzoek dat komt. Het heeft ook te maken met wat ik 
in eerste termijn in een discussie met de gedeputeerde al aangaf. Het gaat ons om de 
aantallen dieren. Die concentraties geven problemen voor de volksgezondheid. Dat is een 
risicofactor. Wij hebben eigenlijk geen manier om dat te goed in kaart te brengen. We 
hebben geen kengetal. De motie die ik dadelijk ga indienen heeft daarom te maken met mijn 
vraag aan GS of zij een kengetal kunnen ontwikkelen voor de aantallen dieren in relatie tot 
de dichtheid, omdat wij dan als Staten een reëel criterium hebben dat wij kunnen opnemen 
bij de criteria voor een duurzame locatie om te kijken of er een risico is voor de 
volksgezondheid. Wij hebben niet een goede manier om volksgezondheid als risicofactor op 
te nemen in ons beoordelingsinstrumentarium. Daar is deze motie voor. 
Het is mij opgevallen dat we het wel steeds hebben over koeien, varkens en kippen maar dat 
er ook nog ongelooflijk veel andere beesten rondlopen, kamelen, lama’s en weet ik wat al 
niet meer. Iedereen verzint steeds andere trucs om iets te kweken of te fokken. Ik hoop dat 
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die dieren ook onder allerlei maatregelen vallen wat gezondheidsproblemen betreft. Mijn 
vraag daarover heeft ook te maken met de mestproblematiek. Ik heb daarover al in vraag 
gesteld aan de toren en ik weet dus niet of u er al een antwoord op kunt geven. Punt is dat in 
een van de vele rapporten die ons zijn toegezonden, aangegeven is dat als 100 % van de 
mest verbrand wordt of naar het buitenland gaat, 50 % minder dierenrechten hoeven te 
worden gekocht. Ik vraag mij dan af, als we kijken naar de afwaartse beweging, wat dan de 
problemen zijn. Het kan toch niet zo zijn dat als we ervoor zorgen dat de mest weggaat we 
twee keer zoveel dieren krijgen. 
Ik hoop dat u daarvoor een regel kunt opstellen. Dat zou mij een lief ding waard zijn. Het is 
niet onze taak, maar in Brabant hebben heel veel mensen last hebben van Q-koorts. Die 
zouden er zeer bij gebaat en gerustgesteld zijn als er eindelijk eens de humane vaccinatie 
voor beroepsrisico groepen mogelijk is. Er moet nogal wat druk op Den Haag worden 
uitgeoefend om dat voor elkaar te krijgen. Daarvoor zou ik graag een inzet van de provincie 
zien. 
Ons standpunt ten aanzien van de moties en amendementen zal ik straks bij de 
stemverklaringen aangeven. 
 
De voorzitter: Door het lid mw. Lestrade-Brouwer wordt de volgende motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 19 maart 2010, behandelend 
het Burgerinitiatief megastallen-nee, 
constaterende dat: 
- de ontwikkelingen in de intensieve veehouderij afgelopen jaren in Noord-Brabant 
onaanvaardbare gezondheidsrisicos hebben doen ontstaan; 
- de oorzaak van deze gezondheidsrisico's ligt in de afstand tussen mens en dier en 
dierenaantallen; 
- voorgenomen maatregelen enkel voorzien in sturing op maximale bedrijfsoppervlakte; 
- het huidige RO-instrumentarium niet voorziet in het sturen op dierenaantallen, 
overwegende dat: 
- sturing op enkel maximale bedrijfsoppervlakte te weinig ruimte biedt voor mogelijkheden op 
het gebied van energieopwekking, dierenwelzijn, nevenactiviteiten, innovatie, etc.; 
- sturen op dierenaantallen en concentraties van groot belang is om de gezondheidsrisico's 
in Noord-Brabant te doen afnemen; 
- het bepalen van de maximale bedrijfsoppervlakte o.a. zijn basis kent in de gedachte van 
een maximaal aantal dieren per bedrijf (aantal NGE); 
- in de toekomst juist dierenaantallen leidend worden in de ruimtelijke sturing op het 
beperken van gezondheidsrisico's, 
verzoeken GS: 
- kengetallen te ontwikkelen, waardoor inzichtelijk wordt voor welke 
gezondheidsrisiconiveaus PS met het bepalen van de maximale bedrijfsoppervlakte kiest; 
- PS hierover te informeren, zodat PS in staat worden gesteld beleid te formuleren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Resultaten monitoring pilot GOV2, 23 april 2010 
 
De voorzitter: Door de leden Vreugdenhil, mw. Jetten, mw. Lestrade-Brouwer en Martens 
wordt de volgende motie ingediend. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 23 april 2010; 
gehoord de beraadslaging resultaten pilot goedkoop OV en tariefstelling OV; 
overwegende dat: 
- Brabantse MBO scholieren van 16 en 17 jaar niet de beschikking hebben over een OV-
jaarkaart; 
- een groot aantal MBO scholieren daarmee beperkt wordt in zijn schoolkeus; 
- met de invoering van de chipkaart en de vaststelling van de tarieven de provincie de 
mogelijkheid heeft om tot verlenging van het maandabonnement van €27 voor deze 
scholieren over te gaan; 
verzoeken het college: 
- het maandabonnement van €27 voor 16- en 17-jarige MBO scholieren bij de invoering van 
de OV-chipkaart te continueren, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M15. 
……………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik zeg tegen de SP dat wij geen asfaltpartij 
zijn, maar desondanks zijn wij niet enthousiast over de resultaten. Ik zag op twitter dat er 
opmerkingen van die strekking gemaakt worden over het CDA en de VVD. Ik vind de pilots 
niet teleurstellend, zij hebben opgebracht wat ik ervan verwachtte. Dat is op sommige 
gebieden niet zo heel veel. 
Ik wil graag de ambtenaren danken voor hun ondersteuning bij dit dossier. Wij hebben het 
hen erg lastig gemaakt door onze wel zeer diepgaande bemoeienis met de tarieven en alles 
wat daarmee samenhangt. 
Het busverhaal is eigenlijk maar een element van mobiliteit. Wij denken zo langzamerhand 
dat mobiliteit een soort grondrecht is. Het staat niet in de Grondwet, maar wij vinden wel dat 
iedereen het recht heeft om te bewegen. Wij moeten daar dus iets mee. 
Ik zou in het kader van de OV-visie die later aan de orde komt, uitgebreider hierop willen 
ingaan en daarop onze opvattingen verwoorden over de wijze waarop mensen zich 
voortbewegen en vooral in andere voertuigen dan de auto. 
Duidelijk is dat de infrastructuur in Brabant niet leidt tot intensief gebruik van OV. Waarom 
nemen wij geen bus of ander openbaar vervoer? Omdat het nog steeds gemakkelijker is om 
met de auto te gaan. In Amsterdam kijk je wel uit de auto te pakken. Als je op de grachten 
moet zijn, pak je echt wel de tram en zorg je ervoor dat je niet klem komt te zitten met je 
auto. Eindhoven bijvoorbeeld is gewoon gemaakt om daar met de auto te rijden: brede 
wegen, brede parkeerplaatsen, etc. De infrastructuur moet het de mensen moeilijk maken 
om met de auto te gaan, anders laten zij die niet staan. De enige wijze waarop het gebruik 
van het OV verbeterd kan worden, is om de verleiding daartoe te vergroten. Hier rijden de 
meest luxueuze bussen maar de mensen willen er niet in, terwijl zij heel enthousiast vertellen 
hoe zij op vakantie in Zuid-Amerika samen met kippen, varkens en wat al niet meer in de bus 
hebben gezeten. Ik vind dat heel vreemd. 
Wij gaan mee met het idee van het ROB over de tarifering. De desbetreffende motie zullen 
wij steunen. Tegen de tijd dat de visie aan de orde is, komen wij met andere verhalen en 
zullen wij aangeven welke beeld wij van een en ander hebben. Ik zeg nogmaals tegen de SP 
dat wij absoluut voorstander zijn van openbaar vervoer, maar het moet vernieuwend en 
aantrekkelijk zijn en zich niet beperken tot de bus. Dat werkt op de duur niet. 
Het pleidooi om te investeren in infrastructuur voor mobiliteit ondersteunen wij van harte, met 
name als het gaat om innovatie. Er zitten bijvoorbeeld grote mogelijkheden in automotive. 
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Wij ondersteunen ook het principe van opbrengstneutraliteit. Wat ons betreft gaat er geen 
autonoom geld van de provincie naar bijvoorbeeld de kaartjes. 
De motie die zojuist door de heer Vreugdenhil van de ChristenUnie is ingebracht, is mede 
namens ons en de Brabantse Partij ingediend. Ook wij vinden het van groot belang dat 
scholieren naar de school van hun keuze kunnen gaan en een opleiding kunnen volgen om 
de Brabantse economie te versterken. 
De andere punten breng ik in bij de bespreking van de OV-visie. 
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Vaststellen Structuurvisie RO, 1 oktober 2010 
 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Verstappen, mw. Lestrade-Brouwer, Martens, mw. 
Slegers, Wagemakers en Vreugdenhil wordt het volgend amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 1 oktober 2010; 
kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 51/10A; 
overwegende dat: 
- in de concept-structuurvisie de achteruitgang van de biodiversiteit wordt erkend maar geen 
concrete maatregelen worden benoemd; 
- bewezen succesvolle projecten zoals de leefgebiedenbenadering onvoldoende garantie 
voor continuering krijgen; 
besluiten de tekst van Statenvoorstel 51/10A paragraaf 2.2.3 als volgt te amenderen: 
De opgave is om door te gaan op de ingeslagen weg door natuurgebieden te vergroten, te 
verbinden en de milieuomstandigheden (bodem, water, lucht) te verbeteren, en bewezen 
effectieve maatregelen voor herstel van biodiversiteit te ondersteunen met passend beleid en 
financiering. Daarnaast staat etc.." 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A5. 
Door de leden mw. Verstappen, mw. Lestrade- Brouwer, Martens en mw. Slegers wordt het 
volgende amendement voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op l oktober 2010; 
kennis genomen hebbende van het Statenvoorstel 51/10A; 
overwegende dat: 
- de definitie van intensieve veehouderij nog niet vastgesteld is; 
- voorkomen dient te worden dat het ontbreken van een bindende definitie tot ongewenste 
ontwikkelingen leidt;  
besluiten de tekst van Statenvoorstel 51/10A paragraaf 2.1.3 als volgt te amenderen: 
"Het vigerende beleid, zoals dat geldt sinds de besluitvoming in maart 2010 en de verwerking 
daarvan 
2.1.3 als volgt te amenderen: 
"Het vigerende beleid, zoals dat geldt sinds de besluitvoming in maart 2010 en de verwerking 
daarvan in de Verordening Ruimte zijn uitgangspunt voor deze Structuurvisie. Uitzondering 
hierop vormt de nog nader vast te stellen definitie van intensieve veehouderij. Deze zal op 
een later tijdstip worden vastgelegd en ingevoegd. Er is inmiddels etc. "" 
 
De voorzitter: Dit amendement maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. A6. Het 
woord is aan mevrouw Lestrade van de fractie van D66. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb gaandeweg de discussie mijn 
bijdrage een beetje veranderd zodat het ook voor de publieke tribune nog een beetje aan te 
horen is en ik niet alles herhaal wat al gezegd is. Ik begin met een paar algemene dingen. Ik 
zal niet zo lang spreken als ik oorspronkelijk heb aangegeven. 
Wij vinden dat de Structuurvisie eigenlijk te vroeg is gekomen en zien het als een tussenstuk. 
Er staan nog onderzoeken op stapel die erin verwerkt hadden kunnen. Er komt ook nog een 
aantal beleidsstukken aan. Wat ons betreft had de interim-Structuurvisie nog wat langer 
mogen gelden. Wij bespreken nu deze Structuurvisie. Het stuk is inderdaad goed en helder 
geschreven. Ik complimenteer de ambtenaren daarvoor. Er staat ook een aantal goede 
dingen in, maar ook zaken waarbij wij twijfels hebben. Verschillende sprekers hebben 
daarover opmerkingen gemaakt. Het gaat o.a. om de vraag hoe de landschapsregeling 
uitpakt. Wij vragen ons af, of op het overleg in de regio's een democratische controle wordt 
toegepast. In de voorafgaande jaren hebben wij gezien dat burgers het gevoel hebben te 
weinig betrokken te zijn geweest bij overleggen die al jaren plaatsvinden, waarvan allerlei 
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overheidsorganen menen dat zij ontzettend hun best gedaan hebben om de burgers daarbij 
te betrekken en waarbij burgers het gevoel hebben dat zij nooit iets gehoord hebben. Als wij 
dit gaan opschalen naar regionale overleggen waar allerlei besluiten genomen worden of 
plannen worden besproken, vragen wij ons bezorgd af hoe gemeenteraden en individuele 
burgers betrokken worden bij het hele proces. Als wij iets kunnen leren van de evaluatie van 
de reconstructie is het wel dat aan het people element niet voldoende aandacht is besteed, 
dat de bevolking onvoldoende bij een en ander betrokken is. Wij maken ons daar zorgen 
over en hopen dat GS zijn plannen daarop afstemt. 
Wij vragen ons ook af hoe de provincie haar rol oppakt. Dat is een van de redenen waarom 
ik zojuist mevrouw Prins heb geïnterrumpeerd. De heer Vreugdenhil vroeg of de provincie de 
gemeenten inderdaad die vrijheid kan bieden die zij zegt te willen bieden. Wij vinden ook dat 
de provincie dat moet doen. Daartegenover staat echter dat wel ingegrepen moet worden als 
dat nodig is. De richtlijnen moeten duidelijk zijn. Gemeenten moeten precies weten binnen 
welke bandbreedte zij vrij kunnen opereren en waar de provincie zal ingrijpen ter 
bescherming van het landschap en andere belangen die zij heeft geformuleerd. 
O.a. vanwege het gebrek aan beleid en aan ideeën over migratie,over de vraag hoe je 
arbeidskrachten moet huisvesten die van ver komen, hoe je daarop beleid moet maken, hoe 
je een sociale structuur opzet als het gaat om veel laaggeschoolde werkgelegenheid. Dat 
was de reden waarom wij destijds tegen het logistiek park Moerdijk hebben gestemd. Ik deel 
de zorg van de heer Zeegers of dat voldoende naar voren komt in de hieronder hangende 
beleidsstukken. Het is logisch dat het niet helemaal uitgewerkt wordt in de Structuurvisie zelf, 
maar het college moet wel aangegeven dat het weet dat dit soort problemen gaat spelen. Ik 
zat gisteren in de bus naar Brussel naast iemand van de BZW die blijk gaf van zijn grote 
bezorgdheid over het gebruik van de term krimp. Hij vond dat een negatieve klank hebben. 
Wij hebben toen samen de term "stretch" bedacht. Misschien is dat qua pr een leukere term 
voor de werkgeverswereld. 
Wij hebben jarenlang geroepen dat Vincent van Gogh icoon van Brabant zou moeten zijn. 
Iedereen lachte D66 uit, maar inmiddels vormt het een belangrijk deel van Brabant Culturele 
Hoofdstad. Wij hebben ook continu geroepen dat het begrip buisleidingen weer bij iedereen 
voorin de agenda moet staan. Wij zien dat nu ook terug, hoewel het weinig wordt uitgewerkt. 
Het college schrijft het af en toe op om D66 tevreden te stellen, maar verbindt er geen beleid 
aan. Dat is jammer. 
Ik noem ook maar weer de kleine waterkrachtcentrales. 
Ik geef toe dat het een klein onderwerp is voor een grote visie. Het is algemeen bekend dat 
wij alle manieren om energie op te wekken moeten gebruiken. Er zijn in Brabant zoveel 
mogelijkheden om het kleinschalig te doen. Daaraan wordt echter totaal geen aandacht 
besteed. Er worden nieuwe sluizen aangelegd. Het verval van het water zou gebruik kunnen 
worden om energie op te wekken. In de Structuurvisie staat zo mooi: heel Brabant heeft een 
hellend aspect. Er zijn altijd overal watermolens geweest. Als wij spreken over 
cultuurhistorisch erfgoed, over educatie, kleinschaligheid, terug naar de mensen, zou dat 
toch ingevoerd kunnen worden. Ik vind het jammer dat daarvan geen gebruik gemaakt wordt. 
In het stuk missen wij volksgezondheid als provinciaal belang. Natuurlijk is hierbij sprake van 
een aantal landelijke aspecten, maar met name in Brabant waar sprake is van een bepaalde 
vorm van bedrijvigheid die effecten kan hebben voor de volksgezondheid, moeten die 
aspecten absoluut als provinciaal belang genoemd worden in een SVRO. Er is zojuist een 
onderzoek uitgekomen en voor het eind van het jaar komt er nog een onderzoek dat 
betrekking heeft op Q-koorts. Ik wil het echter algemener inzetten. In onze provincie zijn altijd 
zoönoses geweest maar er komen meer dierziektes aan die van dier op mens zullen 
overspringen. In het uitgekomen rapport wordt met name ingegaan op de organisatorische 
structuur. Hoe moeten wij handelen als er een dergelijke epidemie uitbreekt? Wij willen 
graag dat het college in de RO-visie ingaat op de aspecten die daarmee te maken hebben. 
Daarom hebben wij samen met GroenLinks, PvdD en Christen Unie-SGP een motie 
opgesteld. Daarin vragen wij het college om nog in 2010 met een wijzigingsvoorstel te 
komen waarin het thema gezondheid in relatie tot de onderwerpen in de visie wordt 
uitgewerkt en waar gezondheid in deze context als provinciaal belang benoemd wordt. Wij 
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veronderstellen dat er binnen nu en niet al te lange tijd in ieder geval nog een aantal 
wijzigingen in de visie komt. Wij zien het voorliggende stuk echt als een tussenstuk. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Verstappen, Martens en 
Vreugdenhil wordt de volgende motie voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op 1 oktober 2010; 
overwegend dat: 
- in de Structuurvisie R0 diverse provinciale belangen benoemd worden; 
- deze belangen zowel een provinciaal als een algemeen karakter hebben; 
- het de taak is van de provincie de ruimte zo te structureren en ontwikkelingen zodanig te 
faciliteren dat gezondheid (minimaal) niet benadeeld wordt; 
- gezondheid in relatie tot de Structuurvisie RO daarmee als provinciaal belang benoemd 
dient te worden; 
constaterend dat: 
- gezondheid op deze wijze in de Structuurvisie RO niet ge- en benoemd wordt; 
verzoeken het college van GS: 
- in 2010 met een wijzigingsvoorstel van de Structuurvisie R0 te komen waarin 
- het thema gezondheid in relatie tot de onderwerpen in de visie wordt uitgewerkt; 
- gezondheid in deze context als provinciaal belang benoemd wordt, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie maakt onderwerp van beraadslaging uit en krijgt nr. M6. 
……………………. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Uiteraard horen bepaalde gezondheidsaspecten thuis 
in het Milieubeleidsplan. Dan hebben wij het over fijnstof en andere zaken die prima in die 
regeling passen. Het ging mij echter om het volgende. Door de wijze waarop Brabant is 
ingericht, hebben wij te maken met gezondheidsrisico's. In de motie vragen wij niet om het 
totale verhaal gezondheid als provinciaal belang in de Structuurvisie op te nemen, maar die 
aspecten van gezondheid die met de ruimtelijke ordening te maken hebben. Door de 
inrichting van onze provincie veroorzaken wij gezondheidsrisico's. Het gaat om die 
elementen. Daarom moet gezondheid als belang worden benoemd. Er worden 13 belangen 
genoemd en daar sluit dit naadloos bij aan. 
……………………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Mijn opmerkingen betreffen motie M5 en 
motie M6. Wij ondersteunen de fractie van GroenLinks in haar betoog inzake de motie 
bestemming Peelstreek. De term "accentgebied agrarische ontwikkeling" is een nieuwe term 
die niet terug te vinden is de reconstructieplannen. Ik kom even terug op de vraag van de 
heer Wagemakers of dit de insteek overschrijdt die wij hadden bij de reconstructieplannen. 
Op pagina 79 staat dat de activiteiten die daar uitgevoerd moeten worden, moeten bijdragen 
aan duurzaamheidsdoelen omdat de activiteiten die dan verricht zouden moeten worden, 
duurzaam uitgevoerd moeten worden. Maar de activiteiten als zodanig horen daar niet plaats 
te vinden, dus is dit in zichzelf tegengesteld. Paradox is hier een mooie term. Er wordt hier 
verwarring geschapen. Ik heb met een krabbeltje erbij geschreven dat de terminologie 
verwarrend is. Het college vindt een nieuwe term uit waarvan de juridische status mij nog 
niet helemaal duidelijk is. Die term overschrijdt het reconstructieplan en terwijl de activiteiten 
niet duurzaam zijn worden er toch duurzaamheidsdoelen bijgehaald. Het college maakt er 
zelf een ingewikkelde toestand van. U zult begrijpen dat wij de motie van GroenLinks nog 
steeds steunen. 
Ik begrijp dat het college onze motie over de volksgezondheid een lastige motie vindt. Ik 
waardeer ook dat de gedeputeerde probeert mee te denken over de vraag wat wij ermee 
zouden kunnen. Ik stel voor dat wij de motie aanhouden met de datum 1 oktober 2011. De 
gedeputeerde heeft in eerste termijn toegezegd dat hij de rapporten afwacht, die zal 
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bestuderen en daarna met een verhaal komt. Wij willen de motie tot dat moment aanhouden, 
maar gaan dan wel over een bestuurswisseling heen. Ik vraag daarom expliciet aan de griffie 
om bij te houden wat er met deze motie gebeurt en ervoor te zorgen dat zij absoluut op de 
agenda blijft staan. 
 
De heer Zeegers (SP): Mevrouw Lestrade, dat vind ik jammer. Ik proef bij verschillende 
partijen dat zij het niet gek vinden om het thema gezondheid op te nemen als provinciaal 
belang. Ik kan mij vergissen, maar je moet wel scoren als je een voorzet krijgt. Ik denk dat 
die voorzet gegeven is en zou u daarom willen adviseren om die motie te handhaven. U 
heeft heel terecht gezegd dat dit belang ontbreekt en dat het erin moet. Dat kunnen wij nu 
vaststellen. Dan wordt het vast abstract opgenomen in de Structuurvisie. Ik snap best dat de 
uitwerking later komt, maar ik zou het jammer vinden als de motie nu van tafel gaat. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik heb flink zitten puzzelen wat het beste is. Ik wil graag 
dat de inhoud van de motie wordt aangenomen en het thema gezondheid opgenomen wordt 
in het beleid. Ik denk dat de meeste partijen dit inderdaad een groot belang vinden en dat wij 
daarmee verder moeten. Ik heb die datum opgenomen in de motie omdat ik weet dat er 
onderzoeken komen die hierin moeten worden meegenomen. Het is nog niet helemaal zeker 
of die er allemaal zijn voor die datum. Ik kan natuurlijk alleen de datum veranderen, maar ik 
wil zekerheid dat de motie uitgevoerd wordt. Ik wil daarom dat zij over de bestuurswisseling 
heen getild wordt omdat ik als de dood ben dat het anders niet goed wordt afgehandeld. Laat 
ik het zo maar even formuleren. 
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Energieagenda 2010-2020, 1 oktober 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben een erg groot voorstander van het rapport 
"Sturen met Kaders". Wij werken altijd graag conform dat rapport. Daarin staat precies 
geformuleerd waaraan de stukken waarover wij besluiten, moeten voldoen. Dit dossier is op 
dit punt wat lastig geweest. In de commissie EMG hebben wij aangegeven dat de notitie over 
de Energieagenda meer een visiedocument was. Dat werd bevestigd door de gedeputeerde. 
Als dat een visiedocument is, kunnen wij hier niet over een beleidskader praten want er 
staan bijna geen kaders in waaraan wij ons dienen te houden. Er staan geen punten in waar 
wij naar toe werken. Dat moet allemaal nog; dat is de consequentie hiervan. 
 
De heer Arkes (PvdA): Ik vind het tamelijk onduidelijk. Ik heb er helemaal geen probleem 
mee om het woord beleidskader te vervangen door beleidsvisie als het in de praktijk maar op 
neerkomt dat GS verder kunnen met dit document en de daarin verwoorde plannen verder 
kunnen uitwerken. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Het is de bedoeling dat zij die in een kadernota 
uitwerken. Ik geef even de technische stand van zaken aan. Wij worden hier ook gehouden 
aan een goede besluitvorming. Ik kom daarop iedere keer terug, want het klopt hier in huis 
gewoon niet. Wij krijgen daarover iedere keer verhalen. 
 
De voorzitter: De vraag is helder. Die ligt ook bij de gedeputeerde. Zij komt erop terug. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Wij nemen aan dat er nog vervolgdocumenten komen 
waarin de doelen geformuleerd staan en waardoor wij precies weten wat wij nog verder te 
besluiten krijgen. Wij zijn het eens met een aantal zaken die in de visie geformuleerd staan, 
waarbij wij de positie van de provincie als goed voorbeeld of als launch customer (mijnheer 
Zeegers zit er nog) kunnen benadrukken. Het lijkt ons belangrijk dat de provincie inderdaad 
het goede voorbeeld geeft. Dat staat nog niet duidelijk ergens aangegeven.  
Ik begrijp de urgentie van het verhaal. Dat is de reden waarom ik wel wil instemmen met dit 
verhaal als visiedocument. Ik zie de urgentie van de besluitvorming over die €50 mln. Omdat 
Solliance hier moet komen. Wij vinden dat ook een prima plan. Ik had het stuk graag wat 
krachtiger gezien. Als het echt een energievisie is, is het eigenlijk een omissie dat 
kernenergie daarin niet is opgenomen. Het klopt dat kernenergie geen duurzame energie is, 
maar er staat ook niet dat dit de duurzame-energieagenda is; er staat dat dit de 
energieagenda is. Wij hebben daarover een besluit te nemen. Wij missen dus een aantal 
dingen. Wij gaan echter akkoord vanwege de urgentie van de besluitvorming. Het hele 
proces heeft tot nog toe niet de schoonheidsprijs verdiend. Overigens ben ik van mening dat 
waterenergie hierin ook een plekje had moeten hebben. 
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Beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant, 10 december 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het voordeel van rugklachten is dat ik in een 
soort twittervariant achter het spreekgestoelte sta omdat ik anders te lang stilsta. D66 is voor 
het trendsettende scenario zoals wij al in de commissie hebben aangegeven. Wij 
ondersteunen ook het terughoudende beleid ten aanzien van helihavens want als het 
commercieel aantrekkelijk was, waren wij intussen al overspoeld met aanvragen om overal 
helihavens te kunnen ontwikkelen. Kort geleden is uit een onderzoek al gebleken dat dit niet 
het geval is. 
Bij het overleg met de burgers hebben wij in die zin twijfels dat wij er graag nog meer 
aandacht voor zouden willen hebben. Het CDA sprak zo-even al over de bevoor- en 
benadeelden en de gelijke positie. Als je de benadeelden betitelt als de burgers en 
omwonenden dan zouden wij ook graag hun positie zien aangemerkt als belangrijk in al die 
overlegstructuren. 
Toezicht en handhaving heeft u in één term samengevat. In de nota komt het begrip toezicht 
weer sterk naar voren maar handhaving minder. U vatte het samen in één term. Het zou 
prettig zijn als ook duidelijk was wat de sanctie is als te laat rapportages worden ingeleverd 
en dat dit ook helder met de burgers wordt gecommuniceerd zodat zij ook weten wat ermee 
wordt gedaan. In die zin bedoel ik het ook dat de communicatie helder moet zijn en de 
nadruk op handhaving moet liggen. Inzake Seppe vragen wij u de link met de ruimtelijke 
ordening goed in de gaten te houden zodat het daar niet een rommeltje wordt. 
Het klopt dat wij over upgrading van Eindhoven Airport zeer weinig hebben te zeggen. Ik 
hoop dat dat wel een beetje het geval is want op enige afstand van het gebouw zelf is het 
wel een beetje achenebbisj. Ik noem de stoeptegels, het gras, het onkruid, de wat 
verwaarloosde gebouwen. Het zou geen kwaad kunnen als daar sprake werd van upgrading. 
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Partiële herziening structuurvisie ruimtelijke ordening,  
10 december 2010 

 
De voorzitter: Door de leden mw. Verstappen en mw. Lestrade-Brouwer worden de 
volgende amendementen voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 december 2010, 
kennis genomen hebbende van het ontwerpbesluit 75/10 B, Partiële herziening 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en bijlage 2 herziening SVRO, 
overwegende dat: 
- de manier waarop het landelijk gebied wordt ingericht een wezenlijke rol speelt in het 
verminderen van volksgezondheidsrisico's door intensieve veehouderij; 
- het RIVM adviezen heeft opgesteld voor de inrichting van het landelijk gebied; 
Besluiten: 
- paragraaf 3.3 pag. 7 van Bijlage 2 herziening SVRO,  
behorend bij ontwerpbesluit 75/10 B, als volgt te wijzigen: 
Naast maatregelen op bedrijfsniveau wordt, conform adviezen van het RIVM, ook acht 
geslagen op de inrichting van het landelijk gebied." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 10 december 2010, 
kennis genomen hebbende van het ontwerpbesluit 75/10 B, Partiële herziening 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en bijlage 2 herziening SVRO, 
overwegende dat: 
- voor het verminderen van volksgezondheidsrisico's naast interne bedrijfsvoering ook 
bedrijfsgrootte en afstand tussen bedrijven van belang zijn; 
Besluiten: 
- paragraaf 2.2.4 pag. 2 van Bijlage 2 herziening SVRO, behorend bij ontwerpbesluit 75/10 
B, als volgt te wijzigen: 
Uit het oogpunt van volksgezondheid is daarbij vooral de interne bedrijfsvoering van belang, 
alsmede de schaalgrootte van een bedrijf en de afstand tussen bedrijven onderling." 
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Verordening Ruimte Noord-Brabant 2e fase, 17 december 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb in eerste termijn drie punten 
ingebracht en de gedeputeerde is op geen van die drie punten ingegaan. Eigenlijk moet ik 
mijn eerste termijn gewoon herhalen. Ik heb gezegd dat het onderwerp gezondheid goed 
verwerkt is in de Structuurvisie. Ik vind dit onderwerp slechts op een aantal punten in de 
verordening terug. Ik had eigenlijk een motie voorbereid waarin ik het college vraag om dat 
alsnog aan te geven in een wijziging. Ik zal die motie echter indienen bij de derde wijziging 
omdat bij nieuwe ontwikkelingen het begrip gezondheid op een andere manier verwerkt moet 
worden dan nu in de verordening gebeurd is. Het is nu niet conform hetgeen wij in onze visie 
hebben aangegeven. 
Ik heb ook gevraagd hoe het zat met de adviezen van de POC’s en of het college binnen een 
jaar wil komen met een evaluatie van de wijze waarop de regionale ruimtelijke overleggen 
werken omdat wij denken dat gemeenten te veel letten op het eigenbelang en niet altijd goed 
samenwerken. Voorzitter. Wij moeten schadevergoedingen gewoon accepteren. Ook ik ben 
van mening dat als het gaat om processen die al tien of vijftien jaar duren er ergens in de 
gemeentearchieven iets moet zijn te vinden waarop gemeenten een beroep moeten kunnen 
doen. 
Ik dank de heer Wagemakers voor het nogmaals onder de aandacht brengen van de vragen 
die wij op 7 december gesteld hebben over de ontwikkelingen bij de Brabantse Wal. Wij 
hebben toen gevraagd of dit past in de definitie van landgoederen die wij hanteren en of er in 
het RPO gesproken is deze zorgcomplexen. De vragen van de heer Wagemakers sluiten 
daarbij aan. 
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Evaluatie arbeidsmarktbeleid, 4 februari 2011 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Als D66'er wil ik een reactie geven op het 
rapport. Ik was benieuwd naar de uitkomsten van het rapport omdat ik een van degenen was 
die nogal sceptisch stond ten aanzien van alle projecten die in het begin werden uitgevoerd. 
Ik was heel eerlijk gezegd nogal verbaasd door de positieve uitkomsten waarbij werd 
aangegeven dat als de provincie als oliekannetje fungeert heel veel soepel gaat verlopen. 
Uiteraard is de crisisperiode met de maatregelen die toen zijn genomen daar een voorbeeld 
van. We hebben dus onze mening enigszins aangepast. Al lerende kom je toch tot andere 
inzichten. Wij kunnen ons dus vinden in de uitkomst van dit onderzoek met die vijf 
aanbevelingen, waarbij het arbeidsmarktbeleid een onderdeel zou moeten zijn van het 
economisch beleid van de provincie. Wij zijn ook voor de afstemming van het beleid met de 
flankerende terreinen. Uiteraard ook met versterking van de vraaggerichtheid en inzet op 
terreinen waar de provincie ertoe doet, want dat lijkt ons dan wel van belang. Aangegeven 
wordt – ik vertaal het maar even – dat de samenwerkingsorganisatie Pact Brabant even 
moet worden bekeken op inhoudelijk effect en samenwerking. Aan de hand van het resultaat 
daarvan zou je het kunnen uitbreiden of niet. Dat lijken mij goede aanbevelingen. Als D66'er 
inhoudelijk reagerend op de motie over de positie van mensen met een functiebeperking 
moet ik zeggen dat ik het daar wat moeilijk mee hebben omdat het eigenlijk een taak is van 
gemeenten. Op de site van Republiek Allochtonië is net een heel mooi essay verschenen 
over mainstreaming versus doelgroepenbenadering. 
 
De heer Mulders (CDA): Wij kunnen ons als CDA vinden in de aanbeveling maar vindt u dat 
we het dun moeten invullen of dik, mevrouw Lestrade? U begon uw betoog met te zeggen 
dat u wat terughoudend bent. Dan hoor ik daarin: Wat dun. Wat moet ik mij daarbij 
voorstellen? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik gaf aan dat de terughoudendheid voortkomt uit de 
ervaring die wij in de beginperiode hebben opgedaan. In het onderzoek werd niet al te 
positief geoordeeld over de uitkomst van een aantal pilots. Ze werden niet doorgezet en dat 
soort dingen meer. Daar waren we dus behoorlijk negatief over. Als blijkt dat in een andere 
taak de provincie er wel toe doet, dan denk ik dat het belangrijk is dat dat wordt ingevuld. Als 
het erom gaat hoeveel er ingezet moet worden dan zeg ik: het liefst dun. We hebben geen 
geld meer, dus we moeten alles lean en mean inzetten, maar we moeten wel kijken naar wat 
nodig is en waar we echt effect kunnen bereiken. Dus niet zo maar in het wilde weg een 
aantal dingen uitzetten. Als u dat bedoelt ben ik het met u eens. 
 
De heer Schouten (SP): U zegt dat de zaak van de gehandicapten eigenlijk een taak van de 
gemeenten is. Ik noem de gehandicapten als een groep die niet in de lijst van diverse 
doelgroepen werd genoemd. Wilt u daarmee beweren dat al die andere groepen wel bij 
uitstek in aanmerking komen voor aandacht van de provincie? Volgens mij is het niet meer 
dan zinvol dat die aanvulling gewoon wordt meegenomen. Hoe het moet zal het komende 
provinciebestuur nader kunnen bekijken, maar het is maar een van de doelgroepen die 
ooitzijn genoemd. In de evaluatie wordt, toevallig of niet toevallig, deze groep niet genoemd. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik haal uw vraag even uit elkaar. Op het feit dat deze 
groep niet in de notitie is genoemd kom ik straks terug als ik namens de commissie spreek. 
Waar het gaat om uw vraag of ik vind dat de provincie er aandacht aan moet geven geef ik 
juist aan dat ik nogal onder de indruk was van de notitie die ik van de week heb gelezen over 
mainstreaming versus doelgroepenbeleid. 
Dat is een andere benadering waarbij je de doelgroepen niet isoleert en er een speciaal 
beleid voor wilt opzetten, maar dat je vanuit het doel zoveel mogelijk mensen op de 
arbeidsmarkt wilt krijgen en dan beziet wat daarvoor nodig is. Dat is een andere manier van 
benaderen. 
 



 164 

De heer Schouten (SP): Dan wordt het toch weer of de ene of de andere benadering. Er 
wordt niet bekeken of een aantal benaderingen complementair kunnen zijn. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik vind dat dit eigenlijk een taak is voor gemeentes en 
dat wij het als provincie niet moeten doen. In de tijd dat het geld nog over de plinten heen 
klotste en we allemaal doelgroepenbeleid hadden, konden we dat doen, maar nu beperken 
we ons tot onze kerntaken en liggen andere taken bij de gemeentes. 
Ik denk dat het beleid ten aanzien van gehandicapten meer bij gemeentes thuishoort. Ik geef 
daarbij echter wel aan dat wat ik las in de notitie over mainstreaming door mij wel wordt 
gezien als iets voor de provincie. Dat is een andere benadering waarbij meer vanuit de 
doelen wordt geredeneerd om iedereen aan het werk te helpen, dus ook gehandicapten en 
mensen die moeilijkbereikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Wij stemmen dus in met de notitie. 
....................... 
 
De voorzitter: Het woord is aan mevrouw Lestrade in haar hoedanigheid als voorzitter van 
de commissie Beleidsevaluatie. 
 
Mevrouw Lestrade–Brouwer (D66): Voorzitter! De commissie Beleidsevaluatie heeft het 
onderzoek arbeidsmarktbeleid op het programma gezet om met name te bekijken wat hieruit 
zou kunnen komen in het kader van onze discussie over de kerntaken. Vanuit die optiek is 
het onderzoek gestart. Ik dank voor de positieve reacties die wij tot nu toe hebben gekregen. 
Een aantal van de gemaakte opmerkingen zijn ook al in de commissie gemaakt; het 
antwoord daarop blijft dus ook min of meer hetzelfde. 
Gezegd is dat wij ons in onze evaluatie niet hebben gericht op gehandicapten en dat dit zou 
moeten worden opgenomen in de nieuwe nota. De nieuwe nota is natuurlijk aan de Staten 
en is politiek inhoudelijk. Reden waarom de gehandicapten als groep niet in het onderzoek 
zijn betrokken is dat de provincie daarvoor bijna geen beleid heeft. Er zijn opmerkingen 
gemaakt over de organisaties en over het feit dat wij geen "privé" werkgevers voor het 
onderzoek hebben benaderd. Wij zijn ervan uitgegaan dat de brancheorganisaties weten wat 
er speelt; anders is er in de brancheorganisaties iets niet helemaal goed. Los daarvan, er 
was een beperkt budget om het onderzoek uit te voeren. Ik zie al dat er van werkgeverskant 
commentaar komt en dan privé, particulier. 
.................. 
 
Mevrouw Lestrade–Brouwer (D66): Voorzitter! Het is absoluut niet de bedoeling van de 
onderzoekers en van de commissie Beleidsevaluatie geweest om op enigerlei wijze de 
werkgevers wat dat betreft in een verkeerd daglicht te zetten. Dat is nooit de opzet geweest 
en dat kunt u volgens mij hier ook niet uit lezen. Ik begrijp wel wat u bedoelt want dan komen 
de praktijkverhalen meer naar voren, maar nogmaals, dan had het budget voor het 
onderzoek er ook anders uit moeten zien. Wij werken, terecht, met beperkte budgetten en 
als je het uitgebreider wilt hebben moet er een ander budget tegenover staan. 
 
De heer Mulders (CDA): Als dat budget er wel was geweest kunt u zich dan voorstellen dat 
we een evenwichtiger beeld hadden gekregen van verantwoordelijkheid die de ondernemers 
op die terreinen nemen. Die suggestie wekte u niet maar ik wil wel benadrukken dat het zo 
is. 
 
Mevrouw Lestrade–Brouwer (D66): Ik wil wel benadrukken dat als we een groter budget 
hadden gehad, we heel veel hadden kunnen onderzoeken. Het klinkt wat negatief maar zo 
bedoel ik het niet. Ik begrijp wat u wilt aangeven, maar het is zorgvuldig uitgezocht en ik ga 
ervan uit dat de werkgeversorganisaties hun leden informeren. Wat er verder tijdens die 
bijeenkomsten gebeurt laat ik aan de heer van Lopik over. 
 
De voorzitter: hij neemt de verantwoordelijkheid meteen. 
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De heer Van Lopik (VVD): Uw benadering is dat er onvoldoende geld voor was. Het gaat 
erom dat als er maar een klein budget is en u een onderzoek doet, u het dan niet of goed 
moet doen. Als je het goed wil doen, moet het budget er maar zijn. Bepaal aan de voorkant 
uw doelstellingen en weet wat u gaat doen. Als u denkt dat het niet toereikend is moet u het 
niet doen. Anders breekt u het onderzoek er een beetje mee af. 
 
Mevrouw Lestrade–Brouwer (D66): Voorzitter! Ik ben het daar niet mee eens dat het geen 
goed onderzoek is want dan hadden we het niet gepresenteerd. Ik geef u de overwegingen 
aanwaarom de commissie Beleidsevaluatie heeft besloten over te gaan tot contacten met de 
werkgeversorganisaties, de werknemersorganisaties en alle anderen; zie de hele lijst. We 
hebben gedacht dat dat voldoende was. Als de Staten vinden dat het niet voldoende is dan 
is dat spijtig maar dan verwacht ik wel een soort van vervolgopdracht met een budget 
daarvoor. Als u tegen de commissie Beleidsevaluatie zegt dat u een onderzoek verwacht dat 
zich echt richt op een uitgebreider terrein, dan doen we dat natuurlijk. Wij zijn van u, dus 
doen wij dat. 
..................... 
 
Mevrouw Lestrade–Brouwer (D66): Voorzitter! Aan de commissie is gevraagd, hoeveel 
banen zijn toegevoegd aan het arbeidsmarktpotentieel. Die vraag is niet direct te 
beantwoorden omdat het allemaal gaat om het effect van oliekannetjes en directe resultaten 
voor de provincie niet direct zijn te duiden in fte's. 
Er is ook nog een opmerking gemaakt over het taalgebruik. Het taalgebruik van 
onderzoekers is niet altijd dat van ons. Wij hebben een en ander overgezet gebruikmakend 
van wat in het onderzoek aan aanbevelingen stond. Wij hebben als commissie gemeend 
daarin geen veranderingen te moeten aanbrengen omdat het onderzoeksrapport zich 
vertaalt in de aanbevelingen. Vandaar het taalgebruik. Ambtelijk of vakjargon is altijd lastig. 
Als ik in een timmerfabriek ben, weet ik eerlijk gezegd ook niet waar ze het over hebben. Met 
hamer en beitel kom ik een heel eind, alles wat verder gaat snap ik ook niet meer. 
Gevraagd is of wij willen reageren op de punten die de heer Schouten van de SP heeft 
ingebracht. Behalve punt drie zijn het allemaal punten geweest die ik aan de gedeputeerde 
overlaat omdat het echt over de inhoud gaat. De commissie Beleidsevaluatie heeft dit 
rapport aangeboden maar gaat niet over wat u wenst te concluderen of vindt. 
Wat punt drie betreft, over de versterking van de arbeidsmarkt wordt in het rapport gezegd 
dat het vraaggericht moet zijn. U zegt dat het niet ten koste van het doelgroepenbeleid 
moeten gaan. Ik wil hierbij alleen de technische mededeling doen dat een doelgroepenbeleid 
aanbodgericht is. Dat betekent dat u dan zowel voor aanbodgericht als vraaggericht kiest. 
Ik denk dat ik hiermee te onderwerpen die niet inhoudelijk van aard zijn maar puur 
onderzoekgericht heb beantwoord. 
....................... 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik maak een opmerking naar aanleiding van 
de vraag van de heer Schouten en ik stel een vraag aan. De gedeputeerde. Wat hij zei over 
de hoofdstroombenadering is precies wat ik bedoelde. Dan heb je iedereen bij elkaar en dan 
heb je geen aparte doelgroepenbenadering. Ik denk dat wij het inhoudelijk eens zijn als je 
daarmee vanuit een doel geredeneerd..... 
 
De heer Schouten (SP): Nu gaat u het begrip hoofdstroom zodanig oprekken dat de 
doelgroepen er automatisch onder vallen. Volgens mij was dat in uw eerdere bijdrage niet de 
invalshoek, maar werden ze meer tegenover elkaar geplaatst. Ik zeg dat een meer algemene 
benadering zinvol is, maar dat er al gauw mensen in een zwakke positie uit weg kunnen 
vallen zodat daarvoor een specifieke doelgroepenbenadering nodig is die complementair is. 
Met vraaggerichtheid en aanbodgerichtheid is het precies hetzelfde. Beide elementen zijn 
nodig en in die zin zijn ze complementair. In welke mate het samenvalt met de andere 
termen die u noemt als hoofdstroom en doelgroepen is een praktische vraag die we nu niet 
precies kunnen beantwoorden. Ik zou dus zeggen: wees consequent in het taalgebruik. 
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Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het uiteindelijke doel dat we willen bereiken 
is hetzelfde. Waar ik op tegen ben is een speciaal doelgroepenbeleid te ontwikkelen terwijl je 
vanuit datgene wat je wilt bereiken, namelijk zoveel mogelijk mensen op de arbeidsmarkt, die 
groepen moet faciliteren die niet voldoende mogelijkheden hebben. Door van tevoren een 
speciaal doelgroepenbeleid te ontwikkelen werk je echt aanbodgericht: er zijn een aantal 
mensen en daar moeten we dit in dat voordoen. Kijken naar wat ze nodig hebben en doe het 
dan. Dat is wat anders. 
 
De heer Schouten (SP): U zegt dat omdat het aanbodgericht is, u ertegen bent. Ik zeg dat 
ook al is het aanbod gericht het nuttig kan zijn. Ik heb aan de orde gesteld dat in het verleden 
een aantal doelgroepen specifiek zijn benoemd. In het rapport viel mij op – dat had mij de 
afgelopen jaren eerder moeten opvallen – dat de gehandicapten niet werden genoemd. 
Daarom heb ik ze specifiek genoemd. Er was een doelgroepenbenadering. Alleen, de focus 
is verschoven. Er is in het rapport niet gezegd dat die benadering volledig wordt verlaten en 
dat het volledig anders wordt gedaan. Het is een kwestie van meer of minder. Mevrouw 
Jacobs heeft in haar reactie al aangegeven dat aan de gehandicapten al een beetje 
aandacht wordt besteed. Het is nuttig daar meer expliciet over na te denken. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik denk dat het een meer technische 
discussie is, terwijl we inhoudelijk ongeveer hetzelfde nastreven. Mijn vraag aan de 
gedeputeerde is als het gaat om het gehandicaptenbeleid wat de taak van de gemeenten en 
wat de taak van de provincie is. Ik zou daar toch wel een expliciet antwoord op willen hebben 
voordat ik ga denken dat wij daar als provincie ook aan mee kunnen doen. 
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Toepassing hardheidsclausule Samen Investeren in BrabantStad, 
 4 februari 2011 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! D66 kan instemmen met het voorstel als aan 
de voorwaarden is voldaan. Dat heeft de VVD zojuist ook al aangegeven. De wijze waarop 
met dit  dossier is omgegaan kan een voorbeeld zijn als wij de investeringen in het kader van 
de investeringsagenda nalopen. Dan moeten we op dezelfde manier er achteraan zitten om 
te kijken of het wel of niet goed gaat. Dat lijkt mij niet onverstandig. Ik herinner me dat wij 
tijdens één van onze bezoeken aan de projecten een zekere mate van onverschilligheid bij 
de gemeente waar we toen waren, waarnamen toen het erom ging of ze wel aan de 
voorwaarden moesten voldoen. Ik denk dat inmiddels duidelijk is dat de gemeenten daaraan 
inderdaad moeten voldoen. Het heeft bij ons een hoge mate van irritatie opgewekt. Ik zie 
mevrouw Zwijnenberg knikken. We waren toen lichtelijk verontwaardigd over het gemak 
waarmee de gemeenten dachten dat het totaal niet vanbelang was om aan onze 
voorwaarden te voldoen. Ik denk dat dit soort afspraken ook voor de komende periode in het 
kader van andere investeringen van belang is. 
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Wijziging verordening Ruimte Noord-Brabant 2011, Intensieve 
veehouderij, 25 februari 2011 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Wij hebben zelden een discussie gevoerd 
waarbij de nadruk zozeer op de betekenis van één of twee woorden is gelegd. Officieel is het 
onderwerp van vandaag: schriftelijke aanvragen of schriftelijke stukken. De discussie van de 
afgelopen maanden heeft zich gefocust op het woord "megastal". Achterbeide zit een 
enorme geschiedenis en een enorme hoeveelheid begrippen die soms misleidend is omdat 
er van alles achter een woord gestopt wordt dat er niet bij hoort. Van het andere begrip moet 
uitgezocht worden of wij daar allemaal wel hetzelfde onder verstaan. 
Voor D66 is megastal een woord waarachter een veelheid zit die niet altijd op problemen 
duidt. Wij vinden niet dat megastallen altijd verkeerd zijn. Achter megastallen zitten 
problemen die zo gecompliceerd zijn dat je die niet met één woord kunt duiden. Ik zou heel 
graag willen dat de discussie gevoerd wordt over de diverse belangen. Het zou voor als 
oppositiepartij makkelijk zijn om te zeggen: megastallen nee, dat ondersteunen wij. Voor ons 
is de problematiek echter zo complex dat wij over ieder probleem willen nadenken en dan 
willen proberen om de zaak integraal op te pakken. Welke problemen spelen er? Problemen 
die betrekking hebben op de gezondheid, op de kwaliteit van natuur en milieu, op de kwaliteit 
van het landschap en op het dierenwelzijn. Voor ons geldt: minder kippen, minder varkens 
en minder antibiotica. Dat kan voor een deel bereikt worden door geen of minder 
megastallen, maar megastallen kunnen ook zodanig ingericht worden dat het wel goed gaat. 
Ik wil even daarvan afblijven. Ik geef alleen onze opstelling met betrekking tot dat woord 
weer. 
Ik was blij met de woorden van de VVD: de Reconstructie reconstrueren. Toen D66 in een 
vorige periode vóór de Reconstructie stemde, deed zij dat met het idee dat in een LOG een 
soort agrarisch bedrijventerrein ontwikkeld zou worden. Dat is er niet van gekomen op de 
wijze zoals wij dat hadden bedacht. Er kwamen er te veel en er werd niet mee omgegaan 
zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Mogelijk hield het ook innovatie tegen die 
gecombineerd zou kunnen worden met traditionele landbouw. Ik hoop dat in een volgende 
bestuursperiode het woord innovatie kan worden meegenomen als het gaat over de 
toekomst van de landbouw. 
Voorzitter. Wij zijn blij met de instelling van de commissie-Van Doorn. Wij hopen dat die ons 
heel goed gaat adviseren hoe wij verder moeten gaan met landbouw. Landbouw is immers 
een van de belangrijke bestaangronden van Brabant en hoort ook bij Brabant. Wij zouden 
niet zonder landbouw willen. Ook onze industrie stamt daarvan af. Wij vinden het heel 
belangrijk dat wij een goede landbouw houden. De ZLTO (Zuidelijke Land en Tuinbouw 
Organisatie) geeft aan daarover te willen meedenken. Ik vind dat het op een juiste manier 
voortgang vindt. Transitie gaat echter niet vanzelf. Zij brengt "au" mee, zij vindt in stappen 
plaats en zij kost geld. Wij hebben in de Structuurvisie niet voor niets laten opnemen dat 
volksgezondheid een provinciaal belang is. Wij hebben nu een tweetal moties waarin wij 
proberen te omschrijven wat wij precies verstaan onder het criterium volksgezondheid in 
relatie tot de megastallen en de lopende zaken. Als blijkt dat die zaken niet aan dit criterium 
voldoen, moet gewoon worden aangegeven dat de overheid niet goed bezig is geweest en 
dat er gewoon schadevergoeding moet betaald moet worden voor alles wat door de overheid 
verkeerd gedaan is waardoor er verkeerde verwachtingen zijn gewekt. Ik ga ervan uit dat 
deze moties in tweede termijn besproken worden. 
Wij gaan niet akkoord met het voorstel van GS. Wij gaan ons buigen over het door de VVD 
voorgestelde amendement. Wij wachten de discussies in de tweede termijn af. 
 
De voorzitter: Door het lid mw. Lestrade-Brouwer worden de volgende moties voorgesteld: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 25 februari 2011, 
beraadslagend het voorstel 12/11 A inzake de wijziging van de verordening Ruimte Noord-
Brabant; 
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constaterende: 
- dat het voorstel 12/11 A een voorstel behelst om tot juridisch harde criteria te komen; 
- de uitkomst voorziet in (procedurele) doorgang van eenaantal lopende zaken; 
- deze lopende zaken daarna in een uitwerkingsfase met gemeenten komen; 
overwegende dat: 
- het debat over de lopende zaken zich richt op de procedurele en juridische aspecten van 
de lopende zaken; 
- het criterium volksgezondheid tot op heden onvoldoende naar voren is gekomen; 
- het criterium volksgezondheid juist een grote rol zou moeten spelen bij de uitwerking van 
de lopende gevallen die doorgang vinden; 
Dragen het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op: 
- met voorstellen te komen om lopende zaken die op basis van procedurele criteria doorgang 
vinden, te kunnen toetsen op volksgezondheid, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 25 februari 2011, 
beraadslagend het voorstel 12/11 A inzake de wijziging van de verordening Ruimte Noord-
Brabant; 
constaterende dat: 
- het voorstel 12/11 A een voorstel behelst om tot juridisch harde criteria te komen; 
- de uitkomst voorziet in (procedurele) doorgang van een aantal lopende zaken; 
- deze lopende zaken daarna in een uitwerkingsfase met gemeenten komen; 
overwegende dat: 
- het debat over de lopende zaken zich richt op de 
procedurele en juridische aspecten van de lopende zaken; 
- het criterium volksgezondheid tot op heden onvoldoende naar voren is gekomen; 
- het criterium volksgezondheid juist een grote rol zou moeten spelen bij de uitwerking van 
de lopende gevallen die doorgang vinden; 
- op basis van dit criterium lopende gevallen geen doorgang zouden kunnen krijgen; 
- Gedeputeerde Staten niet over een voorziening beschikken die voorziet in compensatie bij 
het niet laten doorgaan van lopende zaken; 
Dragen het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op: 
- met voorstellen te komen om een voorziening voor compensatie aan te leggen voor 
lopende zaken die door toetsing op het criterium volksgezondheid geen doorgang kunnen 
vinden, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
................................ 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Het blijkt dat uit de gegevens die op dit 
moment verzameld worden, niet de juiste onderzoeksresultaten gehaald kunnen worden. Dat 
is een van de redenen waarom het onderzoek nog niet klaar is en waarom er een 
verdiepingsslag gemaakt moet worden. Wij zouden de Provinciale Raad kunnen vragen om 
een systeem op te zetten waarin de juiste data wel verzameld worden zodat je kunt kijken 
wat dit soort milieugerelateerde ziektes te weeg brengt. 
Je moet wel weten wat je onderzoekt. Dit onderzoeksysteem is nog niet goed georganiseerd. 
Mijn vraag is eigenlijk of de Provinciale Raad een systeem kan opzetten waarbij de juiste 
dingen onderzocht worden. Daarop komt het in wezen neer. Anders hebben wij geen goed 
criterium. Het IRAS-onderzoek geeft ook aan dat de huisartsen op dit moment niet de juiste 
dingen kunnen verzamelen. Daarvoor moet een ander systeem ontwikkeld worden. 
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Hoofdstuk 3: 
Maatschappij 

Zorg en welzijn 
Cultuur en media 

Jeugd- en ouderenbeleid 
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Motie 2 vreemd aan de orde van de dag: theaterstuk “tienduizend 
zakdoeken”, 30 maart 2007 

 
De voorzitter: Door de leden mw. Kamphorst, mw. Jetten, mw. Lamers, mw. Tindemans-van 
Tent, Arkes, Vreugdenhil, Hoes, mw. Lestrade-Brouwer en mw. Verstappen wordt de 
volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 30 maart 2007, 
overwegende: 
- dat het theaterstuk "Tienduizend Zakdoeken" van Heddy Lester een uniek project is, met 
een grote historische waarde, maatschappelijke betekenis en een groot educatief belang; 
- dat het opvoeren van dit stuk in Nationaal Monument Kamp Vught gezien de inhoud van de 
voorstelling een grote extra meerwaarde heeft; 
spreken uit: 
- dat het van belang is dat deze productie in Kamp Vught doorgang kan vinden zodat ook de 
vele scholen die reeds hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt, de voorstelling bij 
kunnen wonen; 
dragen het College op: 
- de benodigde €10.500,- bij te dragen vanuit de algemene middelen, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Voorstellen – Koninklijke delegatie Turkije, 29 mei 2007 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Tsoutsanis-van der Koogh, mw. Lestrade-Brouwer, mw. 
Jetten, Vreugdenhil, mw. Tindemans-van Tent, mw. Van Boxtel, Van den Oord, mw. Van 
Breda, en mw. Verstappen wordt de volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 29 mei 2007; 
kennis genomen hebbende van het feit dat van 21 tot en met 25 mei jl. een bestuurlijke 
delegatie van de provincie onder leiding van de Commissaris van de Koningin een 
werkbezoek heeft gebracht aan Turkije waarbij verschillende onderwerpen aan de orde zijn 
gekomen die – 
terug in Brabant – noodzakelijk de aandacht verdienen; 
overwegende dat 
- door de PS-delegatie en overige delegatieleden opgedane ervaringen kansrijk kunnen 
worden ingezet, met als doelstelling het concretiseren van de volgende punten: 
1. het inzicht van de Brabanders in het huidige Turkije te vergroten; 
2. naast dialoog en begrip tussen bevolkingsgroepen de verdere integratie van Turkse 
Brabanders te bevorderen, door mede uit het werkbezoek voortgekomen projectideeën; 
- een en ander onder coördinatie van de provincie snel en adequaat als vervolgtraject na het 
werkbezoek kan worden gestart. 
Spreken als hun mening uit: 
1. om het inzicht van de Brabanders in het huidige Turkije te vergroten het gewenst is dat de 
CdK en de bij het werkbezoek aanwezige gedeputeerde, in samenwerking met de ook 
aanwezige burgemeesters na de zomer een Brabantbreed minisymposium organiseren; 
2. dat hierbij naast verslaglegging van de reis ook een verdere gedachtewisseling plaatsvindt 
als aanzet voor concrete projecten op korte en langere termijn; 
3. om de verdere integratie van Turkse Brabanders te bevorderen het in aansluiting op het 
Brabantbreed minisymposium gewenst is dat GS en de betrokken gemeentelijke B&W's in 
overleg met respectievelijk PS en gemeenteraden en waar gewenst betrokkenheid van 
maatschappelijke organisaties, het vervolgtraject nader uitwerken; 
4. dat daarbij onder coördinatie van de provincie onderling afspraken worden gemaakt wie 
voor welk concreet project initiator en verantwoordelijke is. 
5. dat het uiteraard gewenst is de bereikte resultaten via monitoring en periodieke evaluaties 
te volgen, en gaan over tot de orde van de dag. 
Toelichting 
Het minisymposium is allereerst bedoeld om aan Brabant verslag te doen van de opgedane 
ervaringen tijdens het werkbezoek. Bij voorkeur dient dit verslag voorafgegaan te worden 
door een beschouwing (in welke vorm dan ook) over immigratie, remigratie en integratie. De 
ervaring in Turkije leerde dat dit een meerwaarde betekent voor verdere gedachtevorming en 
het gebruiken van een eenduidig begrippenkader in de verder te voeren dialoog. 
De hoofddoelstelling blijft om op basis daarvan ideeën met elkaar uit te wisselen om te 
komen tot een aanzet van concrete projecten op korte en langere termijn. Idealiter wordt 
tevens Brabantbreed afgesproken wie initiator kan en wil zijn van de diverse projectplannen. 
In aansluiting op het minisymposium is het aan GS en burgemeesters/colleges om het 
vervolgtraject voor de kortere en langere termijn in te zetten in overleg met PS en 
betreffende gemeenteraden. 
De PS-delegatie wil alvast een voorschot hierop nemen met de volgende suggesties waarbij 
een winwinsituatie gerealiseerd kan worden via 'brengen en halen' op de navolgende 
aandachtsgebieden: 
Economie 
- het bevorderen van agrarisch ondernemerschap door het uitwisselen van kennis en 
ervaring op het gebied van technology en food; 
- het halen van kenniswerkers met name op het gebied van techniek. Het betreft dan vooral 
hoogopgeleide vrouwen; 
- het aangaan van samenwerkingsverbanden tussen Kamers van Koophandel; 
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- het organiseren en/of stimuleren van Brabantse handelsmissies in het licht van de 
economische groei in Turkije ('het China van Europa');  
Onderwijs 
- het stimuleren van uitwisseling van stageplaatsen op alle onderwijsniveaus en de 
verschillende beleidsterreinen; 
- het ondersteunen van projecten gericht op het verhogen van een op samenhang gericht 
kennisniveau van leerkrachten/docenten in beide landen (bijv. het huidige Get-In project, dat 
voortzetting behoeft); 
- het onderzoeken van Europese subsidiemogelijkheden gericht op het drippledowneffect 
van uitwisselingsprojecten dan wel andere stimuleringsprojecten op staatsscholen in Turkije;  
Zorg Jeugdzorg: 
- ervaring uitwisselen met Childcare-projecten en opvoedingsondersteuningsprogramma's; 
Ouderenzorg: 
- het uitwisselen van werkers in de geriatrische gezondheidszorg. 
- het uitbreiden van opleidingsmogelijkheden binnen Brabant Medical School gericht op 
allochtone ouderenzorg; 
- het uitbreiden c.q. intensiveren van een diabetesproject voor Brabanders van Turkse dan 
wel andere afkomst, gebaseerd op het uitwisselen van ervaringen met 
gezondheidsorganisaties in diverse landen." 
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Nieuwbouw/verbouw Noordbrabants Museum en renovatie 
Statenzaal en Waterstraatcomplex, 11 december 2007 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik ben plat gebeld door mijn voorganger, Jan 
de Vaan. Het Noordbrabants Museum was blijkbaar zijn hobby. Ik kreeg de ene mail na de 
andere, waarin stond dat ik vooral in moest gaan op alles wat werd voorgesteld. Ik had er 
eerst twijfels over. 
Ik vroeg mij af of het niet met wat minder kon, maar uiteindelijk zijn wij meegegaan met deze 
grote investering. Dat doet ons ook heel veel plezier, want wij zien dit, net als de VVD, als 
een investering die iets moet opleveren. Wij zien ook de risico’s met betrekking tot de 
aanbesteding en het proces, maar in tegenstelling tot wat de SP en de ChristenUnie-SGP 
aangeven, denken wij dat het een gevoelde verplichting van het Noordbrabants Museum zou 
moeten zijn om binnen het budget te blijven. Er zijn echter altijd risico’s aanwezig die ertoe 
kunnen leiden dat het museum zich daar niet helemaal aan kan houden. Als PS zo’n 
keiharde grens neerzet, vind ik dat net iets te zwaar aangezet. Ik ga ervan uit dat het 
museum die grens zelf in de gaten houdt. Vanuit dit huis zal er ook voldoende contact zijn 
om een en ander binnen de grens te houden. 
Ten slotte ben ik van mening dat er meer geld naar cultuur moet als wij inderdaad culturele 
hoofdstad willen worden en als wij meer geld van Den Haag willen 
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Motie vreemd aan de orde van de dag Olympische Spelen, 
 14 maart 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Van de SP weet ik het wel, maar ik zou de 
fractie van de ChristenUnie-SGP willen vragen wat zij vindt van de nota Pieken in de delta, 
want dat voeren wij op diverse plekken in Brabant uit, als afgeleide daarvan. Als je op de ene 
plek niet tegen Pieken in de delta bent, zou je dat op andere plekken ook niet moeten zijn, 
want dat is een basisfilosofie. 
In de Commissie voor beleidsevaluatie merken wij dat, als je een onderwerp aan de orde 
stelt, in de toren het sportschoenensyndroom ontstaat, nu misschien wel heel letterlijk, want 
ik weet niet of in de oorspronkelijke notitie over sport, die ons zou worden toegezonden, ook 
op deze manier wordt ingegaan op de Olympische Spelen. Het kan nooit kwaad om flink 
voor de troepen uit te lopen. De verbinding met de economie is heel belangrijk, want ik zie 
een belangrijke rol voor de economie. 
Ik vind de benadering op dat punt in de motie heel belangrijk, hoewel de opdracht, zoals die 
in de motie staat, op deze manier niet per se hoeft. Het mag van mij ook anders, maar het 
gaat erom dat Brabant op enigerlei wijze wordt betrokken bij deze kwestie. Dat kunnen wij 
mooi in navolging doen van het bidboek wat wij voor Brabant Culturele Hoofdstad hebben 
opgesteld. Daarvoor kun je dezelfde mechanismen in werking stellen. Dan maak je gebruik 
van wat je al in gang hebt gezet en je zet dat over naar deze kwestie. Misschien, als het 
ervan komt, ga ik zelfs nog een keer kijken, maar eigenlijk denk ik van niet. 
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Motie vreemd aan de orde van de dag dierenwelzijn, 14 maart 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Dierenwelzijn staat terecht hoog op de 
agenda. Mijn motie is een beetje organisatorisch van karakter. Ik mis een kader waarin wij 
onze discussies kunnen voeren. Ik zou graag door middel van een notitie zien uitgewerkt wat 
wel en niet tot ons takenpakket behoort en waarover wij wel wat willen zeggen en waarover 
niets. Een duidelijk kader helpt daarbij. Als ik een partij voor kinderen zou oprichten, zou ik 
ook niet willen spreken over elk voetbalveldje in Brabant. Dan zou ik het over de grote 
beleidslijnen willen hebben. Op die manier heb ik geprobeerd een motie op te schrijven, met 
het verzoek een kader voor deze kwestie op te stellen. Ik sta open voor andere suggesties, 
maar ik wil de discussie hierover graag op een efficiënte manier voeren. 
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Kaderstellende beleidsnota “Podiumkunsten”, 18 april 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik heb vanochtend mijn stem een beetje 
gespaard voor dit optreden. Ik heb een intensieve bijdrage geleverd in Brussel aan het 
culturele programma. 
Ik heb toen kunnen constateren dat ik niet in aanmerking kom voor het talentenprogramma 
dat wellicht voor de podiumkunsten wordt ontwikkeld. Dit in tegenstelling tot een aantal 
andere Statenleden en ook Omroep Brabant voelde zich daar ook uitstekend thuis. Ik zal 
echter geen compromitterende foto's op mijn blog zetten. Dat heb ik al beloofd. 
Als het gaat om de nota sluit ik mij volledig aan bij het enthousiasme dat door de andere 
partijen naar voren is gebracht. Ik wil aanhaken bij de opmerkingen die de VVD heeft 
gemaakt. Bij ons staat ook hoog in het vaandel dat kunst in vrijheid ontwikkeld moet kunnen 
worden. Kunst heeft met innovatie te maken, kunst moet debat veroorzaken en kunst schuurt 
soms, maar kunst kan ook veel plezier geven. Alle elementen moeten de kans krijgen. Ik heb 
deze nota echt met plezier gelezen. Daarin wordt aangegeven dat de provincie vrijheid bood 
door flexibel en adequaat in te spelen op landelijke en lokale ontwikkelingen en door de wijze 
waarop zij zich voor talentontwikkeling en betere zichtbaarheid van de podiumkunsten wil 
inzetten. Kortom, de provincie wil ook nieuwe soorten kunst, zoals totaaltheater, een kansen 
geven. 
In de Memorie van Antwoord is het College ingegaan op de vragen die te maken hadden met 
Circo Circolo. Dan kom ik meteen op de motie die ik namens vele partijen wil indienen. Het 
College gaf in de Memorie van Antwoord aan dat Circo Circolo ook bij de podiumkunsten 
geschaard had kunnen worden. Er zit echter ook een grote link naar de economische poot. 
Het College geeft zelf ook in allerlei nota's aan dat het verbanden ziet tussen cultuur en 
economie. Circo Circolo is een circus totaaltheaterfestival, dat in 2007 in Liempde op 
landgoed Velder is gehouden en dat buitengewoon veel publiciteit heeft gegenereerd. 
De NOS heeft daar een uitgebreide reportage over gemaakt, die regelmatig is herhaald. Er is 
ook veel buitenlandse belangstelling voor gekomen. Het was een heel innovatief concept en 
dat werd, natuurlijk, gesteund door D66. Wij zijn daar uiteraard erg voor. Er is op dit moment 
een plan om het festival structureel te houden, het ene jaar in België en het andere jaar in 
Nederland. In Nederland is daar dan het Groene Woud, het landgoed Velder voor gekozen. 
In de even jaren zou het dan in Nederland plaatsvinden en in de oneven jaren in Neerpelt in 
België. 
Verleden jaar heeft het Rijk, eenmalig, een grote subsidie gegeven. Het Rijk heeft 
aangegeven dat de provincie nu aan zet is. Om het festival nu plaats te kunnen laten vinden, 
is er dus steun nodig van de provincie. Ik weet dat de provincie verleden jaar ook een bedrag 
van €60.000 beschikbaar heeft gesteld. Nu is de vraag of dat bedrag hoger kan zijn. Ik dien 
deze motie nu in, omdat het haast heeft. Het zal u niet onbekend zijn dat de contracten nu 
afgesloten moeten worden als aanstaande herfstvakantie circussen in het kader van het 
Circo Circolo-festival moeten optreden. Het gaat daarbij om het nieuwe circus. Dat wil ik 
even zeggen ter geruststelling van al diegenen die zich daar eventueel zorgen over maken. 
Wij hebben met elkaar een motie opgesteld. Daarbij heeft enige discussie plaatsgevonden, 
aangezien zij redelijk uitgebreid is. Ik heb toch gemeend dat de motie zo uitgebreid moest 
zijn, omdat ik het College wil ondersteunen als het gaat om de wijze waarop het kan zoeken 
naar mogelijkheden om dit festival te ondersteunen. Er zijn vele uitlatingen in het 
Bestuursakkoord – dat hebben wij niet ondertekend, maar je moet er altijd uit halen wat je 
kunt gebruiken – die van toepassing kunnen zijn op het uitvoeren van het circusfestival. Dat 
betreft elementen die de economie betreffen, de bekendheid van het landgoed en het 
Groene Woud. Wij hebben allerlei elementen opgenoemd in de motie. Het linkt aan 
programma's Dynamisch Brabant, Perspectiefrijk Brabant, Mooi Brabant, het Groene Woud 
en uiteindelijk ook aan de plannen voor BrabantStad Culturele Hoofdstad. Dit zeker als je 
een innovatief concept wilt volgen, het circusfestival, het totaaltheater, en dan ook nog op 
een landgoed. Dat is het bijzondere eraan. Je kunt een link leggen met wat Oerol betekent 
voor Terschelling. Dat zou Circo Circolo kunnen betekenen voor het Groene Woud. Als je dat 
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kwalitatief goed neerzet gedurende een flink aantal jaren, krijg je het Oerol van het Groene 
Woud en dat is Circo Circolo. Zo moet het eigenlijk worden opgevat. 
De motie die ik indien is ondertekend door het CDA, de VVD, de PvdA, de SP, de Brabantse 
Partij, GroenLinks en D66 en wordt in ieder geval emotioneel ondersteund door de Partij 
voor de Dieren en door ChristenUnie-SGP. De motie is per e-mail aan iedereen toegestuurd. 
 
De voorzitter: Door de leden mw. Lestrade-Brouwer, mw. Jetten, Van Schoonhoven, mw. 
Van Boxtel, mw. Lamers en mw. Van Breda wordt de volgende motie voorgesteld. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 18 april 2008, 
overwegende dat 
1. 
- Stichting Briantelli in 2007 een groots en spraakmakend circustheaterfestival Circo Circolo 
heeft georganiseerd; 
- dat nationaal en internationaal bijzonder veel publiciteit heeft gegenereerd; 
- Stichting Briantelli het tot haar taak rekent in internationaal samenwerkingsverband met het 
Provinciaal Domein Dommelhof in Neerpelt (Vlaanderen/Belgisch Limburg) structureel een 
tweejaarlijks circustheaterfestival Circo Circolo te organiseren, afwisselend in Neerpelt en 
Liempde; 
- waarvoor in Nederland landgoed Velder in het Groene Woud als vaste locatie is gekozen; 
- daarbij een intensieve samenwerking met bewoners en instellingen in de regio voorstaat op 
het gebied van onderwijs, relatiemanagement voor bedrijven, gebruik van streekproducten 
enzovoort; 
2. 
- Brabant zichzelf als taak heeft opgelegd economische groei te realiseren; 
- waarbij speciaal aandacht gericht moet worden op de combinatie cultuur en economie; 
- Brabant zich opmaakt voor de nominatie van de B5 voor Culturele Hoofdstad 2018; 
- waarbij zowel de combinatie cultuur en economie als het Groene Woud een onderdeel van 
het programma vormt; 
- Brabant tevens een programma uitvoert waarbij toerisme gestimuleerd wordt; 
- Brabant tevens op zoek is naar mogelijke nieuwe economische dragers op het platteland; 
- een structureel internationaal circusfestival bijdraagt aan de gebiedseigen identiteit van het 
Groene Woud; 
3. 
Circo Circolo in de onder 1 genoemde punten beantwoordt aan de uitdagingen die Brabant 
zichzelf gesteld heeft in het bestuursakkoord, zoals verwoord in 2; 
geven aan dat 
Stichting Briantelli adequate ondersteuning van Brabant verdient om dit internationale 
circustheaterfestival Circo Circolo structureel te realiseren vanuit de gedachte dat cultuur en 
economie hierbij onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn; 
en dragen GS op financiële ruimte te zoeken om deze motie uit te voeren." 
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Kaderstellende beleidsnota Maatschappelijke stages, 23 mei 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Misschien, voorzitter, maar ik maak bezwaar tegen de 
redeneertrant van mevrouw Van Breda, als zou dit ook maar iets met de kwaliteit van het 
onderwijs te maken hebben. Het heeft er zelfs geen snippertje mee te maken. We hebben te 
maken met 53.000 schoolverlaters. Deze week is een onderwijsrapport uitgekomen, waarin 
wordt geconstateerd dat er heel slecht wordt gepresteerd. Het onderwijs weet niet eens hoe 
het de broek moet ophouden! En dan dit soort flauwekul invoeren? De PvdA zou zich 
moeten schamen dat het daar als landelijke partij aan mee wil werken. 
  
Mevrouw Van Breda (PvdA): Voorzitter! Mevrouw Lestrade trapt ook weer in de valkuil. Het 
gaat er niet om wat wij ervan vinden. Het gaat erom dat de maatschappelijke stage er komt. 
De PvdA wil het onderwijs daarbij graag ondersteunen. Ik kan mij niet voorstellen dat de SP 
daar anders over denkt, maar daar kan in tweede termijn op worden teruggekomen. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): De PvdA zou niet moeten willen meewerken aan zulk 
slecht beleid. Ik vind het kwalijk, al is de PvdA-fractie hier provinciaal bezig, dat zij de 
landelijke partij daar niet op wijst, want dit is ontzettend slecht voor het onderwijs. 
………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik hoef in ieder geval niet te zeggen of ik 
voor of tegen ben, want dat zal wel duidelijk zijn. Ik wil wel uitleggen waarom wij zo 
verschrikkelijk tegen zijn. Ik kijk even naar de landelijke richtlijn. Daaruit blijkt dat wij op 
onderwijsgebied veel hebben in te halen. Wij hebben te maken met 53.000 voortijdig 
schoolverlaters. Het onderwijsniveau is niet goed. Een groot percentage van de kinderen van 
15 jaar kan niet goed lezen. De maatschappelijke stages gaan daarnaast nog eens van de 
onderwijstijd af. In de Kamer is een motie ingediend om te bezien of die uren buiten de 
schooltijdennorm kunnen vallen, maar die heeft het niet gehaald. De motie werd gesteund 
door de SP, de PvdD, GroenLinks en D66. Datgene wat in het rapport van de commissie-
Dijsselbloem staat, namelijk doe vooral waar je goed in bent en houd je bij je kerntaken, 
wordt direct weggeveegd met het voorstel over de maatschappelijke stages. Ik vind het een 
gotspe om deze kwestie op het bordje van de scholen te leggen, na alle rapporten die wij 
hebben gekregen over de kwaliteit van het onderwijs. Wij hebben op dit punt als provincie 
geen taak. Aan zulk slecht beleid moeten wij ook niet meewerken. Het is iets anders hoe je 
in het algemeen over maatschappelijke stages denkt. Ik denk daar niet altijd positief over, 
want ik werk in die wereld. Ik zie hoe het gaat. Het is waardeloos, bijna niet te schetsen hoe 
slecht, op sommige gunstige uitzonderingen na. Je kunt er natuurlijk met een heleboel 
idealisme naar kijken, want als het goed word uitgevoerd, is het fantastisch. Ik begrijp de 
idealistische beelden erachter, maar je moet ook naar de praktijk kijken. 
 
Mevrouw Moonen-Gerrits (CDA): Voorzitter! Is D66 erop tegen dat jongeren kennismaken 
met en een bijdrage leveren aan de samenleving? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Neen, daar ben ik niet tegen. Ik ben tegen het 
verplichte karakter van de maatschappelijke stage. Ik denk dat het CDA niet weet hoeveel 
jongeren al aan mantelzorg doen. In het verleden wilden wij daar al speciale regelingen voor, 
omdat dit zo’n zware belasting is, maar ook die jongeren moeten nu een maatschappelijke 
stage doen. Ik vind het veel te zwaar om iedereen die verplichte maatschappelijke stage 
laten lopen. Ik begrijp het idealisme erachter, maar heel veel jongeren doen al 
vrijwilligerswerk. 
Dat zie ik gebeuren, maar kijkend naar de manier waarop het beleid met betrekking tot de 
maatschappelijke stage over het onderwijs wordt uitgerold, met dat verplichte karakter, terwijl 
het bord van het onderwijs al meer dan vol is, denk ik dat het onderwijs niet kan voldoen aan 
de kwaliteitsnormen waaraan het moet voldoen in het kader van Kenniseconomie Nederland. 
Wij hebben die tijd hard nodig voor andere zaken. 
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Mevrouw Moonen-Gerrits (CDA): Mevrouw Lestrade stelt dat het onderwijs daar vooral niet 
mee moet worden belast, maar is het dan niet beter dat wij als provincie proberen te zorgen 
voor ondersteuning en facilitering? 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Waar wilt u al die leerkrachten vandaan halen? Ze zijn 
er niet eens! 
U kent ook al die verhalen over de pensioengerechtigde leeftijd. Heel veel mensen gaan het 
onderwijs uit. Het feit dat men gepensioneerde leerkrachten terughaalt, omdat er niet 
voldoende beschikbaar zijn, zegt toch genoeg. En dan wil het CDA de uren waarop 
leerlingen les moeten hebben, wat hard nodig is, ook nog besteden aan maatschappelijke 
stages, die niet vallen onder de kerntaken van het onderwijs! 
 
De heer Van Schoonhoven (GroenLinks): Voorzitter! Mevrouw Lestrade geeft nu weer een 
oordeel over rijksbeleid. Er ligt toch een wet! 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Daar staat niet in dat wij daaraan mee moeten werken. 
 
De heer Van Schoonhoven (GroenLinks): De wet is een gegeven. Die komt op ons af. De 
provincie kan haar rug daar naar toe keren, omdat het een slechte zaak is voor het 
onderwijs. De provincie kan zich ook afvragen, uitgaande van het gegeven dat de wet er ligt, 
hoe zij kan bijdragen aan haar eigen beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg, welzijn, 
onderwijs en cultuur. Dat is onze overweging om hieraan mee te doen. Wij gaan niet extra 
onderwijskrachten financieren. Wij maken ons apparaat alert op het vinden van 
stageplekken. Wij maken voorts formatie vrij bij de Stichting ZET om mee te doen aan de 
acquisitie van stageplekken. Niet meer en niet minder. In 2010, 2011 bekijken wij hoe wij wat 
dit betreft hebben geboerd. Ook kijken wij dan naar het rijksbeleid. Als het niet goed heeft 
uitgepakt, bekijken wij hoe wij daar als provincie mee omgaan. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Ik ben het daar niet mee eens. Wij hebben daar als 
provincie geen taak in. Wij moeten niet meedoen aan het uitvoeren van slecht beleid. Ik vind 
het rijksbeleid op dit punt slecht. Als wij daar niet aan mee moeten doen, moeten wij dat 
vooral niet doen. 
……….. 
 
De voorzitter: Mevrouw Lestrade gaat nu verder. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Mijn fractie is dus een overtuigd 
tegenstander van het landelijke beleid en het voorstel hier in de provincie. Het is een slecht 
voorstel. Wij hebben groot vertrouwen in jongeren. Wij weten dat jongeren vrijwilligerswerk 
doen en betrokken zijn. Daar zijn voorbeelden te over van. Voor het onderwijs als zodanig 
vind ik dit een buitengewoon slecht voorstel. Ik geneer mij dat de provincie daaraan mee wil 
werken, want het betekent een verlaging van het onderwijsniveau. 
…………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik weet niet of dit wel een goedkoop aanbod 
is. Ik denk dat de meeste mensen zich vergissen in hoeveel werk het kost en inzet het 
vereist om een stagiair goed te begeleiden, ook als dat voor 72 uur is. Als je dat zorgvuldig 
doet en zij er echt iets mee moeten opschieten, kost dat van de stageverlener enorm veel 
inzet. Ook daar schort het behoorlijk aan bij het invoeren van deze stages. 
Als wij kijken naar dit voorstel, vind ik – buiten dat ik het landelijk beleid en het feit dat wij 
daaraan mee willen doen, afkeur – dit voorstel ook zonde van het geld. Het enige dat wij 
doen is Zet een leuke opdracht verschaffen, terwijl een school die zich in de maatschappij 
thuis voelt, een eigen sociale kaart heeft en al weet welke organisaties geschikt zijn om 
maatschappelijke stageplaatsen te verzorgen. Als je kijkt naar de scholen die het op dit 



 181 

moment al geregeld hebben, zie je dat die op die manier werken. Ik vind het dus zonde van 
het geld om Zet te vragen, want het enige dat zij moeten doen, is dwars door heel Brabant 
op zoek gaan naar plekken die in de buurt liggen van scholen, die dat zelf in minder tijd en 
voor minder geld kunnen doen. Dus los van het feit dat ik tegen het beleid ben, vind ik het 
ook nog zonde van het geld dat wij aan Zet uitgeven. 
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Kaderstellende notitie Sport in Beeld, 23 mei 2008 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat zal wel minder worden. Ik raak aan het eind toch 
wat uitgeblust. 
Voorzitter! Ik heb nog getracht naar het audioverslag te luisteren om te horen wat er allemaal 
wel en niet is gezegd. Ik weet dat wij van meet af aan enthousiast waren, zeker over de 
Memorie van Antwoord en hetgeen wordt gezegd over de accommodaties. Ik heb echter nog 
een aantal vragen en opmerkingen. Dat betreft punten die ik niet terug kon vinden in het 
audioverslag. Op pagina 10 worden de combinatiefuncties genoemd. Die worden echter 
alleen genoemd in het kader van de alliantieschool en sport. Ik ben daar ook mee bezig 
geweest en ik weet dat er een verdeling is, maar ik wil er wel voor waarschuwen dat die 
combinatiefuncties niet alleen ingezet kunnen worden voor sport, want er horen meer 
onderwerpen bij. De sportfederaties hebben gewoon een heel goede lobby gevoerd bij het 
Rijk om daarbij betrokken te worden. De sector kunst en cultuur was daar behoorlijk minder 
actief in. Daardoor is de grote bulk aan activiteiten van de combinatiefuncties richting sport 
gegaan. Daar kunnen wij echter niet voldoende mensen "kwijt", want daar zijn dan weer te 
weinig accommodaties voor. Als je in een gemeente veel sportactiviteiten wilt aanbieden, 
loopt je steeds weer aan tegen het gebrek aan accommodaties. 
Op pagina 11 wordt gesproken over jeugdsportfondsen. Ik heb begrepen dat daar wel wat 
vragen over zijn gesteld. Met dat onderdeel is D66 het niet eens, maar dat is nog geen reden 
om tegen de notitie te stemmen. Dat is gewoon een gemeentelijke taak. Elke weldenkende 
gemeente heeft een welzijnbeleid, waarbij kinderen naar een lokale sport- of muziekschool 
kunnen gaan. Dat hoeft dus niet provinciaal geregeld te worden. Ik snap dan ook absoluut 
niet waarom het in deze notitie staat. Ik vind het echt zonde van de energie, zonde van de 
moeite en zonde van het geld. 
Ik zie dat Sportservice Noord-Brabant ook aanwezig is. Dat is een buitengewoon plezierige 
instelling, ook om mee samen te werken. Die hebben ook veel buurtsportwerkers in dienst. 
Dat mis ik eigenlijk in de notitie. Daarin wordt veel gesproken over sportverenigingen, maar 
de wijze waarop sport tegenwoordig "afgenomen" wordt, is niet meer via langdurige 
lidmaatschappen van sportverenigingen en het is ook niet meer zo dat kinderen een jaar 
lang na school een bepaalde sport gaan doen. Kinderen willen graag vijf weken dit doen en 
dan weer vijf weken dat. Dat kan met buurtsportwerkers heel goed worden geregeld. Daarom 
zou ik willen zeggen: wees vrij in het beleid en kijk niet alleen naar de sportverenigingen, 
want als dat gebeurt, zit men veel te vast aan de keuzes die men moet maken. Dat heeft dan 
weer te weinig resultaat. 
…………….. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik wil een opmerking maken in de richting 
van de heer Vreugdenhil. Ik vind zijn aandacht voor gehandicaptensport een beetje buiten 
proporties. Het feit dat wij toplocaties hebben, betekent dat die ook toegankelijk zijn voor 
gehandicapten, want zo wordt het in toplocaties geregeld. Zonder dat soort locaties kun je 
gehandicaptensport op je buik schrijven. Ik vind het een beetje overdreven om dit te gaan 
roepen, terwijl wij heel goed bezig zijn. Dat was toch een aardig steuntje, niet? 
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Kaderstelling voor archeologie en voor beeldende kunst en 
vormgeving/ Koepelnota Cultuur, 27 juni 2008 

 
De voorzitter: Door de leden mw. Van Breda, mw. Lamers, Hoogeveen, Van Schoonhoven, 
mw. Kamphorst, mw. Lestrade-Brouwer en mw. Jetten, wordt de volgende motie ingediend: 
 
“Provinciale Staten van Noord-Brabant, in vergadering bijeen op 27 juni 2008, behandelend 
de kaderstellende notitie voor Beeldende Kunst en Vormgeving; 
overwegende dat: 
- de sector vormgeving in Brabant, afgemeten aan de aanwezige opleidingen, musea, 
instellingen, werkplaatsen en evenementen groot is in omvang en ontwikkeling; 
- in Brabant veel aandacht is voor de relatie tussen cultuur en economie, in het bijzonder 
voor de reactieve industrie als motor van economische ontwikkelingen; 
- mede met behulp van vormgeving tastbaar invulling kan worden gegeven aan BrabantStad 
Culturele Hoofdstad; 
- de sector ook in belangrijke mate bijdraagt aan een goed vestigingsklimaat in Brabant; 
- vormgeving een belangrijke drager is van de Brabantse economie; 
constaterende dat: 
- in 1997 het werkterrein Vormgeving aan het werkterrein Beeldende Kunst is toegevoegd; 
- de steunfunctie NBKS in 2003 in opdracht van de provincie een startnotitie heeft 
uitgebracht waarin een goed overzicht is gegeven van de potentie die Brabant heeft op 
vormgevingsgebied, en de mogelijkheden die dat schept voor het opzetten van effectief, 
vooruitstrevend en op innovatie gericht vormgevingsbeleid; 
- de provincie in 2003 en 2004 incidenteel subsidie beschikbaar heeft gesteld voor 
vormgeving maar dat werkelijk effectief beleid op het terrein Vormgeving niet is gerealiseerd; 
- nader onderzoek nodig is om tot een afgewogen afbakening van de (deel)disciplines en 
thema's binnen het vormgevingsbeleid te komen, dat bovendien is afgestemd op het 
landelijke en lokale beleid; 
Dragen het college van GS op: 
in samenspraak met het veld Provinciaal Vormgevingsbeleid te ontwikkelen en daarbij ook 
de startnotitie van de NBKS te betrekken en de beleidsvoorstellen voor te leggen aan de 
commissie ZWC, 
en gaan over tot de orde van de dag.” 
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Brabant investeert in Jeugd; Beleidskader Jeugd 2009-2012, 7 
november 2008 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Als ik het begrip ‘kind centraal’ hoor, dan 
betekent dat meestal niet dat het kind centraal staat, maar dat het over gebouwen gaat, over 
bakstenen, over structuren of over personeel, en dat het kind ver verdwaald is tussen alle 
discussies, maar niet dat het over het belang van het kind gaat. In dit beleidsstuk heb ik 
gezien dat het College inhoud probeert te geven aan de processen. Ik heb al eerder 
aangegeven dat ik vind dat het College daar heel hard zijn best voor doet en dat het op de 
goede weg bent. Het College probeert kwaliteitseisen te stellen aan de producten, aan de 
trajecten die uitgezet worden en ook aan de aanbieders, door de HKZ- certificering, die wordt 
afgedwongen, hoewel dat alleen de procescertificatie is en niet het productkwaliteitsverhaal, 
dus daar is nog een wereld te winnen. 
In de structuren is zowel sprake van het preventieve als het curatieve verhaal. Het Collegewil 
zich meer richten op het preventieve verhaal. Ik denk dat dat heel verstandig is, aangezien er  
veel gemeenten zijn die absoluut niet weten wat ze met deze heel moeilijke kwestie aan 
moeten en ik ben blij dat het College daar een ondersteunende en helpende hand wilt 
aanbieden. Er zijn echter ook gemeenten die het wel goed kunnen. Daar moet maatwerk 
worden geboden. Dit heeft niet eens zo veel te maken met de grootte van de gemeente. Je 
zou misschien denken dat grote gemeenten het allemaal wel zelf kunnen en kleine niet, 
maar daar zit nog wel eens verschil tussen. Ik verwacht dus maatwerk op dat punt. 
Dan iets over het personeel. Er zijn zorgen uitgesproken over de zwaarte van het werk, met 
name ten aanzien van het ziekteverzuim en het verloop. Het is ook vreselijk zwaar werk. Ik 
verkeer in een omgeving waar veel mensen in de jeugdzorg werken. Ik werk al sinds 2002 
op een Centrum voor Jeugd en Gezin. Niet dat ik daar in mijn werk zelf mee te maken heb, 
maar ik zie alle mensen om mij heen en ik weet waar ze mee te maken hebben, hoe zwaar 
ze het hebben, hoe moeilijk cases zijn en hoe teleurgesteld ze zijn als er iets mislukt. Ik snap 
ook dat het verloop groot is, want ik denk dat je zulk werk niet heel lang vol kunt houden. Je 
moet dat dus ook incalculeren bij dit soort werk. Met betrekking tot de klachtencommissie 
heb ik in een interruptie tijdens de begrotingsbehandeling aangegeven wat ik daarvan vond. 
Ik heb enige mogelijkheden aangereikt. Ik wil verder nog iets aangeven met betrekking tot de 
toegankelijkheid. 
Een aantal mensen dat hulp nodig heeft in deze sector zal best heel slim, erudiet en 
geletterd zijn en het allemaal heel goed begrijpen, maar ik ga er van uit dat een aantal dat 
ook niet kan. Dan kom je niet door de site, de papieren, de aanvragen en de afkortingen 
heen. Het is een wereld van ellende en afkortingen, waardoor je absoluut in een brei van 
ongeluk verzeild raakt. Ik zou het College met klem willen vragen om daar iets aan te doen. 
Maak bijvoorbeeld een stroomschema, iets met normale taal, of een site die iedereen 
begrijpt, want het is echt totale warrigheid. Een simpel stroomschema zou al heel veel 
helpen om te begrijpen op welk punt je bent, in welke behandeling en waar je dan naar toe 
moet. 
Dan ICT. Ik zag ergens staan dat het College bezig is met een soort internetforum. Zo’n 
online hulpverlenersite lijkt me buitengewoon effectief en daar willen wij graag ook nadruk op 
vestigen. Dat waren een paar punten, maar verder is het beleidsstuk zelf prima. Wij hopen 
dat het College binnenkort met een heel mooie uitvoeringsagenda komt. 
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Vervolgaanpak Jongerenparticipatie Noord-Brabant,  
13 februari 2009 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mevrouw de voorzitter! Als de voortekenen ons niet 
bedriegen, kan ik u verzekeren dat wij de volgende periode verschillende sprekers op 
verschillende onderwerpen kunnen leveren. Ik hoop echt dat u dan verschillende mensen 
ziet. 
Als wij jongeren willen interesseren voor de politiek, moeten wij agendapunten niet 
behandelen zoals dat vanmorgen is gebeurd. Ik kan u verzekeren dat op het Statenveld 
jongeren zaten die zich afvroegen wat zij hier deden. Als wij jongeren bij de politiek willen 
betrekken, moeten wij dat doen vanuit het gedachtegoed van die jongeren. Ik kan dat niet 
vaak genoeg benadrukken. Wij denken steeds dat wij moeten vertellen waar wij mee bezig 
zijn, maar wij moeten ons verplaatsen in die mensen en kijken wat zij interessant vinden. Wij 
hadden dit debat vanochtend op de agenda moeten zetten, dan was het misschien 
interessant voor hen geweest. 
Wij vinden het prima om jongeren bij de politiek te betrekken. Wij gaan mee in dit voorstel. 
Wij menen echter dat veel meer vanuit de jongeren gedacht moet worden. Zij zijn bepalend. 
Ik heb af en toe het idee dat wij hun dingen voorschotelen die ik vroeger zelf ook niet leuk 
gevonden zou hebben en waarom zouden zij die dan wel leuk moeten vinden? Het 
Lagerhuisdebat is hartstikke leuk. De jongeren vinden dat enig en zijn daar heel enthousiast 
over. Dat geldt ook voor de andere debatten. Er is inderdaad sprake van een beperkte 
doelgroep, maar bij die debatten is ook maar een beperkte groep Statenleden aanwezig als 
ik dat mag zeggen. 
Het idee voor november vind ik leuk, met name als de jongeren nog veel meer betrokken 
worden bij de uitvoering. Daarvoor is een bepaalde begeleiding nodig. Het zou leuk zijn als 
zij tussendoor kunnen rapporteren om te vertellen hoe het ermee staat. Enige discipline bij 
jongeren is ook niet weg. 
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Cultuur schept ruimte. 
Provinciale bouwsteen Brabantstad Culturele Hoofdstad 2018,  

10 juli 2009 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ook ik ben blij dat ik na de woordvoerder 
van de VVD spreek, want al twitterend en sms-end met ons commissielid dat in Zuid-
Frankrijk zit, ben ik nog niet tot de juiste financiële vragen gekomen. Het is altijd prettig als 
een deskundig iemand vóór jou het woord voert. Met dank sluit ik mij bij hem aan. 
De nota "Cultuur schept ruimte" bevat een helder verhaal. D66 heeft in de vorige periode met 
heel veel nadruk gezegd Vincent van Gogh een heel goed merk voor Brabant te vinden. Wij 
hebben dat tot vervelens toe herhaald en wat zien wij? Het wordt in het stuk genoemd 
alsmede de innovatieve aspecten waarover wij toen spraken. Wij zijn daarover zeer 
tevreden. U kunt zich voorstellen dat Circo Circolo als provinciaal project ons ook zeer 
gelukkig maakt. 
Wij vinden het concept BrabantStad hierin heel belangrijk als dragende factor, maar of wij nu 
culturele hoofdstad worden of niet, het gaat ons om de structuur van de culturele verbinding 
die wij hiermee proberen te onderbouwen. Mochten wij Culturele Hoofdstad worden, dan is 
dat het toetje op een stevige taart die wij voor Brabant wensen. 
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Q-koorts, 4 februari 2010 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Te veel mensen en te veel dieren op een te 
klein oppervlak leidt tot allerlei dierziekten. De Q-koorts is een van de vele die wij gehad 
hebben en een van de vele die zal komen als zij zo doorgaan. Het land was van de boeren, 
de burgers zijn erbij gekomen en dat geeft problemen. Voor mij is de hele problematiek 
gekoppeld aan de wijze van bestaan die hier van oudsher was. Boeren zitten nu in de klem 
van de banken. Als er iets gebasht moet worden, laten wij dan de banken bashen. Dat doen 
wij toch met zijn allen, dus dat kan er wel bij. De sector zit in een houtgreep. Er is geen 
sprake van een groot zelfregulerend vermogen en er zit geen innovatief vermogen in de 
toegevoegde waarde van de producten. Een kleine gesloten kern zou toegevoegde waarde 
kunnen krijgen met minder dieren maar wel met kwalitatieve producten en een gesloten kern. 
De Parmaham hoeft niet, wij maken gewoon een Brabantse ham, zoals de heer Hutten 
aangaf. Die vernieuwing had ik graag gezien in de sector. Het is natuurlijk een kwestie van 
heel lange adem. 
 
De heer Van der Doelen (CDA): Voorzitter! Ik wil even inhaken op het begin van het betoog 
van mevrouw Lestrade. In de jaren vijftig en zestig was er in Brabant een kleinschalige 
veehouderij, maar was er wel mond- en klauwzeer en varkenspest. Toen kwamen die ziektes 
zelfs nog frequenter voor dan nu het geval is. 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Dat is mij niet onbekend, vandaar dat ik aangaf dat er 
nog vele ziektes zullen volgen. Waar dieren en mensen bij elkaar zijn, zijn ziektes. Wij 
kunnen niet alles weghalen, hoe graag wij dat ook zouden willen. Ik denk wel dat je iets moet 
doen aan de risico's van te veel mensen en dieren bij elkaar zetten. Het probleem zit in de 
intensieve veehouderij. Daarop zou een grote visie ontwikkeld moeten worden, want de Q-
koorts is maar een van de vele uitwassen. Wij moeten eigenlijk spreken over de intensieve 
veehouderij in totaliteit. Het probleem van de Q-koorts wordt nu getackeld, te laat, maar het 
gaat om veel meer. 
De provincie heeft ons vanaf een bepaald moment veel informatie gegeven. Zij klopt zichzelf 
daarvoor terecht op de borst. Ik wil toch even een lans breken voor de Partij voor de Dieren 
die hier keer op keer vroegtijdig problemen aan de orde heeft gesteld en die inderdaad niet 
op adequate wijze is behandeld. Ik heb daar met samengeknepen tenen naar gekeken. Ik 
vind dat wij daarin tekortgeschoten zijn. Ik wil niet zeggen dat alle partijen dat gedaan 
hebben, maar er werd toch wat vrolijk overheen gewalst. Zij hebben gelijk als zij aangeven 
dat zij de problematiek vroeg aan de orde hebben gesteld, vaak tot irritatie van anderen. 
Er is reeds veel gezegd. Dat hoef ik niet te herhalen. Ik noem nog enkele punten. De 
departementen van LNV en VWS hebben traag en niet adequaat gereageerd. Als mijn 
kinderen het zo zouden doen, zou ik zeggen: jullie maken er een zootje van! Als je ziet wat 
hier gebeurd is, begrijp ik niet goed dat men zegt dat de volksgezondheid op de voorgrond 
staat. Aan het einde van mijn betoog zal ik een motie indienen, want ik ben van mening dat 
de volksgezondheid leidend moet zijn op dit dossier. Ik ben blij dat ook de woordvoerder van 
het CDA dat heeft toegegeven. Ik hoop dat hij akkoord zal gaan met deze motie. 
Er is nog veel onduidelijk over de veterinaire strategie. Het roept een beeld op van 
adhocbeslissingen. Over de mest is nog niets duidelijk. 
Kunnen er andere technieken toegepast worden? Er wordt gesproken over het natsproeien 
van mest en dan weer weghalen en dan weer droogmaken. Het is vrij gecompliceerd, laat 
staan voor mensen die als buitenstaanders, maar wel betrokken, daarvan horen. In de notitie 
wordt gesproken over het robuuster maken van de veehouderijsystemen. Ik ben benieuwd 
wat daarmee wordt bedoeld. Ik ben nogal van de definities en zou graag weten wat dit 
inhoudt. 
Er wordt ook gesproken over maatregelen ten aanzien van de 500 meterzone en daaraan 
wordt de reconstructie gekoppeld. In de reconstructie gebeurt een en ander op basis van 
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vrijwilligheid. Is dat hier ook aan de orde? Worden er in het kader van de volksgezondheid 
hardere maatregelen genomen? Passen die wel in de reconstructie of juist niet? 
Er was ooit een Kamerlid Van Heugten die een conceptplan plattelandswoningen ontwikkeld 
had. Ik heb daarover destijds schriftelijke vragen gesteld. Omdat de functies namelijk uit 
elkaar gehaald worden, worden meer burgers het buitengebied in gesleept. Ik zou onze 
gedeputeerde willen vragen hoe hij de problematiek die dat Kamerlid bij ons veroorzaakt 
heeft, gaat oplossen.  
Voorzitter. Ik lees mijn motie voor. 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brant, in vergadering bijeen op 4 en 5 februari 2010; 
overwegende dat: 
- de uitbraak van de Q-koortsepidemie zowel veterinaire als humane gezondheidsproblemen 
veroorzaakt; 
- de gezondheidsproblemen bij mensen beduidend ernstiger gevolgen hebben dan die bij 
dieren; 
stellen vast dat: 
- desondanks het ministerie van LNV nog steeds de leiding heeft in het Q-koortsdossier 
terwijl het met name humane problematiek betreft; 
verzoeken: 
- haar voorzitter een brief op te stellen waarin er bij het ministerie van LNV ten sterkste op 
aangedrongen wordt om de leiding in dit dossier zo spoedig mogelijk over te dragen aan het 
ministerie van VWS; 
- deze brief mede te laten ondertekenen door de burgemeesters van de Brabantse 
gemeenten, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
 
De voorzitter: Deze motie is ingediend door de leden mw. Lestrade-Brouwer, Martens en 
mw. Verstappen. Zij maakt onderwerp uit van de beraadslagingen en krijgt nr. M1. 
……………………… 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Ik doe mijn tweede termijn ook staande 
achter het katheder. Blijkbaar heb ik dat nodig voor mijn gevecht met de gedeputeerde. Dat 
was met de vorige gedeputeerde ook zo. Het belooft hetzelfde te worden; helemaal leuk. 
Ik ga even in op wat de gedeputeerde zei over de motie. Ik wist dat er een motie was in de 
Tweede Kamer, maar niet dat ik mijn motie letterlijk hetzelfde geformuleerd had. Dat vind ik 
wel grappig. De reactie van de gedeputeerde doet een beetje onrecht aan onze positie als 
middenbestuur en ook aan het feit dat wij vragen de burgemeesters erbij te halen omdat zij 
in dezen een verantwoordelijkheid hebben. Zij zitten in de WPG, zij hebben een 
verantwoordelijkheid tegenover de burgers. De gedeputeerde spreekt over technische 
maatregelen. Die kan LNV hopelijk wel nemen. 
Maar als het gaat om rigoureuze, goed doordachte maatregelen op het terrein van de 
volksgezondheid, vinden wij de heer Klink toch iets beter geschikt. Hij is ook van het CDA, 
dus wat dat betreft hoeft de gedeputeerde daarover niet moeilik te doen. 
De gedeputeerde vroeg mij hoe ik de verantwoordelijkheden zie. Ik ben daarop al ingegaan 
maar zal dat even herhalen. Ik heb gesproken over het zelfregulerend vermogen van de 
sector. Dat is een verantwoordelijkheid van de sector maar ook van de individuele 
veehouders. Dat zou best ontwikkeld mogen worden. Ik heb het gehad over het innovatief 
vermogen. Daar moet input geleverd worden. Dat is ook een verantwoordelijkheid van de 
individuele veehouder en de sector. Verder heb ik gesproken over de toegevoegde waarde. 
Ik maak even een vergelijking met value added logistics. Daarmee wordt waarde toegevoegd 
aan het product. Volgens mij kan dat in de veehouderij ook. Dan hoeft die meer zo intensief 
te zijn. 
Er ligt een grote schuldvraag bij de banken. Ik realiseer mij heel goed dat boeren in de klem 
van banken zitten. Het valt hun beslist niet allemaal aan te rekenen. Desalniettemin verwacht 
je van ondernemers een ondernemende houding. Die kan er ook op andere vlakken zijn. 
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Men zou kunnen nadenken over de toekomst van de intensieve veehouderij waarbij een 
omslag gemaakt wordt van kwantiteit naar kwaliteit. Op langere termijn kan Brabant geen 
intensieve veehouderij meer hebben. Er moet iets gedaan worden. Ik hoop dat de sector 
Daarvoor zelf ook allerlei spannende plannen bedenkt. 
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Evaluatie jeugdzorgbeleid (onderzoekcommissie Beleidsevaluatie), 
4 februari 2010 

 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Voorzitter! Mijn inbreng kan kort zijn. Wij volgen de 
redenering van GroenLinks en PvdA met betrekking tot aanbeveling 3. Ik zie daar niet zo 
heel veel problemen. Ik vind niet dat de provincie op de stoel van de gemeenten gaat zitten. 
Ik heb het nog even nagelezen want het was een tijdje geleden dat ik het stuk voor het laatst 
gezien heb. Ik zie echt niet het probleem dat de provincie allerlei dingen doet die des 
gemeentes zouden zijn. 
De heer Voeten sprak over het bedrag van €5 mln. per jaar. Ik weet nog dat ik die bedragen 
nooit terug kon vinden in de jaarverslagen en de begrotingen. Achteraf bleek dat het voor 
een deel in K2 zat of in andere dingen. Het was niet te vinden. Ik was verbaasd toen ik dit 
las. Ik wist dat het autonome middelen waren, maar niet dat wij zoveel uitgaven aan dit 
onderdeel. Het zat op de bestuurlijk-strategische samenwerking omdat gemeenten toen nog 
zoveel ondersteuning nodig hadden. Ik begrijp de lijn maar herinner mij niet dat het zodanig 
geformuleerd is. Misschien wordt dat ook bedoeld met de betreffende opmerking in het 
onderzoek. 
Ik vind eigenlijk dat u er redelijk goed uitkomt, want wij krijgen altijd op onze kop dat wij de 
kaders niet juist stellen. 
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Motie vreemd aan de orde van de dag, 10 december 2010 
 
De voorzitter: Door de leden Van den Oord, Heijmans, mw. Van Breda, mw. Geeraedts, 
Van Schoonhoven, Vreugdenhil, mw. Verstappen en mw. Lestrade-Brouwer wordt de 
volgende motie ingediend: 
 
"Provinciale Staten van Noord-Brabant in vergadering bijeen op vrijdag 10 december 2010; 
constaterende dat: 
- Omroep Brabant per 1 januari 2011 stopt met verspreiding van het tv-signaal via de 
satelliet; 
- circa 60.000 huishoudens in het Brabantse buitengebied Omroep Brabant tv kijken via de 
satelliet (bron: TNS/NIPO); 
- zij vanaf 1 januari 2011 praktisch geen regionale tv nieuwsvoorziening meer hebben omdat 
zij op Digitenne of internet aangewezen zijn (slechte of geen ontvangst door onvoldoende 
dekking zendmasten en trage internetverbindingen); 
overwegende dat: 
- de Provincie Noord-Brabant Omroep Brabant financiert (subsidieert) om alle Brabanders te 
voorzien van regionaal nieuws; 
- in geval van calamiteiten Omroep Brabant dienst doet als rampenzender; 
- Omroep Brabant haar taak om alle Brabanders een regionale nieuwsvoorziening te bieden, 
per 1 januari a.s. niet lijkt na te komen; 
verzoeken het college: 
- alles in het werk te stellen dat Omroep Brabant haar verplichting nakomt om door 
verspreiding van het tvsignaal via de satelliet alle Brabanders van regionaal nieuws te 
voorzien, 
en gaan over tot de orde van de dag." 
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Kaderstellende notitie Monumenten 2011, 4 februari 2011 
 
 
Mevrouw Lestrade-Brouwer (D66): Mijnheer De voorzitter! Ook D66 ziet het 
monumentenbeleid graag toekomstgerelateerd. In dat opzicht kunnen wij ons aansluiten bij 
de visie van de VVD. Het heeft inderdaad te maken met de vraag wat wij met Brabant willen, 
of dat toekomstgericht is of alleen naar het verleden gekeerd. Er was van de week een 
presentatie van de heer Coen Teulings over stad en land. Ik heb ook even het boek 
opgezocht dat hij daarover geschreven heeft. Een van de stellingen was dat 77% van de 
grondprijsverschillen zit in een beperkt aantal factoren bij gemeenten, waaronder culturele 
voorzieningen zoals monumenten. Hij stelde voor gemeenten vooral te laten meeïnvesteren 
in o.a. culturele voorzieningen en monumentenbeleid. Dat lijkt mij niet onverstandig, ook 
vanwege het feit dat het Rijk zich zo terugtrekkend opstelt. 
Wij zijn voorstander van een toekomstgericht monumentenbeleid. Daarbij moet vooral 
gekeken worden naar de functie die het gebiedsgericht kan hebben. Bij de behandelingen 
van de investeringsagenda van Brabant hebben wij aangegeven dat wij reserves hebben bij 
de wijze waarop een en ander vermeld staat in de investeringsagenda. Ik verwijs naar de 
topvoorzieningen die daar genoemd worden, de paar projecten die genoemd worden en het 
exploitatierisico. Het feit dat wij instemmen met de kadernota betekent niet dat wij het eens 
zijn met alle zaken die GS in het vervolg hiervan zullen voorstellen. Het kader is prima, maar 
wij hebben wel vraagtekens bij de wijze waarop de investeringsagenda wordt ingevuld. 
 


