
 

 

 

 
 
 
 
 

2013: Invloed en profilering 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2013 van de Statenfractie D66 Noord-Brabant 1 

 

Woord vooraf 
 
Beste lezer, 
 
Voor u ligt het jaarverslag 2013 van de Statenfractie van D66 van de provincie 
Noord-Brabant.  
Vanuit een oppositierol proberen wij het verkiezingsprogramma (Noord-Brabant, 
een provincie van wereldklasse; Verkiezingsprogramma D66 Noord-Brabant 
Provinciale staten 2011-2015) te realiseren. 
 
In dit jaarverslag treft u de ontwikkelingen in 2013 aan. In het hoofdstuk 
algemeen krijgt u een overkoepelend beeld van het functioneren van de fractie 
als geheel. In de daaropvolgende hoofdstukken wordt inhoudelijk verslag 
gedaan van de ontwikkelingen. Wij hebben er voor gekozen om dit onder te 
verdelen conform de huidige commissie-indeling. Het fractielid dat hier primair 
verantwoordelijk voor is heeft ook het verslag gemaakt. 
De hoofdstukken beginnen met een parafrasering van het 
verkiezingsprogramma, gevolgd door een verslag van de belangrijkste zaken. 
Voor de geïnteresseerde lezer zijn verwijzingen opgenomen naar het volledige 
verkiezingsprogramma, provinciale beleidsstukken, schriftelijke vragen van D66 
en moties/amendementen die ingediend zijn. 
In het laatste hoofdstuk vindt u nog een (niet limitatieve) opsomming van 
bijeenkomsten waar D66 aanwezig was en van vermeldingen in de pers. 
 
Wij wensen u veel leesplezier! 
 
De Fractie van D66 in de Provinciale Staten van Noord Brabant  
 

Maruška Lestrade 
Suat Kutlu (tot november 2013 Ingrid Oomen) 
Tineke Klitsie 
Anne-Marie Spierings 
Jeroen Hageman 

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


 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jaarverslag 2013 van de Statenfractie D66 Noord-Brabant 2 

 

1. Algemeen (door Maruška Lestrade) 
Fractie 
Er wordt hard en intensief gewerkt door de fractie. Vrijdag is de vaste 
provinciedag. We hebben natuurlijk onze 'gewone' PS-vergaderingen (in 2013 
hebben we 11 vergaderingen gehad die gemiddeld bijna 9 uur duurden), maar 
daarnaast zijn er commissiedagen en, zoals we dat nu noemen, de 
beeldvormingsdagen. Dagen waarop we op werkbezoek gaan met de 
commissies, insprekers ontvangen, voorlichtingsbijeenkomsten krijgen etc.  
De fractie heeft uiteraard ook haar eigen bijeenkomsten: de maandagavonden 
voorafgaand aan commissie- en PS vergaderingen zijn we standaard bij elkaar 
met de leden van de steunfractie.  
Er is regelmatig contact met de achterban. Niet alleen tijdens de ARV (algemene 
regio vergadering) die 3 tot 4 x per jaar op een zaterdag wordt gehouden, maar 
ook via mail, telefonische overleggen, werkbezoeken en -afspraken. De uren die 
het PS-lidmaatschap kost overschrijden vele malen de officiële tijd die ervoor 
beschikbaar wordt gesteld: 11 uur per week. Zelf kom ik uit op een gemiddelde 
van 20 tot 25 uur. 
Jammer genoeg heeft Ingrid Oomen daarom onze fractie op 15-11 moeten 
verlaten. Ze kon de taken niet meer met haar drukke werkzaamheden 
combineren. Ze is opgevolgd door Suat Kutlu, zowaar een man! Dat is in onze, 
tot nu toe door vrouwen gedomineerde, fractie een bijzonderheid. De 
verhouding is nu 3-2. 
We hebben afgelopen jaar te maken gehad met uitval van Tineke Klitsie die 
door een ongeval langdurige bedrust kreeg voorgeschreven. Via Skype was zij 
bij onze fractievergaderingen aanwezig. In haar revalidatieperiode stond er een 
bed in de fractiekamer zodat ze daar kon rusten: langdurig staan en zitten was 
in die tijd niet mogelijk voor haar. Al met al is zo de 'verzuimperiode' tot een 
minimum beperkt en hebben we geen beroep hoeven doen op de 
vervangingsregeling.  
 
Moties, amendementen, vragen, interpellatie en een initiatiefvoorstel. 
In 2013 heeft Jeroen Hageman een initiatiefvoorstel ingediend "Wij gaan verder 
als Brabant" waarover meer in zijn eigen bijdrage. 
Daarnaast hebben we 11 van de in totaal 78 amendementen ingediend 
waarvan er 1 is aangenomen, 1 ingetrokken en 9 verworpen. In totaal zijn er in 
PS 7 amendementen aangenomen.  
Moties waren er meer: we hebben er 20 ingediend ( van de 138). Daarvan zijn 
er 8 aangenomen (in totaal 55, dus een goede score!), 7 verworpen, 1 
ingetrokken en 4 aangehouden. 
Er zijn door ons 7x schriftelijke vragen gesteld, daarnaast hebben we 3x samen 
met een andere partij vragen ingediend. Tijdens het vragenuurtje heeft Tineke 
Klitsie de monitoring van de vergunningsaanvragen aan de orde gesteld op 19 
april.  
Tot slot hebben we samen met GroenLinks, PVV, PvdA, 50+, PvdD en OSN een 
interpellatiedebat geagendeerd over het proces en de informatievoorziening 
over het voorbereidingsbesluit. 
 
Social Media 
Sommige leden van de fractie houden zich druk bezig met diverse vormen van 
social media, anderen hebben daar minder of geen tijd voor. Er is een 
fractieblog waar zowel Jeroen Hageman, Anne-Marie Spierings als Tineke Klitsie 
regelmatig een bijdrage aan leveren.  
Jammer genoeg kom ik er, ondanks goede voornemens, niet aan toe. Ik schrijf 
wel op mijn eigen weblog. In 2013 had ik daar 33.600 bezoekers die samen 

Moties en amendementen: 
• Het overzicht van alle moties 

en amendementen 
 
Schriftelijke vragen: 
• Het overzicht van alle 

schriftelijke vragen 
 

http://noordbrabant.d66.nl/moties-en-amendementen/moties-en-amendementen-2013�
http://noordbrabant.d66.nl/moties-en-amendementen/moties-en-amendementen-2013�
http://noordbrabant.d66.nl/schriftelijk-vragen/schriftelijke-vragen-2013�
http://noordbrabant.d66.nl/schriftelijk-vragen/schriftelijke-vragen-2013�
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ongeveer 47.000 pagina's gelezen hebben. 
http://www.marusjkalestrade.nl/?p=4998 
Twitteren wordt door Anne-Marie (@AnneMarieD66), Jeroen (@D66Hageman) en 
mij (@MarusjkaD66) gedaan. We hebben resp. 443, 144 en 1820 volgers. 
 
De taakverdeling binnen de fractie is als volgt: 
Maruška Lestrade-Brouwer: fractievoorzitter, lid presidium, lid commissie EZB, 
lid Platform Europa, voorzitter commissie Transitie Stad en Platteland. 
Tineke Klitsie: lid commissie TSP, vice-fractievoorzitter, technisch voorzitter 
fractieoverleg. 
Suat Kutlu: lid commissie MF (Tot november 2013: Ingrid Oomen- Peters). 
Anne-Marie Spierings: fractiesecretaris, lid commissie ER, lid Platform Europa, 
plv voorzitter commissie TSP. 
Jeroen Hageman: penningmeester fractie, lid commissie CS, lid werkgroep 
communicatie, plv voorzitter commissie Integriteit, plv voorzitter 
Rekeningcommissie. 
En ook dit jaar werden we weer fantastisch ondersteund door meerdere 
steunfractieleden met input op dossiers en met vertegenwoordiging op 
bijeenkomsten waar we zelf niet bij konden zijn. Zonder andere mensen tekort 
te willen doen willen we hier toch met name Truus Houtepen en Kees de Wit 
bedanken. 
 
In de publicatie Statenfeiten zijn allerlei zaken te lezen over het statenwerk in 
het algemeen en het aandeel dat D66 hierin heeft gehad.  
 
 

2. Economie en bestuur (door Maruška Lestrade) 
We hebben 9x vergaderd en de onderwerpen waren divers.  
Groot onderwerp was de instelling van de 4 revolverende investeringsfondsen 
waarmee honderden miljoenen (opbrengst van de verkoop van Essent) voor 
investeren in Brabant apart werden gezet. Een 
gecompliceerd onderwerp waarover we veel 
'studiebijeenkomsten' hebben gehad. Eén fonds, 
het natuurfonds ad €250 miljoen, was eigenlijk 
geen fonds maar gewoon de voortzetting van de 
oude subsidiestructuur. Daar hadden we geen 
probleem mee. Het breedbandfonds ad € 50 
miljoen heeft wel veel gedoe opgeleverd omdat we 
niet voldoende waren ingelicht door het College 
over alternatieve mogelijkheden. Samen met de 
D66-fractie in Friesland heb ik veel energie 
gestopt in het boven water krijgen van de juiste 
informatie. Dit was typisch een onderwerp 
waarover de provinciale fracties van D66 samen veel contact hadden. We 
hebben tegen dit voorstel gestemd om inhoudelijke redenen: o.i. werd te weinig 
rekening gehouden met de technologische mogelijkheden en ontwikkelingen en 
de principiële vraag waarom we in het buitengebied als overheid een zeer 
intensieve infrastructuur moeten aanleggen werd niet beantwoord. De andere 
fondsen betroffen energie (€60 miljoen) en innovatie (€100 miljoen). Over dat 
laatste fonds waren we enthousiast. 
Nog zo'n heikel onderwerp: de plannen rondom Logistiek Park Moerdijk. Al jaren 
zijn we het daarmee niet eens. Het ziet ernaar uit (maar dat is vooruitkijken 
naar 2014) dat we op alle punten van onze kritiek gelijk krijgen. Zo zijn nut en 
noodzaak niet aangetoond, het onderwerp werkgelegenheid niet uitgewerkt enz.  

D66 zegt JA tegen: 
• Een provincie die zich beperkt 

tot haar kerntaken 
• Gemeenten die groot genoeg 

zijn om hun groeiend aantal 
taken uit te voeren 

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

• Het stimuleren van 
werkgelegenheid in toerisme 
en recreatie 

 

http://www.marusjkalestrade.nl/?p=4998�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten.aspx?document=statenfeiten-2013&rel=8113ABB7873349F1BD455CF8E0EF0A3A�
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Kritiek hadden we ook op de nota Digitale Agenda en de Kadernota ICT-beleid. 
Vrijetijdseconomie heeft op de agenda gestaan, evenals de strategie 
bedrijventerreinen. Onze houding t.a.v. voorstellen College is over het algemeen 
kritisch maar constructief. De grote lijnen in de visie op de economie van 
Brabant onderschrijven wij wel. 
 
Commissie Transitie Stad en Platteland 
Tineke Klitsie is lid van deze thema-commissie dus aan haar de inhoudelijke 
verslaglegging. Als voorzitter kan ik alleen aangeven dat het een zeer intensieve 
commissie is met veel aanpalende overlegmomenten, waarbij we proberen om 
op een innovatieve wijze te werk te gaan. De strakke structuur van het BOB- 
model (beeldvorming-oordeelsvorming-besluitvorming) wordt losser gehanteerd. 
De activiteiten vinden door elkaar plaats i.p.v. strikt in chronologische volgorde. 
 Als voorzitter probeer ik een plezierige sfeer te laten ontstaan waarin vooral 
veel met elkaar gediscussieerd kan worden.  
 
Tenslotte het Presidium. Tineke is mijn vervanger en zij heeft dat ook regelmatig 
gedaan in de afgelopen tijd. Het presidium is een niet-politiek orgaan. De 
fractievoorzitters bereiden de werkzaamheden van PS voor. Standaard komt het 
presidium voorafgaand aan een PS-vergadering bij elkaar. Daarnaast wordt er 
regelmatig op de maandagavond, voorafgaand aan de fractiebijeenkomsten 
vergaderd. Daarmee komt het totaal aantal bijeenkomsten op 20. 
 
Op zaterdag 24 augustus 2013 kwamen ongeveer 70 D66 
raadsleden/wethouders samen op het Provinciehuis op uitnodiging van de 
Provinciale D66 fractie. Het thema was Veerkrachtig Bestuur, verkenning van 
het rapport van de commissie Huijbregts. Een kort verslag vindt u hier. 
 

3. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen (door Tineke 
Klitsie) 
 
Per is januari 2013 is de Statencommissie Transitie Stad en Platteland 
ingesteld.  
Deze commissie behandelt de volgende drie transities: 

1) de transitie van de landbouw  
2) de grote gebiedsontwikkelingen 
3) de Landschappen van Allure 

 
De commissie TSP heeft een druk jaar achter de rug 
met vele vergaderingen, werkbezoeken en 
beeldvormende bijeenkomsten. Voorbeelden hiervan 
zijn werkbezoeken aan glastuinbouwbedrijven, aan 
(intensieve) veehouderij bedrijven, bijeenkomsten over 
mestbewerking en mestvergisting, een ronde 
tafelgesprek met de vleesverwerkende industrie, en 
een presentatie van het Rapport van de 
Wetenschappelijke Raad voor de Integrale Duurzame 
Landbouw en Voeding “Naar een integrale benadering 
van duurzame landbouw en voeding”  etc. 
De fractie heeft daarnaast ook een aantal eigen 
werkbezoeken georganiseerd op het  gebied van de intensieve veehouderij. 
 
 
 

D66 zegt JA tegen: 
• Het regionaal afstemmen 

van bouwafspraken 
• Een sterkere focus op de 

kwaliteit van de woningbouw 
 

Amendement:  
• Werkgelegenheidsimpuls 

hulp bij financiering MKB 
• Werkgelegenheidsimpuls 

MKB projecten 
Motie: 
• OP Zuid 
• Waarstaatjeprovincie.nl 
• Meer duurzaamheid in 

werkgelegenheidsprojecten 
• Actieve informatieplicht 
• Leegstaande kantoren "de 

Wasstraat" 
• Meer groen in 

werkgelegenheidsimpuls 
• Brabant op het juiste spoor 

 
 
 
 
 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=44237�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=42940�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=42616�
http://noordbrabant.d66.nl/content/uploads/sites/80/2014/04/20130824VeerkrachtigBestuurInBrabant1.pdf�
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ridlv.nl%2FVisieRapport%2520RIDLV_2edruk_jan2012.pdf&ei=3iRNU6XSCcfkOaOfgIAN&usg=AFQjCNE8p--i-CLXx2y711SAmtiQiCFkhg&sig2=ICI0RMrdhSwJ28KUoK8ZeA&bvm=bv.64764171�
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.ridlv.nl%2FVisieRapport%2520RIDLV_2edruk_jan2012.pdf&ei=3iRNU6XSCcfkOaOfgIAN&usg=AFQjCNE8p--i-CLXx2y711SAmtiQiCFkhg&sig2=ICI0RMrdhSwJ28KUoK8ZeA&bvm=bv.64764171�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-werkgelegenheidsimpuls-hulp-bij-financiering-mkb/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-werkgelegenheidsimpuls-hulp-bij-financiering-mkb/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-werkgelegenheidsimpuls-mkb-innovatieprojecten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-werkgelegenheidsimpuls-mkb-innovatieprojecten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-op-zuid/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-waarstaatjeprovincie-nl/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-meer-duurzaamheid-werkgelegenheidsprojecten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-meer-duurzaamheid-werkgelegenheidsprojecten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-active-informatieverplichting/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-leegstaande-kantoren-de-wasstraat/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-leegstaande-kantoren-de-wasstraat/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-meer-groen-werkgelegenheidsimpuls/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-meer-groen-werkgelegenheidsimpuls/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-brabant-op-het-juiste-spoor/�
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1) Transitie van de landbouw 
 
In 2013 zijn we verder gegaan om, in samenspraak met alle belanghebbenden 
of hun vertegenwoordigers, te werken aan een landbouw die meer aandacht 
heeft voor de problemen die er zijn op het gebied van gezondheidsrisico's (denk 
aan besmettingen met bacteriën maar ook blootstelling aan fijnstof), overlast 
(stank), maar ook de verdienmogelijkheden van veehouders. 
 
Een belangrijk evenement was de Ruwenberg-conferentie op 5 t/m 7 februari 
2013. Deze conferentie was bedoeld om een nieuwe standaard te zetten voor 
de intensieve veehouderij. De Ruwenbergconferentie is afgesloten met een 
Slotverklaring van alle partners, die verder door het leven gaan als het 
“Brabantberaad”. 
 
Mijn inbreng in deze conferentie is geweest dat ik meermalen aandacht heb 
gevraagd en uiteindelijk gekregen voor de rundveehouderij. Deze sector bleef in 
de conferentie lang onbenoemd, terwijl door het opheffen van de EU-melkquota 
in 2015 de rem op de bedrijfsgrootte zou verdwijnen.  
In de daaropvolgende Statenvergadering hebben we als fractie onze zorgen 
geuit over het dossier mestverwerking/mestvergisting en het dossier 
Stikstofverordening. Met die denklijnen zijn we niet akkoord gegaan. Wij vonden 
de uitwerking van de denklijn onvoldoende. 
Belangrijk richtinggevend besluit was het besluit om over te gaan tot de 
uitwerking van de Maatlat, later qua naam veranderd in de BZV (Brabantse 
Zorgvuldigheidscore Veehouderij). De BZV is het instrument waarmee een 
veehouder ontwikkelruimte kan verdienen door aan bovenwettelijke eisen te 
voldoen. 
In de vergadering van 22 maart is de bouwstop voor geiten en schapenhouderij 
met een jaar verlengd. Tevens is besloten dat ook de rundveehouderij qua 
bouwblok beperkt wordt op 1,5 ha excl. 0,5 ha voor voerplaten. De 
rundveehouderij en de intensieve veehouderij zijn hierdoor op één lijn gekomen.  
 
Onze motie "Compartimentering in stelsel dierrechten" heeft geleid tot een brief 
vanuit PS aan de Staatssecretaris van ELI, nu EZ. Deze brief heeft zijn effect 
gehad in de besluitvorming in de Tweede kamer om het stelsel van dierrechten 
voorlopig niet af te schaffen. 
 
De richtinggevende besluiten van 22 maart zijn verwerkt in een nieuwe tekst 
voor de Structuurvisie Ruimte (SV) en een nieuwe tekst voor de Verordening 
Ruimte 2014 (Vro). 
Omdat er een dreiging was van bouwaanvragen is er met spoed een 
Voorbereidingsbesluit op de Vro genomen op de PS vergadering van 20 
september 2013. Hiermee is voorkomen dat bedrijven nog net onder het oude 
regime een bouwvergunning konden indienen. Alle aanvragen moesten vanaf 
20 september al aan de conceptverordening Vro voldoen. Het 
voorbereidingsbesluit geldt voor maximaal 6 maanden. De fractie van D66 heeft 
vóór het Voorbereidingsbesluit gestemd.  
Afronding van de ze discussie is begin 2014 geweest met de vaststelling van de 
Sv en de Vro in de PS vergadering van 7 februari 2014. 
 

2) De grote gebiedsontwikkelingen 
 
Er spelen 9 grote gebiedsontwikkelingen in de provincie Noord-Brabant. De 
belangrijkste ontwikkelingen volgen hieronder. 
Waterpoort: Wij staan hier positief in en hebben ook ingestemd met de 
financiële besluiten. 

D66 zegt JA tegen: 
• Het beperken van het aantal 

landbouwhuisdieren in 
Noord-Brabant  
 

http://www.brabant.nl/-/media/Brabant20/Actueel/Nieuws/2013/Documenten%202013/Slotverklaring%20Brabantberaad.pdf�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/structuurvisie.aspx�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=45803�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/gebiedsontwikkeling/waterpoort.aspx�
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Oostelijke Langstraat: fractie D66 staat hier positief tegenover, ook ingestemd 
met financiële besluiten 
Peelhorst: is een living lab om ontwikkelingen in de agrarische sector uit te 
proberen. Wij vinden dit een positieve ontwikkeling. 
N65: De fractie heeft een motie ingediend om deze gebiedsontwikkeling te 
ondersteunen door te pleiten vooreen verdiept spoor. Leefbaarheid Vught is 
belangrijk onderdeel van deze gebiedsontwikkeling. 
Brainport Oost: De fractie heeft in 2011 tegen de StructuurVisie Noord-Oost-
Corridor (NOC) gestemd. Nut en noodzaak van deze weg waren onvoldoende 
aangetoond. Het tracé langs het Wilhelminakanaal heeft grote consequenties 
voor natuur en landschap langs het kanaal.  
Levende Beerze: Wij vinden dit een positieve ontwikkeling. 
 
 

3) Landschappen van Allure 
 
De Landschappen van Allure zijn: 

• Het Groene Woud 
• De Brabantse wal 
• De Maashorst 

 
Voor de Landschappen van Allure is een fors bedrag (ruim 50 mln €) 
beschikbaar dat in twee tranches beschikbaar wordt gesteld. De fractie vindt 
nog altijd dat de keuze van de drie gebieden arbitrair is, maar ziet wel in dat in 
de gebieden een intensief proces tot stand is gekomen tot samenwerking.  
 
 

4. Mobiliteit en financiën (door Ingrid Oomen en Suat 
Kutlu) 
 
Voor de portefeuille Mobiliteit is het Brabants 
Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 
2012-2016 (BMIT) leidend met als onderdelen 
Goederenvervoer, OV Netwerk, Auto Bereikbaarheid 
(hoofdwegennet) en Regionale Mobiliteit. 
 
In het D66 verkiezingsprogramma staat het oplossen 
van de huidige knelpunten in het wegennet vermeld. 
De Ruit om Eindhoven is het meest memorabele 
dossier van 2013 met een toch nog onverwacht 
(voorlopig) einde. Onze fractie heeft inzake de N279 
Noord en De Ruit duidelijke standpunten ingenomen. 
Een ander knellend punt is de situatie rondom de 
spoor- en wegproblematiek in de gemeente Vught, 
waarover nog geen concreet besluit is 
genomen. 

• N279 Noord 

Dit traject beslaat de weg  tussen 's-
Hertogenbosch en Veghel. Vanwege de 
bedrijvigheid in Veghel, een belangrijke 
economische waarde voor onze provincie, 
hebben wij ingestemd met de verbreding van 
2x1 maar 2x2  rijstroken met een maximum 

D66 zegt JA tegen: 
• Alternatieve vormen van 

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

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

• Het pakken van kansen die 
nieuwe situaties zoals 
verzilting bieden 
 

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/gebiedsontwikkeling/gebiedsversterking-oostelijke-langstraat.aspx�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/gebiedsontwikkeling/de-peelhorst.aspx�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/gebiedsontwikkeling/gebiedsontwikkeling-n65.aspx�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/structuurvisie/deelstructuurvisies/brainport_oost/noordoostcorridor/achtergrond-noordoostcorridor.aspx�
http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/ruimtelijke-ordening/gebiedsontwikkeling/de-levende-beerze.aspx�
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snelheid van 80 km/uur. De N279 Noord sluit aan op de A50, wat een goede 
mogelijkheid biedt voor verkeer naar het Noorden en Oosten. Met de aansluiting 
van deze weg op de onlangs verbrede A2, is een goede doorstroming naar het 
zuiden mogelijk gemaakt. 

Het inpassingsplan gepresenteerd door GS bevatte voldoende mogelijkheden 
voor fietsers o.a. door middel van een speciale fietsburg. Tevens bood het plan 
compensatie voor eventuele schade aan de natuur die door de verbreding van 
de weg zal kunnen ontstaan. 

In vergaderingen over deze N279 Noord heeft de D66 fractie steeds een 
duidelijk onderscheid gemaakt tussen dit gedeelte van de N279 en het midden 
en zuid gedeelte, die onderdeel uitmaken van de Ruit om Eindhoven. 

• De Ruit om Eindhoven 

De fractie heeft een duidelijk standpunt ingenomen tegen de Ruit om 
Eindhoven. De voordelen van de Ruit zijn tijdens het proces nooit helemaal 
duidelijk geworden. Op sommige plaatsen zou de bereikbaarheid wellicht 
verbeterd worden, maar op andere plaatsen dreigde de verkeersdrukte sterk 
toe te nemen. De nadelen werden wel steeds helderder. Zoals de leefbaarheid 
van de bewoners in de diverse plaatsen aan de Ruit en aantasting van de 
waardevolle natuur in het Dommeldal. De zg. nut en noodzaak van deze weg 
hebben wij niet kunnen ontdekken. De geplande investering van minimaal 850 
miljoen Euro, zouden naar onze mening beter besteed kunnen worden aan 
andere, meer nijpende, infrastructurele knelpunten zoals de A67 en de A58. 
 
In December 2013 werd duidelijk dat een meerderheid van de Tweede Kamer, 
waaronder D66,  tegen de aanleg van de Ruit om Eindhoven is. De Minister van 
I&M heeft besloten dat er eerst nader natuur- en milieuonderzoek plaats moet 
vinden, alvorens zij besluit de rijksbijdrage van 268 miljoen Euro aan dit project 
te verlenen. Zij geeft de Provincie tot najaar 2014 de tijd om een keuze te 
maken tussen de Ruit of een versnelde verbetering van de A67/A58. 
 
 
• PHS Meteren-Boxtel/N65 Vught 
 
Een grote zorg  voor de D66 Statenfractie is de leefbaarheid voor de bewoners 
van de gemeentes Vught en Boxtel, maar ook Den Bosch en Haaren.  
Voor de gemeente Vught geldt dat dit dorp al jaren verdeeld wordt door een 
drukke N65 (Tilburg-Den Bosch) en het spoor. Bovendien is daar vorig jaar ook 
nog de verbreding van de A2 van twee naar drie banen bijgekomen, plus een 6 
meter hoge geluidswal.  
 
Het Kabinet heeft in 2010 de voorkeursbeslissing genomen over het 
Programma Hoog Frequent Spoor (PHS) wat er toe moet leiden dat er vanaf 
2020 twee tot zes sprinters per uur over het spoor Meteren-Boxtel zullen gaan 
rijden en dat tevens het goederenvervoer naar het zuiden via dit tracé gaat 
lopen. Dit zal tot ernstig nadelige effecten op het gebied van leefbaarheid en 
barrièrewerking in de gemeenten Vught en Boxtel leiden. 
Tot nu toe loopt het goederenvervoer (ook gevaarlijke stoffen) naar het zuiden 
via de Brabantroute (Dordrecht, Breda, Tilburg, Eindhoven).  
 
Diverse besprekingen hebben er in de Commissie Mobiliteit & Financiën 
plaatsgevonden over met name de toekomstige spoor- en wegproblematiek In 
Vught. Unaniem zijn de partijen het er mee eens dat de problematiek spoor en 
weg gezamenlijk aangepakt moet worden. D66 is dan ook blij dat in de 
Voorjaarsnota staat opgenomen dat de Minister een MIRT verkenning op de 

D66 zegt JA tegen: 
• Het doorontwikkelen van de 

elektronische snelweg 
• Een spoorverbinding Breda - 

Utrecht 
• Het ontlasten van de 

Brabantroute door minder 
goederentransport 

• Meer hoogwaardige 
fietspaden 

• Alternatieve vervoersvormen 
zoals buisleidingen 

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

• Het oplossen van de huidige 
knelpunten in het wegennet 
 

Moties: 
• N69 
• De Ruit eruit 

 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/cmf.aspx?qvi=44458�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/statenvragen-en-antwoorden.aspx?qvi=44267�
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=44821�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-n65/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-de-ruit-eruit/�
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N65 zal gaan uitvoeren en dat de besluitvorming afgestemd zal gaan worden 
met de lopende planuitwerking voor het spoor tussen Den Bosch en Boxtel. 
De betrokken gemeenten én de Provincie zullen hier 45 miljoen Euro aan 
bijdragen. De D66 Statenfractie zal e.e.a. nauwkeurig volgen en alles in het 
werk stellen om de problemen voor Vught en Boxtel, zoveel mogelijk in te 
perken. 
 
• HOV-Netwerk 
Voor de D66 fractie is de infrastructuur de essentiële schakel tussen wonen, 
werken en recreëren. De provincie beschikt over goede internationale 
autowegverbindingen, een internationale luchthaven en een internationale HSL-
verbinding. Het HOV-netwerk is in die zin een uitstekende aanvulling hierop. 
Hierdoor worden een aantal grote woonplaatsen, steden en dorpen beter en 
sneller bereikbaar in de regio. 
Het HOV-netwerk bestaat uit hoogwaardige openbaar vervoer verbindingen 
vanuit Veghel/Uden naar respectievelijk Oss, ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. 
Waar nodig komen er vrije busbanen, zodat HOV zich snel, betrouwbaar en 
onbelemmerd afwikkelt. De doorstroming in de grote steden is hiermee 
verbeterd. Hierbij moet de kwaliteit van de bereikbaarheid van de andere 
kernen moet op zijn minst gelijk blijven. D66 fractie vindt kwaliteitsverbetering 
op de meest drukke verbindingen nu absolute voorrang moet hebben. 
Vanwege de strategische ligging van de regio ten opzichte van de 
complementaire grote stedelijke kerngebieden is D66 van mening dat er meer 
kansen moeten worden gecreëerd voor verdere stedelijke ontwikkeling. Daarom 
is het HOV voor de verbetering van de bereikbaarheid van de stedelijke 
kerngebieden noodzakelijk. 
 
Voor een duurzame ontwikkeling van de regio is het vergroten van de 
concurrentiepositie van het openbaar vervoer een essentiële factor. Volgens de 
fractie D66 versterken de stedelijke ontwikkeling, milieu, natuur en landschap 
elkaar optimaal, door de duurzame invulling van het HOV-concept. 
D66 is voor een optimale benutting van het totale regionale mobiliteitsnetwerk. 
Om dit mogelijk te maken, zijn wisselwerking en samenhang tussen de 
verschillende netwerken (auto, openbaar vervoer, fiets) erg belangrijk. Dit vraagt 
om goede mogelijkheden van overstap op knooppunten in het netwerk. 
Voorbeelden van verknoping zijn P+R terreinen en stallingvoorzieningen voor 
fietsen. 
De fractie van D66 zal zich blijven inspannen voor de juiste toepassing van op 
alle hierboven genoemde punten tijdens de uitvoering van HVO-netwerk. 
 
 

5. Ecologie en ruimte (door Anne-Marie Spierings) 
 
De commissie Ecologie en Ruimte behandelt de 
onderwerpen natuur, water, milieu, ruimtelijke ordening, 
vergunningverlening en handhaving en duurzaamheid. Bij 
al deze beleidsvelden zet het Rijk de grote lijnen uit. De 
provincie werkt dit beleid verder uit in eigen plannen. 
Daarnaast is de provincie uitvoerend, bijvoorbeeld op het 
gebied van realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur, 
grondwater en vergunningverlening. Ook is de provincie 
kaderstellend en of controlerend richting waterschappen 
en gemeenten. Soms gaat dit via het instrument van de 
ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld voor natuur. De 

D66 zegt JA tegen: 
• Het gebruiken van Essent-

gelden voor het duurzamer 
maken van de Brabantse 
energie 

• Het inzetten op alternatieve 
energiebronnen 

• Het verbeteren van de 
teruglevering van stroom door 
kleinschalige leveranciers 
 

http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/ps.aspx?qvi=43955�
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provincie voert geen zelfstandig duurzaamheids- of klimaatbeleid. Dit is 
verweven in andere thema’s.  
 
D66 heeft zich ingespannen voor gezondheid en omgevingskwaliteit. 
Belangrijke onderwerpen waren verordening stikstof in relatie tot uitbreiding van 
veehouderij, milieuvergunningen en luchtwassers, beleid voor de ondergrond, 
schaliegas, duurzame energie, schoon water, duurzaamheid en groen.  
 
Verordening Stikstof 
De Natuurbeschermingswet bepaalt dat de Europees beschermde 
natuurgebieden zoals De Peel van goede kwaliteit moeten zijn. Dit wordt de 
“goede staat van instandhouding” genoemd. Deze wordt nu in veel Brabantse 
natuurgebieden niet gehaald, onder andere door veel te veel stikstofdepositie. 
Stikstof komt voor een groot deel uit de veehouderij. Om ervoor te zorgen dat 
veehouderijen onder voorwaarden toch een Natuurbeschermingswetvergunning 
kunnen krijgen, heeft de provincie via de verordening stikstof een 
stikstofdepositiebank ingesteld. Een wijziging van deze verordening is op 22 
maart 2013 behandeld in PS. Het is een zeer technisch dossier. De gevolgen 
van de wijziging zijn dat er minder stikstof wordt afgeroomd. Er is dus meer 
stikstof beschikbaar in de bank om weer uit te geven. Dit is niet goed voor de 
natuur. En meer stikstof uitgeven betekent ook in het algemeen ook meer stank 
en meer fijnstof. De verordening stikstof had zijn invloed vooral in een brede 
zone rondom natuurgebieden. En juist in die gebieden zoals rondom De Peel is 
de veedichtheid zo hoog en is dus een waardevol sturingsinstrument een stuk 
minder waardevol geworden. 
D66 heeft dan ook tegen gestemd. En omdat we de gevolgen voor de natuur en 
de mensen in Brabant zo betreuren, hebben we een motie van treurnis 
ingediend. Een uitleg over de verordening stikstof in gewone mensentaal is 
opgenomen in dit blog en dit blog. 
 
 
 
Milieuvergunningen en luchtwassers 
Ook in 2013 heeft D66 zich weer ingezet om toezicht en handhaving op 
vergunningen op een voldoende niveau te krijgen en te houden. Dit in het 
belang van een gezonde leefomgeving en het voorkomen van free rider gedrag. 
Daartoe hebben we schriftelijke vragen gesteld over de taken en financiën van 
de Omgevingsdiensten, over de brand bij chemisch bedrijf ELD in Oosterhout en 
over de Brabantse toezichtsaanpak luchtwassers. 
Als D66 zijn we gaan kijken bij een varkenshouder om te leren begrijpen hoe bij 
juiste toepassingen van luchtwassers soms geldt `the devil is in the detail´, zie 
ook dit blog.  
 
 
Ondergrond, schaliegas en duurzame energie 
Nadat D66 in 2011 en 2012 beleid voor de ondergrond op de agenda heeft 
gezet, is dit in 2013 uitgewerkt en vastgesteld. Het in principe niet toestaan van 
schaliegas is hier een onderdeel van. In de loop van 2013 besloot het college 
uit de landelijke klankbordgroep schalie- en steenkoolgasonderzoek te stappen. 
Hier stelden we schriftelijke vragen over. 
Op 27 september 2013 hebben PS gedebatteerd over schaliegas. Schaliegas is 
wederom een fossiele energiebron, terwijl we toe moeten naar gebruik van 
minder energie en overschakeling op duurzame energiebronnen. Dit was voor 
D66 aanleiding om te pleiten voor een Brabants Energieakkoord. Hiertoe 
hebben we een motie ingediend. Tevens is een opiniërend artikel van ons in het 
Brabants Dagblad verschenen. 

D66 zegt JA tegen: 
• Een voorbeeldfunctie van de 

provincie bij hergebruik 
grondstoffen 

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

D66 zegt JA tegen: 
• Het afronden van de 

Ecologische Hoofdstructuur 
• Het investeren in de kwaliteit 

van het landschap 
• Het herontwikkelen, 

vitaliseren en beter benutten 
van huidige bedrijven-
terreinen 

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

http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-van-treurnis/�
http://d66blog.nl/d66b/2013/03/24/verstikkende-stikstof/�
http://d66blog.nl/d66b/2013/03/10/jip-en-janneke/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/vragen-taken-en-financien-omgevingsdiensten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/vragen-taken-en-financien-omgevingsdiensten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/vragen-brand-bij-chemisch-bedrijf-oosterhout/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/vragen-brabantse-toezichtsaanpak-luchtwassers/�
http://d66blog.nl/d66b/2013/02/08/luchtwassers/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/vragen-opzeggen-deelname-landelijke-klankbordgroep-schalie-en-steenkoolgasonderzoek/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-brabants-energieakkoord/�
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Eerder in 2013 heeft D66 technische vragen gesteld aan het college over de 
mogelijkheden die de provincie heeft om burgerparticipatie bij duurzame 
energieprojecten te stimuleren. 
 
 
Schoon water 
In de periode eind 2012 - begin 2013 zijn in omgeving Deurne enkele mensen 
ziek geworden door waterstofsulfide uit opgepompt grondwater. D66 heeft 
hierover schriftelijke vragen gesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de provincie een 
onderzoek naar de oorzaken heeft uitgevoerd, waarbij onder andere is gekeken 
naar een mogelijke relatie met spuiwater uit luchtwassers. Zie verder ook blog 1 
en blog 2 over dit onderwerp. D66 heeft in een vragenronde van de 
commissievergadering aan het college gevraagd wat zij kan doen om de 
gemeente Deurne te bewegen tot een meer klantvriendelijke afhandeling van 
zorgen van burgers over dit onderwerp. 
Waterschap Aa en Maas voert in 2013-2014 vervolgonderzoek uit naar de 
oorzaken en gevolgen van de processen in de bodem die tot vrij komen van 
waterstofsulfide leiden.  
 
 
Duurzaam en groen 
Op 15 november 2013 is de begroting 2014 behandeld. Hierin zat 21,5 mln 
euro aan maatregelen ten behoeve van een werkgelegenheidsimpuls. Veel van 
dit geld is afkomstig uit budgetten die in 2013 bestemd waren voor natuur, 
maar niet zijn uitgegeven. Daarom heeft D66 een motie ingediend om geld dat 
zeer waarschijnlijk over zal gaan blijven uit vergunningverlening, nu alvast te 
bestemmen voor natuur. 
Daarnaast heeft D66 twee moties ingediend om het geld voor de 
werkgelegenheidsimpuls duurzaam in te zetten. De eerste motie vraagt om bij 
fysieke maatregelen (fietspaden, wegen, Biesbosch Museumeiland, e.d.) zoveel 
mogelijk duurzame materialen en innovatieve, duurzame oplossingen toe te 
passen. Deze is aangenomen. De tweede motie roept op om meer in te zetten 
op groene, duurzame werkgelegenheidsprojecten. Deze motie hebben we 
ingetrokken, omdat deze het niet zou gaan halen. 
Daarnaast heeft D66 een motie ingediend die het college oproept om te kijken 
welke maatregelen Brabant kan nemen ter aanvulling en versterking van het 
landelijk actieprogramma bijengezondheid. Deze motie hebben we 
aangehouden, omdat het college vond dat nog onvoldoende duidelijk was wat 
de Staatssecretaris met het actieprogramma zou gaan doen. 
 
 
Overige onderwerpen 
Ten aanzien van bodemkwaliteit hebben we in 2012 twee rondes vragen 
gesteld aan het college over oude stortplaatsen in Deurne. In 2013 kwamen de 
laatste antwoorden binnen. Dit hebben we samengevat in een blog.  
 
D66 heeft in 2012 een motie ingediend om geld te reserveren voor de 
Starterslening. Deze motie is aangenomen. Bij de Voorjaarsnota 2013 
heeft dit geleid tot besluitvorming over de Starterslening voor een 
bedrag van 6 mln. 
 
 
 

Amendementen: 
• PvA efficiencytaakstelling 

omgevingsdienst 
• Beperking transitiekosten 

omgevingsdienst 
• Kwaliteit omgevingsdienst 
• Ondergrond dieper dan 100m 

beneden maaiveld 
• Nú verankering van natuur in 

samenleving 
• Geen illegaliteit belonen 

 
Moties: 

• Motie van treurnis 
• Brabants energieakkoord 
• Samen voor de bijen 
• Ecologische verbindingszones 

 

http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/technische-vragen-burgerparticipatie-duurzame-energie/�
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http://d66blog.nl/d66b/2013/05/17/waterstofsulfide-deel-2/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-ecologische-verbindingszones-3/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-meer-duurzaamheid-werkgelegenheidsprojecten/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-meer-groen-werkgelegenheidsimpuls/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-samen-voor-de-bijen/�
http://d66noordbrabant.nl/svr20120323�
http://d66blog.nl/d66b/2013/08/17/duidelijkheid-oude-stortplaatsen-deurne/�
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http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-beperking-transitiekosten-omgevingsdienst-midden-en-west-brabant/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-kwaliteit-omgevingsdienst-midden-en-west-brabant/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-ondergrond-dieper-dan-100-meter-beneden-maaiveld/�
http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-ondergrond-dieper-dan-100-meter-beneden-maaiveld/�
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http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/amendement-nu-verankering-van-natuur-de-samenleving/�
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http://noordbrabant.d66.nl/publicaties/motie-van-treurnis/�
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6. Cultuur en samenleving (door Jeroen Hageman) 
 
De provincie stelt zich, als uitvloeisel van de kerntakendiscussie (kerntaken), 
bescheidener op op het gebied van cultuur en 
samenleving. De taken die de provincie voor zichzelf 
ziet zijn óf wettelijke taken (zoals in de zorg voor het 
cultureel erfgoed of in de jeugdzorg, tot het moment 
dat de verantwoordelijkheden voor die jeugdzorg 
volledig bij de gemeenten ligt) óf activiteiten die 
bijdragen aan het leef- en vestigingsklimaat. Bij die 
laatste categorie horen ook de imagoversterkende 
projecten 2018 Culturele Hoofdstad en 2016 Sportplan 
Brabant. De budgetten voor cultuur lopen dan ook fors 
terug en door de stapelende bezuinigingen kan je dan 
ook twijfels hebben of er een goede culturele 
infrastructuur overblijft Dat laatste is dan wel weer een 
provinciaal belang. 
 
Voordat het afgelopen jaar wordt doorgenomen halen wij eerst even aan wat in 
het verkiezingsprogramma van D66 is vermeld op het gebied van cultuur en 
samenleving. Dit kan je lezen in het hiernaast staande kader (D66 zegt JA 
tegen)  
 
Tegen deze achtergrond een korte beschrijving van de belangrijkste zaken in 
2013 waarvan de stukken ook op de provinciale website te vinden zijn: 
 
Noord-Brabant heeft de titel culturele hoofdstad niet behaald. Dat vinden wij 
jammer omdat dit een project zou zijn dat een enorme impuls zou geven aan de 
culturele sector, maar ook aan de profilering van de provincie en de stad 
Eindhoven. 
De verantwoording van de inbreng van dit college bij het maken van het bidbook 
in het proces was nogal mager. Maar wij vrezen dat dit ook gold voor de inbreng 
zelf. 
 
Het geld voor culturele hoofdstad zal, als het aan D66 ligt, weer (deels) besteed 
worden aan cultuur. Maar dan niet als snoepgoed voor leuke projecten zoals 
enkele partijen graag willen (vooral in verkiezingstijd), maar als investering in 
een vitale culturele sector. 
Ik wil onbescheiden stellen dat D66 binnen de Staten een drijvende kracht is in 
de ontwikkeling van een nieuwe visie op de culturele infrastructuur en de rol 
van overheden daarin. De verandering (zie de kadernota) die de provincie wil 
maken is dat we niet meer gaan denken in afzonderlijke 
kunstenaars/gezelschappen/festivals maar in een totale functieketen. Een 
keten beslaat het hele veld vanaf kennismaking met cultuur (cultuureducatie), 
zelf deelnemen (bv amateurkoren), talentontwikkeling tot aan toonaangevende 
producties. De rol van de provincie is daarin beperkt. Daarom wordt de tweede 
verandering ingezet: denken in systemen in plaats van afzonderlijke spelers. 
Provincie, gemeenten, bedrijven, gezelschappen en particulieren moeten samen 
werken aan een vitale cultuursector, met ieder een eigen rol natuurlijk. 
In 2014 moeten de kaders uitgewerkt worden naar echte acties. Ik zal dit 
scherp blijven volgen. 
Dat geldt ook voor de besteding van de zogenaamde impulsgelden voor de 
cultuur. Deze gelden zijn bedoeld om verrassende samenwerkingen te 
faciliteren en om ondersteuning te bieden aan het zakelijker benaderen en 

D66 zegt JA tegen: 
• Het versterken van de 

kwaliteit van de jeugdzorg 
• Het bewaken van de 

kwaliteit van de jeugdzorg 
gedurende de periode van 
overdracht naar gemeenten 

• Het concentreren van de 
sociale ondersteuning bij 
gemeenten 

• Het betrekken van alle 
groepen mensen bij de 
samenleving 
 

D66 zegt JA tegen: 
• Het behouden en beheren 

van het cultureel erfgoed 
• 'Brabant Culturele Hoofdstad 

2018' 
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opzetten van nieuwe producties. Met deze tijdelijke gelden moet de sector 
groeien naar een grotere onafhankelijkheid van de overheden. 
 
Op het gebied van de jeugdzorg is een laatste uitvoeringsprogramma 
besproken. De verantwoordelijkheden voor de jeugdzorg gaan naar de 
gemeenten en de provincie trekt zich inhoudelijk dan ook langzaam terug. 
 
Een punt van aandacht bij de ontwikkeling van bibliotheken was het aspect 
mediawijsheid. Waar de notitie sterk uitging van jeugd alleen, heeft D66 sterk 
gepleit voor aandacht voor de groep ouderen. Want mogelijk meer nog dan 
inkomensverschillen, zullen opleidingsverschillen en leeftijd kunnen zorgen voor 
een scheiding in een informatiegerichte maatschappij. 
 
Afgelopen jaar heb ik me ook gericht op de financiën van de provincie. Deels als 
plaatsvervanger van Ingrid Oomen in de commissie Mobiliteit en Financiën en 
deels als lid (sinds augustus plaatsvervangend voorzitter) van de 
Rekeningcommissie.  
Een groot onderwerp hierbij was het voorstel voor de fondsen (bijna een half 
miljard voor investeringen in natuur, aanleg breedband, innovatie en energie 
(zie bijdrage Maruška)) en voor mij dan speciaal de aspecten rondom de 
financiën, de beheersstructuur en de rapportages. 
Bij de bespreking van de jaarrekening heb ik bijzondere aandacht gevraagd voor 
de  onderverdeling van de reserveposities. Deze zullen voortaan licht aangepast 
gaan worden. 
Ook werd een nieuwe treasury-verordening besproken. D66 had grote bezwaren 
tegen de opeenstapeling van risico's die in het originele voorstel zaten. Er is een 
nieuw voorstel gemaakt die uiteindelijk is aangenomen in de Staten en waar die 
risico's zeer beperkt zijn. Ik heb nog twee moties ingediend die poogden te 
werken aan de oorzaak van de teruglopende rente-inkomsten van de provincie, 
in plaats van de gevolgen te bestrijden (de aangepaste treasury-verordening), 
maar deze hebben het niet gehaald. 
In de rekeningcommissie pleit ik voor een betere (financiële) 
informatievoorziening die beter is afgestemd op de behoefte van de 
volksvertegenwoordiger. Na een start waarin ambtelijk een defensieve houding 
werd aangenomen, zijn we in de loop van het jaar zo ver gekomen dat in het 
voorjaar van 2014 prototypes van nieuwe delen van de begroting gepresenteerd 
gaan worden. 
 
Mijn inzet voor het ondersteunen van het functioneren van Statenleden is niet 
beperkt tot de rekeningcommissie. Als lid van de commissie Integriteit heb ik 
meegewerkt aan het voorbereiden van een succesvol onderdeel van de 
Statendagen van september. Hierin werden praktijkvoorbeelden besproken van 
situaties waarin politiek handelen en privé/zakelijk handelen elkaar raken. 
In de Statendagen van mei was ik mede-initiatiefnemer/organisator van een 
discussiemiddag over de rol van de volksvertegenwoordiger in een 
maatschappij waarin de burgers meer eigen initiatief nemen of waarin de 
kennis en ervaring van de burger beter wordt ingezet in beleidsontwikkeling of 
bij projectinvulling. 
 
Ook heb ik een initiatiefvoorstel ingediend over de naamgeving van de 
provincie. Het had nogal wat publicitaire impact waarbij opviel dat de meeste 
mensen eigenlijk niet veel verder kwamen dan opmerkingen als "hebben ze 
niets beters te doen" of "belachelijk dat zoiets geld moet kosten in tijden van 
crisis". Maar het voorstel toonde aan dat de naam eigenlijk gebaseerd is op de 
situatie dat we slechts 15 jaar (van de laatste 365 jaar!) verenigd zijn geweest 
met het Belgisch deel van het oude Brabant. Ook past de financiering perfect in 

Moties: 
• Bijdrage uit het 

provinciefonds 
• Rentepercentage 

schatkistbankieren 
 
Amendementen: 
• Evaluatiemomenten fondsen 
• Bandbreedte binnen de 

begroting 
• Inrichten openbare ruimte 

CHV complex Veghel 
 
Intiatiefvoorstel: 
• We gaan verder als Brabant 
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de andere impulsen die de provincie aan de economie geeft, is het een 
uitstekende kans voor de profilering van de provincie waar jaarlijks ook veel 
(meer) geld aan wordt besteed. En, misschien wel het belangrijkste argument, 
het past veel beter bij de beleving van onze inwoners, bij het feit dat bijna 
iedereen Brabant als naam gebruikt en waarop zelfs de provincie zichzelf 
consequent als Brabant presenteert, met name in haar eigen (beleids)stukken. 
Maar zoals verwacht haalde dit voorstel het ruim niet. 
 
 

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