
D66 programma Provinciale Staten 18 maart 2015

Brabant:
innovatief
en duurzaam

D66
Noord-Brabant



Gaat u stemmen op 18 maart? Veel mensen 
vragen zich af of deze verkiezingen wel 
belangrijk zijn. Wist u dat uw stem dit keer 
dubbel telt? U stemt niet alleen voor uw 
provincie, u kiest daarmee ook een nieuwe Eerste 
Kamer. Deze verkiezingen gaan dus óók over de 
landelijke politiek.

De vraag die voorligt is: moet Nederland 
vooruit? Ja, zegt D66. Na jaren van crisis klimt 
Nederland langzaam uit het dal. De economie 
groeit licht en de werkloosheid neemt heel lang-
zaam af. Maar we zijn er nog lang niet. 600.000 
mensen zitten zonder baan. De belastingen in 
Nederland zijn in 20 jaar nog nooit zo hoog 
geweest. Dat moet anders.

Om echt vooruit te komen moeten we dus flink 
aan de slag. D66 brandt van ambitie. Wij maken 
werk van nieuwe groei en meer banen. Meer 
banen door een lagere loonbelasting. Dat maakt 
werken aantrekkelijker. Meer banen door minder 
lasten voor ZZP’ers, zodat zij kunnen door-
groeien naar ondernemers met personeel. Meer 
banen door te investeren in goed onderwijs. 
Meer banen door te investeren in duurzame 
technologie en schone energie. Dat zijn de banen 
van de toekomst. 

Provincies kunnen hierbij een belangrijke rol 
spelen. Zij kunnen Nederland duurzaam ver-
sterken. Met gerichte investeringen in regionale 
economie en innovatie, infrastructuur, duurzame 
energie en natuur. Dit levert niet alleen banen op 
in bijvoorbeeld de bouw, de economie wordt er 
ook structureel beter van.

Moet Nederland vooruit? Voor D66’ers is dat 
eigenlijk niet eens een vraag. Werken aan 
vooruitgang zit in ons DNA. Wij zijn opti-
mistisch maar weten ook dat we hard moeten 
werken om onze idealen te verwezenlijken. 
Wij willen met de beste ideeën en betrouwbare 
bestuurders Nederland vooruit brengen. We zijn 
in veel gemeenten de grootste partij. Daar laten 

Voorwoord Alexander Pechtold
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we ook zien dat D66 het verschil kan maken. Die 
bestuurskracht ambiëren wij ook in de 
provincies.

Gaat u stemmen op 18 maart? D66 vindt het be-
langrijk dat iedereen meepraat en meebeslist over 
plannen die ons en onze leefomgeving raken. Dat 
is een democratisch recht én, vinden wij, ook een 
democratische plicht. Uw stem voor D66 is in 
ieder geval de beste garantie voor politiek waarin 
de mens centraal staat. Politiek waarin we vooral 
vertrouwen op de eigen kracht van mensen.

Op 18 maart bundelen we uw kracht graag met 
die van ons. Met uw vertrouwen in onze idealen 
en oplossingen gaan wij aan de slag. Zodat we er 
samen voor zorgen dat uw provincie investeert in 
werkgelegenheid, investeert in uw leefomgeving, 
investeert in Nederland. 

U maakt ook landelijk het verschil. Want zoals 
ik al zei, uw stem telt deze keer dubbel. U stemt 
voor de provincie en dáármee voor de Eerste 
Kamer. Een sterk D66 in de Eerste Kamer geeft 
ons landelijk de kans met onze ambities Neder-
land vooruit te brengen. 

Vraagt u zich nu nog steeds af of deze verkiezin-
gen wel belangrijk zijn? Maak het verschil. Hier 
in Noord-Brabant. Én in de landelijke politiek.

Stem 18 maart D66!
  
Alexander Pechtold
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Vijf zetels, vier jaar vol resultaten
De vorige provinciale verkiezing (2011) leverde 5 zetels op. De flinke 
winst (4 zetels) leidde niet tot een plaats in het college. Desondanks 
heeft D66 het nodige bereikt. Onze werkwijze – vanuit eigen kracht, 
constructief waar mogelijk en kritisch waar nodig – heeft daarmee 
vruchten afgeworpen. Een bondig overzicht van onze resultaten vanuit 
de oppositiebank:
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Meer duurzaamheid
Slechte grondwaterkwaliteit als milieu-
probleem (giftige waterstofsulfide) op de 
kaart gezet.
Gezorgd voor duurzamer inkopen bij 
verbouwing provinciehuis.
Meer duurzaamheid in onderhoud en 
verbetering fietspaden, gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat en Biesbosch 
Museumeiland.
Motie tegen proefboringen schaliegas mede 
ingediend.
Alternatief voor schaliegas gelanceerd: het 
Brabants Energieakkoord. SER Brabant, 
Brabantse Milieufederatie en Telos Instituut 
zijn gestart met de uitwerking.
Door onze motie is er beleid opgesteld voor 
de ondergrond.

We zorgden ervoor dat gezondheid als 
leidend principe geldt bij ruimtelijk beleid en 
dat de provincie kennis op dit gebied beschik-
baar stelt voor anderen.
Gezondheid speelde voor ons een belang-
rijke rol bij het veehouderijdebat. Toen bleek 
dat de verscherpte fijnstofnorm niet in het 
landbouwbeleid werd meegenomen stemden 
we tegen.
Dankzij D66 zijn de regels voor melkvee-
houderijbedrijven die fors willen uitbreiden 
nu gelijk getrokken met die voor varkens en 
kippen.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Gezondheid als leidend principe 
in ruimte en landbouw

We waren volhardend bij infrastructurele 
oplossingen die het gezondst zijn voor mensen 
en natuur. Dus 80 km/uur op de N279 Den Bosch 
- Veghel, de West-Middenvariant van de N69 en 
geen Wilhelminavariant (oost-westverbinding) 
bij de ruit om Eindhoven. 
Via D66 heeft de Tweede Kamer een motie 
aangenomen om de verschillende onderdelen 
van de ruit afzonderlijk te onderzoeken. En mede 
dankzij D66 heeft diezelfde Tweede Kamer 
besloten dat er geld komt voor de aanpak van de 
A67 en A58 in plaats van aanleg van de Ruit.
Met een motie hebben we ervoor gezorgd dat de 
ontsluiting van industrieterrein Moerdijk over 
water, per trein en via buisleidingen wordt 
verbeterd.
Onze motie om op zoek te gaan naar financiering 
voor de minst overlastgevende oplossingen voor 
het Programma Hoogfrequent Spoor (spoorboek-
loos rijden) bij Vught is unaniem aangenomen.

 

Weloverwogen aanpak
infrastructuur
•

•

•

•
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Na massaontslag bij tabaksfabriek Philip Morris 
in Bergen op Zoom hebben we een motie inge-
diend ter verbetering van de werkgelegenheid. 
Deze is unaniem aangenomen.
Dankzij onze unaniem aangenomen moties wordt 
de ontwikkeling van de leefbaarheid in Moerdijk 
constant gevolgd samen met inwoners. Ook doet 
de provincie meer om de stank in het dorp terug 
te dringen.

Dankzij D66 heeft de provincie een integrale 
cultuurvisie opgesteld. Deze zet in op culturele 
verbanden met eerlijke kansen voor alle  
kunstenaars en middelen voor verdere profes-
sionalisering van de sector, in plaats van denken 
vanuit afzonderlijke instellingen.

Via een unaniem aangenomen motie hebben we 
ervoor gezorgd dat de provincie de begroting en 
jaarrekening voor iedereen beschikbaar stelt als 
bewerkbare data (“open spending”).
Vanaf het begin van de huidige statenperiode 
hebben we de democratische controle op de 
omgevingsdiensten opgepakt, een voorbeeld dat 
navolging kreeg van andere partijen.
Dankzij onze inspanningen werken Provinciale 
Staten transparanter. Notities en rapporten zijn 
voor iedereen beter leesbaar en de opzet van de 
begroting is begrijpelijker geworden.
Wij spoorden GS aan zich beter te houden aan 
de financiële afspraken die in de begroting zijn 
vastgelegd.
Op ons initiatief is door de meeste Brabantse 
politieke partijen de verklaring van Ban Ki-
Moon ondertekent tegen racisme en 
discriminatie. 
 

•

•

•

•

•

•

•

•

Sterke economie en volop 
werkgelegenheid

Eerlijk sociaal-cultureel beleid

Transparanter Bestuur
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Versterken
regionale

D66
Noord-Brabant
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economie
& ruimte voor
innovatie



Focus in regionale 
economie

Aantrekken bedrijven gericht op langeter-
mijnperspectief

D66 maakt zich hard om de bestaande 
economische structuur duurzaam te versterken. 
Brabant timmert al goed aan de weg met de 
Agrifoodregio, Maintenance Valley, Brainport, 
Automotive, Life Sciences, Biobased Economy 
en Logistiek. Nog meer dan nu moet de 
provincie met het aantrekken van bedrijven de 
sterke kanten van de regio’s verder versterken. 
D66 kiest daarbij voor voldoende diversiteit en 
voor bedrijven die zorgen voor een duurzame 
toekomst. Dit om ook op lange termijn een 
gezonde en sterke economische regio te blijven.

Versterken regionale economie 
& ruimte voor innovatie
De Brabantse economie levert een grote bijdrage aan de Nederlandse 
economie met 20% van ons Bruto Binnenlands Product . Zowel de regio 
Eindhoven als de toegevoegde waarde van onze agrarische sector zijn 
belangrijke aanjagers voor heel Nederland.

In bijna alle provinciale plannen en besluiten speelt economie een rol. 
Zo is goede bereikbaarheid niet alleen een sociaal-maatschappelijk 
(reistijd) maar ook een economisch belangrijk vraagstuk. Goede bereik-
baarheid (wat op veel meer manieren kan dan door meer asfalt) werkt 
kostenverlagend voor overheid en bedrijfsleven en trekt nieuwe 
bedrijvigheid aan. Een ander voorbeeld: het behoud van erfgoed, natuur 
en cultuur biedt de provincie aantrekkelijke woon- en werkomstan-
digheden. Kortom, D66 vindt dat natuur, cultuur, mobiliteit en de 
economie elkaar kunnen versterken.

7

Gezonde MKB is belangrijke motor van 
een duurzame Brabantse economie

Een aantal van de grootste Nederlandse 
bedrijven is gevestigd in Brabant. De kracht van 
de Brabantse economie, een bron voor innovatie, 
zit voor een deel in de combinatie van deze grote 
marktleiders en de flexibiliteit die het midden- en 
kleinbedrijf (MKB) kenmerkt. Het MKB is de 
motor voor werkgelegenheid op het platteland en 
is vaak honkvast. 

D66 Noord-Brabant legt de prioriteit voor 
meer banen bij:

Werk in alle delen van de provincie, de 
provincie Noord-Brabant is aanjager van de 
economische ontwikkeling;

Het investeren van een deel van de 
Essentgelden in de regionale economie;

Een aantrekkelijk vestigings- en 
investeringsklimaat scheppen.

>

>

>
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Die gebondenheid komt ten goede aan de werk-
gelegenheid en het voorzieningenniveau in de 
dorpen. De gebondenheid uit zich ook in onder-
steuning van de samenleving, zoals sponsoring 
en stageplaatsen. Ambachten en vakmanschap 
spelen een belangrijke rol in de Brabantse 
economie en verdienen daarom meer waardering 
en meer aandacht in opleidingen, ook op hbo-
niveau.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat

Een groen buitengebied groen houden, het 
erfgoed onderhouden en de infrastructuur 
optimaliseren, die maatregelen maken onze 
provincie aantrekkelijk voor Brabanders, 
toeristen en recreanten; en dat voert weer tot 
meer banen en een hogere omzet in het MKB.

D66 ziet voordelen in de internationale 
positionering van Brabant met als onderschei-
dende kenmerken de rijke cultuur (archeolo-
gische monumenten, Van Gogh, Jeroen Bosch 
et cetera) en de high tech industriële en 
agrarische complexen. ‘Brabant-branding’ 
draagt bij aan groei van zowel bedrijfsleven als 
toerisme.

Inzetten op innovatie

Experimenteerrruimte voor bedrijven

D66 ziet creativiteit en innovatie als de pijlers 
van de Brabantse economie. Nieuwe
initiatieven moeten een kans krijgen in een 
economie waarin iedereen individuele 
kwaliteiten kan ontplooien; van loodgieter tot 
laborante, van kapper tot chipontwerper. 
Daarvoor is ruimte nodig. De provincie moet 
actief haar rol spelen om die ruimte te maken.

D66 kiest daarom voor het creëren van 
experimenteerruimte voor bedrijven die 
activiteiten willen ontplooien waarvoor de 
regelgeving geen antwoord biedt.
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Naast technische innovatie ook aandacht 
voor sociale innovatie

D66 streeft naar zowel technologisch als sociale 
innovatie. Productieprocessen en producten zij 
steeds onderwerp van vernieuwing. Dat moet ook 
gaan gelden voor de wijze waarop samenwerken 
binnen een organisatie wordt georganiseerd zodat 
arbeidsproductiviteit en kwaliteit van de arbeid 
worden verbeterd. Sociale innovatie zoals 
nieuwe samenwerkingsvormen, beloningsstruc-
turen en verdienmodellen zijn kernaspecten die 
leiden naar de benodigde technische innovatie. 
D66 zal dit onderwerp agenderen bij onder an-
dere het innovatiefonds van de provincie en 
bij nieuw op te starten innovatie-initiatieven.

Brabant: dé provincie van de circulaire 
economie

De toekomst ligt in eigentijdse economische 
ontwikkelingen zoals de circulaire economie. 
Dit is een economisch systeem waarbij herbruik-
baarheid van producten en grondstoffen zo groot 
mogelijk is met zo min mogelijk waarde-
vernietiging. De provincie heeft een belangrijke 
voorbeeldfunctie bij het versnellen van de over-
gang van de op fossiele brandstof gebaseerde 
economie naar de circulaire economie. Zij kan 
door inkoop innovatie stimuleren en de 
gemeenten in deze processen begeleiden. Onder-
zoek en bedrijfsleven moeten de biologische en 
technische kringlopen ontrafelen en voor nieuwe 
ontwikkelingen open staan. De circulaire econo-
mie vergt een radicale aanpassing van productie, 
gebruik en verwerking van producten. 

D66 Noord-Brabant wil sociale innovatie 
zoals:

Aansluiting van onderwijs op de 
arbeidsmarkt en een leven lang leren;

Het leren van ambachten en 
vakmanschap op hbo-niveau.

>

>
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Bedrijven zullen zowel bedrijfsprocessen als 
modellen ingrijpend moeten veranderen. D66 wil 
dat Brabant dé provincie is waar deze bedrijven 
een thuis vinden. 

De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij 
(BOM) krijgt de opdracht bedrijven te onder-
steunen bij het realiseren van veranderingen 
die leiden tot sociale innovatie en een circulaire 
economie. Door bedrijven te ondersteunen bij 
het invoeren van duurzame inzetbaarheid blijft er 
werkgelegenheid voor mensen. Door het 
verbinden van bedrijven kunnen zij grond-
stofketens sluiten. Deze en andere manieren 
van steun stimuleren de circulaire economie en 
leiden tot een gezonde volhoudbare economie in 
Brabant.

Lanceren van duurzame economie 
monitor

D66 is voor een het lanceren van een Duurzame 
Economie Monitor waarin de ecologische, 
sociale en economische aspecten van de ontwik-
keling naar een duurzame economie in elkaars 
samenhang worden gemeten en geëvalueerd. 
Bestaande monitorsystemen dienen hierbij als 
uitgangspunt en waar mogelijk zijn deze te 
integreren.

Gericht investeren in 
versterking economie

Deel Essentmiddelen gebruiken om 
banen te creëren

D66 wil dat de provincie meer doet om banen 
te creëren. Daarom moet een deel van de Essent 
gelden geïnvesteerd worden in de regionale 
economie, bijvoorbeeld door een fonds op het 
gebied van woningisolatie of innovaties in 
slimme zorg/slimmer leven.

Beter onderwijs in en voor Brabant

In Brabant ligt een van de slimste regio’s van de 
wereld. De scholen scoren in Brabant zeer goed. 
Redenen om trots te zijn op Brabant, maar geen 
reden om achterover te leunen. Onderwijs is 
de sleutel tot succes en persoonlijke groei. Alle 
niveaus van onderwijs zijn daarom evenzeer 
belangrijk. D66 vindt het essentieel dat 
Brabanders goed zijn opgeleid voor het werk dat 
al in Brabant is of nog kan komen. In een snel 
veranderende wereld is het kennis- en 
vaardigheidsniveau van groot belang. 

De mismatch op de arbeidsmarkt zorgt voor veel 
werklozen aan de ene kant en moeilijk vervul-
bare vacatures aan de andere kant. D66 ziet 
een belangrijke sleutel tot de oplossing in het 
provinciaal samenbrengen van de mbo- en hbo-
opleidingen en bedrijven om gewenste 
vaardigheden en voorzieningen als stages, leer-
werkplaatsen en banen op elkaar af te stemmen. 
Er is een groot tekort aan stageplaatsen, met 
name in het beroepsonderwijs. D66 wil dat de 
provincie in het ‘Triple helix’-overleg (tussen 
overheid, bedrijfsleven en onderwijs) 
nadrukkelijk wijst op de verantwoordelijkheid 
van het bedrijfsleven hierin. Ook willen we het 
bieden van stageplaatsen opnemen in de criteria 
om in aanmerking te komen voor subsidies of 
leningen uit de provinciale fondsen.

D66 wil dat de provincie overleg start om de 
opleidingen op alle niveaus beter op elkaar en 
beter op de behoefte van de arbeidsmarkt af te 
stemmen. De provincie moet blijven inzetten op 
slimme ambachtelijkheid, meer maakindustrie en 
een klimaat voor innovatie en start-ups. 

Sterk medisch cluster

D66 wil kansen voor de combinatie van 
onderwijs, innovatie en banen benutten. 
Bijvoorbeeld voor de groeikansen door 
een sterk medisch cluster te creëren: 
het koppelen bedrijven als Philips Health 
Care en Pivot park aan de huidige 
medische opleidingen op MBO, HBO en 
universitair niveau.
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Daarvoor zijn kennis op conceptueel én uit-
voerend niveau én de juiste vaardigheden nodig. 
Dit vergroot succesvol gebruik van kennis bij het 
creëren van werkgelegenheid. Het bevorderen en 
faciliteren van branche- en bedrijfsopleidingen is 
daarbij eveneens van belang. 

Het onderwijs zal altijd rekening moeten houden 
met een steeds veranderende vraag van de 
arbeidsmarkt en de behoefte aan werknemers 
die hun leven lang blijven leren. De ontmoe-
ting tussen studenten en werkenden stimuleert 
bovendien de ontwikkeling van beide groepen. 
D66 kiest daarom voor afstemming van vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt door vakopleidingen 
die vraaggericht zijn, door stimulering van 
permanente opleiding en door om- en 
bijscholing.

Soms is niet de juiste combinatie van kennis/
vaardigheden aanwezig op één plek. Een voor-
beeld hiervan is de vertraagde opstart van een 
zogenaamde HighMed campus in Veldhoven. 
De provincie moet er voor zorgdragen dat de 
juiste kennis aanwezig is voor de speerpunten 
van haar economisch beleid.

Over de grens kijken en 
internationaliseren

Er zijn nog te veel belemmeringen om in 
België of Duitsland aan het werk te gaan. En 
dat terwijl Brabant grenst aan sterke econo-
mische regio’s. D66 wil werken in het buiten-
land makkelijker maken. En omgekeerd moet 
het voor Brabantse bedrijven makkelijker 
worden om werknemers uit Duitsland, België 
of elders aan te nemen.

In Europees verband wil D66 dat Brabant 
de samenwerking met Vlaanderen en het 
Roergebied verder verstevigt samen met de 
provincies Gelderland, Limburg en Zeeland. 
Onderwerpen van de agenda zijn econo-
mische samenwerking, rampenbestrijding, 
vervoer en transport en het wegnemen van 
belemmeringen voor het grensoverschrijdend 
werken en leven.

D66 programma Provinciale Staten 18 maart 2015
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Evenwichtige ruimtelijke ontwikkelingen
Voor D66 is de provincie dé gebiedsregisseur met belangrijke taken 
in ruimtelijke ordening. Dit betekent ruimte voor natuurontwikkeling, 
duurzame energie en compacte steden. Behoud van de historische ken-
merken en duurzaam, multifunctioneel gebruik van het landschap staan 
voorop. 

D66 wil dat Brabant zich ontwikkelt tot een sterke regio waar met 
innovatief en duurzaam beleid een aangenaam werk- en leefklimaat 
wordt gecreëerd. De provincie vervult ook een regierol wanneer het in-
tergemeentelijk beleid moet worden afgestemd en belangen conflicteren. 
D66 pleit voor het voortzetten van de huidige werkwijze in Brabant 
waarin sprake is van nauwe samenwerking tussen provincie en 
gemeenten.
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D66 Noord-Brabant wil voor 
bedrijventerreinen:

Focus op duurzame herontwikkeling en 
revitalisering met forse energiebesparing, 
inpassing in het landschap, bereikbaarheid 
per fiets, OV, poolen;

Prioriteit bij revitalisering van toekomst-
gerichte bedrijventerreinen;

Ketenvestiging stimuleren zodat rest-
stromen onderling benut kunnen worden;

Meervoudig grondgebruik en stapeling ook 
op bedrijventerreinen en kantorenlocaties.

>

>

>

>

Duurzaam ruimtegebruik bevorderen

D66 kiest voor herbestemmen en bouwen binnen 
de steden en dorpen (inbreiding). 
Hiermee versterken we de ruimtelijke kwaliteit. 
‘Verrommeling’ van het landschap wordt met 
inbreiding in belangrijke mate voorkomen. Pas 
als een ontwikkeling niet mogelijk is binnen de 
dorpen en steden willen we ruimte bieden om 
zorgvuldig uit te breiden. Aan deze uitbreiding 
koppelen we dat er elders een kwaliteits-
verbetering plaatsvindt in de vorm van natuur, 
landschap of recreatie.

Een relatief hoog aantal Brabantse steden en dor-
pen beschikt over bedrijventerreinen, kantoren en 
winkelruimte, die niet volledig worden benut. Er 
is zelfs sprake van leegstand. Nieuwe terreinen 
kunnen alleen nog worden aangelegd, wanneer is 
aangetoond dat het onmogelijk is de behoefte te 
accommoderen binnen bestaand stedelijk gebied 
en andere terreinen binnen de regio.

Herbestemmen makkelijker maken

Initiatiefnemers van nieuwe ontwikkelingen 
lopen te vaak vast op strikte eisen die herbestem-
ming onaantrekkelijk maken. D66 wil meer 
ruimte voor ideeën en oplossingen van betrok-
kenen in plaats van in stand houden van ver-
ouderde regelgeving. Stad en landelijk gebied 
moeten hun karakter behouden, de invulling 
daarbinnen is aan de bewoners zelf. D66 kiest 
voor vereenvoudiging van wijziging van bestem-
mingsplannen voor het herbestemmen van 
bestaand vastgoed.
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Slopen waar nodig

Sloop lijkt onvermijdelijk daar waar groot-
schalige leegstand van gebouwen, winkels, 
stallen en ander zakelijk vastgoed zich in grote 
mate voordoet. Slopen is niet destructief maar 
biedt juist kansen om ruimte en kwaliteit toe te 
voegen in de omgeving van het te slopen project.

Inspelen op bevolkingskrimp en 
ingericht op hele levensloop

Veel woonkernen aan de randen van Brabant 
hebben te maken met bevolkingskrimp. 
Jongeren trekken weg. Tegelijkertijd vindt 
‘verzilvering’ plaats. D66 vindt het de hoogste 
tijd dat de provincie samen met de gemeenten 
plannen voor krimpgebieden gaat ontwikkelen. 
D66 kiest voor toekomstbestendige oplossingen 
waarin ouderen makkelijker zelfstandig kunnen 
blijven wonen. D66 wil dat de provincie binnen 
de ruimte die zij heeft, aanstuurt op de afstem-
ming van de kwalitatieve woningbouwopgaven 
tussen de gemeenten. Niet het aantal woningen 
staat bij die planontwikkeling voorop, maar de 
kwaliteit van de locatie en van de woonom-
geving. 

In krimpgebieden staan voorzieningen onder 
druk. D66 kiest voor focus op kwaliteit en 
bereikbaarheid, niet voor kwantiteit. De verbin-
ding van krimpgebieden met vitale groeigebieden 
is daarmee essentieel. Daarom wil D66 
investeren in innovatieve vervoersoplossingen 
en vervoer op maat.

Ordening van de ondergrond

Niet alleen de ruimte boven de grond moet goed 
worden ingedeeld, ook de ondergrond heeft 
ordening nodig. We halen immers drinkwater, 
aardwarmte, gas, zand en grind uit de grond en 
slaan warmte, koude en water in de bodem op. 
Deze activiteiten beïnvloeden de milieukwaliteit 
en kunnen elkaar in de weg zitten. D66 wil dat de 
provincie haar beleid voor de ondergrond meer in 
detail uitwerkt in een concrete structuurvisie.

>

>

>

D66 Noord-Brabant vindt dat goede 
woningen:

Rekening houden met verzilvering: geen 
drempels, brede deuren, slimme zorg, 
domotica;

Rekening houden met het toenemende 
aantal eenpersoons-huishoudens;

Evenveel energie opwekken als deze ge-
bruiken en dus een forse besparing op de 
energierekening geven.

>

>

>

Zo willen we omgaan met krimp:

Dorpsschooltjes en -winkeltjes niet met 
provinciale subsidie tegen beter weten in 
openhouden maar samen met de inwoners 
een vrijwillige taxibusdienst helpen opzetten 
naar de dichtstbijzijnde school of winkel;

Regionale afspraken maken over scholen 
die open blijven, over het schrappen van  
woningbouwplannen en over de vervanging 
van buslijnen door vrijwilligersdiensten;

De vrijkomende ruimte benutten voor
toerisme, recreatie, natuurontwikkeling, 
biologische landbouw en veeteelt en 
innovaties in zorg en welzijn.

13
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We worden weer allemaal trots 
op onze landbouw
D66 vindt dat agrarische ondernemers de ruimte moeten krijgen om hun 
bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling, landschappelijke 
kwaliteit, natuur en biodiversiteit van het platteland. De agrarische 
activiteiten moeten passen bij het karakter van het gebied, innovatief 
en zonder overlast voor omwonenden.

Landbouw is voor Brabant een belangrijke economische sector, die 
bovendien divers is. De landbouw is in de laatste decennia sterk 
veranderd. Naast diversificatie, zoals biologische landbouw, is ‘high tech 
en grootschaliger ondernemen’ normaal geworden. Overheid, 
ondernemers en omgeving hebben hier niet tijdig en voldoende op 
ingespeeld waardoor op een aantal locaties in Brabant veel overlast is 
ontstaan terwijl de ondernemers worden geremd in hun innovaties. 
D66 vindt het tijd worden voor een andere kijk op landbouw. Landbouw 
is kennisintensief ondernemen om te voorzien in gezond en veilig 
voedsel. D66 vindt dat boeren met innovatieve en vooruitstrevende 
plannen de kans moeten krijgen hun vrijheid als ondernemer uit te 
oefenen, zij maken de sector in Brabant mooier en sterker.
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Een toekomstbestendige en 
innovatieve agrarische sector

De Brabantse agrarische sector staat op een 
keerpunt, is toe aan verandering en vooruit-
gang. D66 wil dit faciliteren. Heldere kaders op 
het gebied van milieu en volksgezondheid zijn 
uitgangspunt, daarbinnen moet vrijheid voor 
ondernemen bestaan. D66 vertrouwt op de eigen 
kracht van ondernemers: zij weten het best in 
welke richting de sector moet gaan.

De Brabantse landbouw is koploper in innovaties 
die vervolgens weer geëxporteerd worden. 
De provincie moet ruimte geven voor inno-
vaties door te sturen op doelen en effecten zoals 
de kwaliteit van de leefomgeving, niet op het 
voorschrijven van technieken. Indien nodig 
creëren we hiervoor experimenteerruimte.

Glastuinbouw concentreren

Brabant kent twee grote gebieden die zijn aan-
gewezen voor glastuinbouw: in Deurne en in 
Dinteloord. D66 wil met het oog op samen-
werking, innovatie en duurzaamheid de 
uitbreiding van glastuinbouw beperken tot deze 
twee centra. De provincie moet leidend zijn in 
het stimuleren van duurzaamheid en innovatie.

Innovatie in de veehouderij en toepass-
ing BZV

Een deel van de veehouderij kiest voor vooruit-
strevende bedrijfsconcepten die uit gaan van 
een sterke inbedding in de omgeving. Een ander 
deel kiest voor innovatieve, niet-grondgebonden 
productie. Beide groepen zoeken betere 
verdienmodellen voor duurzame voedsel-
productie en worden hierbij vaak onnodig 
gehinderd door regelgeving. D66 wil waar 
mogelijk onnodige regelgeving uit de weg 
nemen.

De huidige Brabantse zorgvuldigheidscore 
veehouderij (BZV) voorziet in het voorkomen 
van meer overlast voor burgers in het buitenge-
bied maar is soms te beperkend voor agrarisch 
ondernemers met innovatieve (bedrijfs)plannen. 
D66 wil dat de provincie ondernemers met een 
heel hoge score op de BZV extra ondersteunt, 
bijvoorbeeld met een speciaal agrarisch innova-
tiefonds. 

Iedereen is weer met plezier in het 
buitengebied 

Voor D66 staat het beschermen van de volks-
gezondheid op de eerste plaats. Bestuurders 
moeten de mogelijkheid krijgen om gezond-
heidsrisico’s van bedrijven in besluitvorming 
mee te nemen.

D66 ziet voor grootschalige melkveehouderij en 
niet-grondgebonden veeteelt alleen ruimte op 
locaties waar deze geen overlast veroorzaakt. 
Grootschalige agrarische bedrijven die niet 
grondgebonden zijn horen op agrarische 
bedrijventerreinen. Hier kunnen nieuwe 
concepten zich optimaal ontwikkelen zoals 
volledig gesloten bedrijfssystemen en benut-
ten van stromen tussen plantaardige en dierlijke 
productie. Nieuwe stallen moeten bovendien 
voldoen aan hoge eisen op het gebied van 
volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu en 
moeten inpassing in de omgeving realiseren. 
Toename van het aantal dieren in Brabant is pas 
mogelijk als de overlast die dieren veroorzaken 
is opgelost.

D66 Noord-Brabant wil koplopers 
belonen met: 

Experimenteerzones waarin regels worden 
losgelaten en ruimte ontstaat voor innovatie. 
Altijd in goed overleg met de omgeving;

Regelingen om duurzame innovaties en 
crossovers met andere sectoren te 
stimuleren. Een goed voorbeeld is het 
inzetten van creatieve ontwerpers bij het 
ontwikkelen van bedrijfsgebouwen.

>

>
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Provinciale sturing mestverwerking

Het Rijk legt de boeren op hun mest te 
verwerken, de provincie moet dit ruimtelijk 
mogelijk maken. D66 ziet mestverwering als een 
industriële activiteit die alleen op (agrarische) 
bedrijventerreinen kan plaatsvinden. Hierbij wil 
D66 bedrijven stimuleren die reststromen het 
meest optimaal weer als grondstoffen weten in te 
zetten (sluiten van kringlopen). D66 wil de 
scheiding van dikke en dunne fractie van de 
eigen mest op boerderijen toestaan zodat het 
mesttransport kan afnemen.

Agrarische leegstand aanpakken

D66 maakt zich zorgen over het groeiende aantal 
verouderde en lege stallen in het Brabants buiten-
gebied. D66 wil naast sloop het herbestemmen 
van agrarische bedrijven en stallen eenvoudiger 
maken, mits de functies passen in het buitenge-
bied. De provincie moet een rol pakken door 
innovaties op dit gebied te stimuleren. Hierbij 
denken wij bijvoorbeeld aan plantaardige teelten 
door in de stallen klimaatkamers met LED
verlichting te plaatsen. 

Verder wil D66 positieve prikkels creëren om de 
huidige leegstand te beperken, bijvoorbeeld in de 
BZV. Dit kan door nieuwbouw slim te koppelen 
aan sloop.

Verbinding versterken 
tussen landbouw en 
omgeving

Vertrouwen terugwinnen in het 
buitengebied

Lange tijd was het buitengebied het domein 
van de agrariër. Al enkele decennia zien we een 
verschuiving waarbij inwoners uit de dorpen en 
steden veel meer gebruik maken van dit 
buitengebied door er te wonen of te recreëren. 
Deze verschuiving leidt soms tot onenigheid. 

Dat draagt niet bij aan het gezonde, levendige 
buitengebied dat we voor ogen hebben. 
Vertrouwen is de basis voor dit gewenste buit-
engebied. De dialoog tussen agrariërs, omgeving 
en gemeente zoals deze is opgenomen in de BZV 
biedt kansen voor het herstellen van relaties in 
het buitengebied. De provincie moet hiertoe 
heldere kaders stellen voor initiatieven, 
transparante afwegingen maken en een goede 
dialoog ondersteunen. In een vroegtijdig 
stadium met elkaar plannen bespreken, waarbij 
de ondernemer open staat zijn plannen bij te 
stellen als de omgeving redelijke wensen heeft. 

Initiatieven voor verbinding stad en land 
ondersteunen

Om de verbinding tussen inwoners en agrariërs 
verder te versterken, moet de provincie 
voldoende ruimte bieden voor boerderijwinkels, 
zorgboerderijen, voedselcoöperaties en 
kleinschalige recreatie. D66 juicht het openstel-
len van agrarische bedrijven voor scholen, om-
wonenden en toeristen toe. Het weer naar de stad 
toe brengen van de landbouw en andersom draagt 
bij aan onderlinge bekendheid en draagvlak.

D66 wil samenwerking tussen lokale afnemers 
en lokale producenten in stadslandbouw, buurt-
moestuinen en teelten in leegstaande gebouwen 
faciliteren, zodat producten lokaal worden 
afgenomen en onnodig transport verminderd 
wordt. D66 wil dat de provincie belemmerende 
regels wegneemt.

Landbouw: weer Brabants trots

Brabant is een provincie met een lange traditie in 
de productie van voedsel. D66 is daar trots op en 
wil dat die traditie meer uitgedragen wordt. Kop- 
lopers in de productie van gezond en duurzaam 
voedsel moeten de waardering krijgen die zij 
verdienen. Deelname van vooruitstrevende en 
innovatieve agrarische bedrijven aan Brabant 
Branding draagt hieraan bij. Het is voor veel 
Brabantse agrarische ondernemers moeilijk om 
in contact te komen met potentiële consumenten. 
D66 wil initiatieven nemen om dit gat te dichten.
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D66 geeft Brabant nieuwe energie 
Toekomstige generaties moeten verzekerd zijn van voldoende energie. 
Daarvoor is de transitie naar duurzame energie noodzakelijk. Dit maakt 
ons tevens minder afhankelijk van fossiele brandstoffen uit instabiele 
landen zoals Rusland en het Midden-Oosten. Energie vinden we overal 
om ons heen: in de wind, de zon, in het water en zelfs in ons afval. 
De opwekking van die duurzame energie blijft in Nederland achter. Voor 
D66 is dat onacceptabel. De provincie moet actief ruimte maken voor 
het realiseren van duurzame (decentrale) energieopwekking.

We willen op Europees en landelijk niveau naar 60% duurzame ener-
gieopwekking in 2030, en volledige duurzame energievoorziening 
in 2050. Tot 2030 moeten we grote inspanningen leveren. In die periode 
worden ook de grootste voordelen in termen van bijvoorbeeld 
banengroei gerealiseerd.
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Bij energieuitwisseling zijn de 
doelstellingen: 

Uitwissing waarbij hoge(re) temperaturen 
vooral voor de industrie zoveel mogelijk 
zonder fossiele brandstoffen opgewekt kun-
nen worden;

Voorkomen dat warmteoverschotten in de 
natuur belanden en zo onbenut 
blijven voor verwarming van gebouwen of 
industriële processen.

>

>

Energiebesparing: alle huishoudens 
zonder energierekening

D66 wil dat de provincie een programma opstelt 
dat energiegebruik in woningen en andere 
gebouwen reduceert. Door instrumenten als 
kennisdeling en een fonds moeten in 2030 alle 
woningen energieneutraal zijn. Een dergelijk 
plan stimuleert innovatie, biedt kansen aan 
ondernemers met nieuwe producten en levert de 
bouwsector veel werk op.

Energie uitwisselen en optimaal benutten

D66 wil dat de provincie de regie voert en de 
bronnen van warmte en koude inventariseert 
en communiceert. En dat zij vervolgens van 
gemeenten eist in hun bestemmingsplannen 
inzichtelijk te maken waar vraag en aanbod van 
warmte en koude via transport en (tijdelijke) 
opslag aan elkaar verbonden kunnen worden.
De realisatie is onderdeel van de (her)inrichting 
van bedrijventerreinen en wijken.

Energie opslaan in de bodem

D66 ziet in warmtekoudeopslag (WKO) een 
goede manier van het verwarmen en koelen van 
gebouwen, omdat deze bijdraagt aan daling in 
het gebruik van fossiele brandstoffen en daarmee 
in een daling van de CO2-uitstoot. WKO is 
nu al één van de meest rendabele vormen van 
duurzame energie en heeft geen subsidie nodig. 
Wij willen dat de provincie de vergunning-
verlening kosteloos doet en hoge eisen stelt aan 
het rendement van de WKO-installaties. In het 
provinciale beleid worden samenwerking en 
afstemming bevorderd ten behoeve van 
collectieve opslag en om onderlinge beïn-
vloeding van WKO installaties te voorkomen. 
D66 is tegen extra belasting op het gebruik 
van grondwater voor WKO, omdat WKO-
installaties in principe niet vervuilen.

Lokaal wat kan, regionaal wat moet

D66 heeft veel waardering voor het werk van 
koplopergemeenten, energiecoöperaties en 
andere initiatieven. De provincie heeft hierin een 
ondersteunende rol door het beschikbaar stellen 
van kennis en het wegnemen van belemmeringen 
in beleid.

Opwekking van 
hernieuwbare energie

Lokaal beslissen over windenergie

Niet de rijksoverheid maar provinciale en 
gemeentelijke overheden gaan over de locaties 
van (respectievelijk grote en kleine) wind-
molenparken. Wij zijn een voorstander van 
solitaire windturbines, mits deze worden 
geïnitieerd door de lokale bevolking en 
gesteund door de gemeenteraad. Deze 
initiatieven mogen niet strijdig zijn met boven-
gemeentelijke belangen. Wij willen dat de 
omgeving niet alleen deelt in de overlast, maar 
ook in de voordelen. De provincie stelt wat 
D66 betreft eisen aan financiële participatie van 
omwonenden bij windenergie. Criteria voor het 
aanwijzen en toetsen van geschikte wind-
locaties zijn hinder (geluid, slagschaduw), veilig-
heid, cultuurhistorie en inpassing in het 
landschap. D66 ziet mogelijkheden voor wind-
molens in één lijn langs bestaande infrastructuur, 
zoals langs dijken, kanalen en snelwegen, maar 
zeker ook op bedrijventerreinen en in havens. 
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Om in 2050 100% duurzame energie te ge-
bruiken wil D66:

Inzetten op alle vormen van duurzame 
energie;

Ruimte bieden aan innovatieve oplossingen 
en dus geen technische details voor-
schrijven;

Experimenteerzones creëren voor 
koplopergemeenten, zodat knellende 
regelgeving daar niet geldt;

Een monitor waarmee de voortgang 
gemeten wordt.

>

>

>

>

D66 wil serieus kijken naar windmolens in 
bosrijke gebieden: de initiatiefnemer kan de 
inkomsten uit de windenergie immers gebruiken 
voor het beheer van de natuur. Brabant kan dus 
meer bijdragen in het Energieakkoord dat de 
provincies met het Rijk hebben gesloten over de 
realisatie van 6000 MW windenergie op land in 
2020.

Zonne-energie en waterkracht 
benutten

Het opwekken van energie uit de zon is bij 
uitstek de manier van duurzame energiewin-
ning waarbij particulieren en ondernemers een 
belangrijke rol kunnen spelen. D66 wil hiervoor 
meer ruimte bieden en waar mogelijk bestaande 
belemmeringen in ruimtelijk beleid wegnemen.
Waterkracht draagt bescheiden bij aan de 
energievoorziening, maar heeft een 
educatieve functie bij uitstek. Daarom wil D66 
waar nodig belemmeringen voor waterkracht 
wegnemen en dit gelijkwaardig behandelen met 
andere vormen van duurzame energie.

Elektriciteit distribueren en opslaan

De huidige energiedistributie en  transportnet-
werk zijn niet berekend op een hoge mate aan 
energieopwekking door particulieren. De opslag 
van energie is ook een uitdaging voor de 
komende decennia. De provincie moet de 
condities scheppen waarin initiatiefnemers niet 
alleen duurzame energie kunnen opwekken, 
maar ook kunnen opslaan en transporteren. D66 
wil daarom dat de provincie ruimte (maar geen 
subsidie) geeft aan technische innovaties die op-
slag van duurzaam opgewekte energie mogelijk 
maken. 

Biomassa optimaal benutten

D66 wil biomassa zo hoogwaardig mogelijk 
gebruiken. Het is ook aan de provincie om 
onnodige belemmeringen weg te nemen, zodat 
biomassa niet meer gezien wordt als afval, maar 
als (hoogwaardige) grondstof en energiebron.

Geothermie voor industrie en tuinbouw

D66 ziet vooral kansen voor geothermie in de 
industrie en de tuinbouw. De uitdaging van diepe 
aardwarmte als energiebron ligt in het veilig en 
rendabel maken, buiten drinkwaterwingebieden. 
Door geothermie te combineren met warmte-
netten waarop industriële restwarmte kan worden 
aangesloten wil D66 de warmte nog efficiënter 
gebruiken. D66 wil de gemeenten verplichten tot 
onderzoek hiertoe bij bestemmingsplannen. 

Innovatiekracht hernieuwbare energie 
stimuleren

Technische vernieuwingen op het gebied van 
hernieuwbare energie volgen elkaar in rap tempo 
op. Deze stroom van vernieuwingen zal door 
blijven gaan. Dit draagt bij aan de duurzaam-
heidambities die wij hebben en zorgt voor werk-
gelegenheid. De provincie moet dit stimuleren en 
als het nodig is de ruimte bieden om te experi-
menteren.
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Schaliegas: laat maar zitten!

D66 laat het liefst het schaliegas voor altijd in 
de grond zitten. Als het Groninger gas op is, 
wij om eigen energiebronnen verlegen zitten 
en vooral de wintechnieken geen bezwaren 
meer opleveren kan weer over winning van 
schaliegas gesproken worden. Maar het is een 
fossiele energiebron, daarmee niet duurzaam 
en slechts een laatste alternatief.

22
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Kwaliteit toevoegen aan natuur, milieu, 
bodem en water
De natuur staat aan de basis van ons bestaan en onze welvaart. Het is nog 
niet gelukt de achteruitgang van de natuur in Nederland te stoppen. Voor 
D66 is dat onacceptabel. D66 investeert in het behoud en de versterking van 
de natuur, zodat ook toekomstige generaties kunnen genieten van de 
Brabantse natuur. D66 kiest voor:

> Het voltooien van het Nationaal Natuurnetwerk vóór 2028;
> Intensieve handhaving van wetten die bodem, water en lucht schoon  
         houden;
> Bufferzones rondom natuurgebieden waar de landbouw zich moet   
         aanpassen aan de natuur;
> Ruimte voor particulieren en boeren die aan natuurbeheer werken;
> Beleefbare natuur die open staat voor recreatie in plaats van teken-  
         tafelnatuur.
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Vervolmaken nationale Natuurnetwerk & 
verantwoorde recreatie

Het Rijk heeft in 2012 delen van de toenmalige 
ecologische hoofdstructuur geschrapt. D66 wil 
het nationaal natuurnetwerk in haar volledige, 
oorspronkelijke omvang realiseren. Ook de 
Natura2000-gebieden, een Europees netwerk van 
waardevolle natuurgebieden, zijn hier onderdeel 
van.

Afronding van de bijna volledig 
aangekochte gebieden

D66 legt de prioriteit voor natuurbescherming bij 
de Europees beschermde Natura2000 gebieden 
en afronding van bijna volledig aangekochte 
gebieden. Onteigenen van landbouwgrond is de 
minst wenselijke optie, maar sluiten we niet op 
voorhand uit. Op grond die in de toekomst een 
natuurbestemming krijgt, kunnen geen nieuwe 
activiteiten worden ontwikkeld die deze bestem-
ming in de weg staan.

Goede natuurbescherming

Alleen ruimte voor natuur is niet genoeg. Ook 
de kwaliteit moet goed zijn. D66 wil daarom 
de verdroging, verzuring en vermesting van 
bodem en water tegengaan. De provincie moet 
streng toezien op zorgvuldige naleving van de 
bestaande milieuwetten. D66 wil dat de provincie 
in samenwerking met ZLTO en natuur-
organisaties voorlichting organiseert over 
alternatieve vormen van bemesting zodat 
agrarische ondernemers gewezen wordt op 
effectieve toepassing van groenbemesters en de 
aanleg van bloemrijke akkerranden.

Ruimte voor verantwoorde recreatie en 
adequaat natuurbeheer

D66 werkt aan meer draagvlak voor natuur en 
wil natuurgebieden op een verantwoorde wijze 
benutten voor recreatie. Door natuur te beleven 
wordt die ook gewaardeerd en gekoesterd. 
Daarin is ruimte voor duurzame particuliere 

initiatieven waarbij een deel van de opbrengst 
ten goede komt aan natuurbeheer. Daar waar zeer 
zeldzame soorten in het geding zijn, heeft D66 
hoge ambities. Kwetsbare natuur wil D66 
beschermen; als het moet met hekken, maar 
vooral met meer handhaving vooral als er sprake 
is van stroperij of dumping van (drugs)afval.

Afronden van ecologische 
verbindingen 

D66 wil dat de provincie samen met gemeenten 
en waterschappen de schakels tussen natuurge-
bieden realiseert. Waar mogelijk willen we dit 
aanvullen met medegebruik van bestaande brug-
gen en viaducten door dieren.

Natuur heeft ook economische waarde, 
breng deze in beeld

D66 vindt dat de economische waarde van inves-
teringen in de natuur nog te weinig wordt erkend 
en vraagt om een methodiek waarmee deze 
waarde wordt berekend. De provincie kan en 
moet de (economische) waarde van natuur beter 
communiceren en initiatieven van anderen op dit 
gebied stimuleren.

D66 wil de kwaliteit van natuur 
verbeteren door:

Uitstoot van stikstof uit landbouw en ver-
keer zoveel mogelijk te verminderen;

Verdroging te verminderen, ook als dit om 
maatregelen in agrarisch gebied vraagt;

Overbemesting en gebruik van zeer giftige 
bestrijdingsmiddelen samen met anderen 
aan te pakken;

Gezamenlijke belangen en kansen te zoeken 
met ZLTO en BMF.

>

>

>

>
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Jacht alleen inzetten om ecologische 
balans te bewaren

Bij natuurbeheer hoort beheer van de wildstand 
en daarmee is voor D66 jacht dus geen sport, 
maar een middel om de ecologische balans in een 
gebied te bewaren en veiligheid te verzekeren. 
De provincie moet het faunabeheerplan, dat voor 
zes jaar geldt, jaarlijks uitwerken in een gebied-
splan. Daarin wordt bepaald op welk wild én 
hoeveel mag worden gejaagd. D66 wil indivi-
duele jachtvergunningen koppelen aan dit 
gebiedsplan. De provincie moet werken aan 
diervriendelijke alternatieven voor de jacht. 
Zo kiezen wij liever voor het plaatsen van rasters 
bij wegen dan het afschieten van groot wild. 

Brabantse nationale parken zetten onze 
provincie op de kaart

D66 vindt dat het merk Nationale Parken een 
toegevoegde waarde heeft in de branding en de 
toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van 
Brabant. De parken hebben primair een eigen 
verantwoordelijkheid. De provincie dient hen 
waar nodig te ondersteunen.

Extra aandacht voor natuur

D66 wil liever hele natuurgebieden 
integraal inrichten, dan `tuinieren´. 
Tegelijkertijd vragen sommige soorten op 
dit moment om extra aandacht. D66 wil:

Hoge natuurambities en beheer op maat 
in gebieden met veel zeldzame soorten;

Meer aandacht voor bijen, vlinders en 
andere insecten bij de inrichting van 
ecologische verbindingszones en 
natuurgebieden;

Natuureducatie gericht op directe resul-
taten voor onze natuur zoals actief mee-
werken aan beheer van gebieden.

>

>

>

>

>

Veilig water van goede 
kwaliteit , niet te veel, niet te 
weinig
Bodem en water zijn de basis voor ons leven. 
D66 wil hier dan ook verantwoord mee om gaan.

Garanderen van kwalitatief goede 
drinkwaterwinning

Ons drinkwater wordt bedreigd door tal van 
verontreinigingen. Een gezamenlijke inspanning 
is nodig, vooral in kwetsbare gebieden zodat 
verontreiniging (bemesting, chemisch- en 
drugsafval) snel en effectief wordt voorkomen of 
verwijderd. D66 wil dat de provincie in gesprek 
gaat met bedrijven die drinkwater onttrekken 
over bijdragen aan het behoud van de 
waterkwaliteit.

Slechts een kleine 2% van het leidingwater wordt 
daadwerkelijk gedronken. D66 vraagt de
provincie om als aandeelhouder haar water-
leidingbedrijf aan te sporen tot adequate voor-
lichting over zuinig gebruik van drinkwater. 
Minder drinkwater gebruiken betekent immers 
minder verdroging van natuur- en landbouw-
gronden, minder energiegebruik voor de winning 
en zuivering en minder kans dat bodem-
verontreinigingen in het drinkwater terecht
komen. Ook willen we het gebruik van kraan-
water in plaats van flessenwater in het provincie-
huis voortzetten.

Kwaliteit oppervlaktewater verbeteren

De provincie moet haar rol pakken bij het verbe-
teren van de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Kleinschalige mogelijkheden zijn de aanleg van 
teeltvrije zones en bufferstroken (bijvoorbeeld in 
combinatie met natuurontwikkeling of 
bijenlinten). Structurele innovatie in de land-
bouw is nodig om tot een gesloten systeem 
zonder emissies te komen.
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D66 wil beter inspelen op veel en weinig 
regen. Dit betekent bijvoorbeeld

Regenwater zo lang mogelijk vasthouden bij 
de bron;

Op de hoge, droge zandgronden teelten die 
tegen wat droogte kunnen;

Bij locatie en inrichting van nieuwe 
stedelijke gebieden rekening houden met 
hevige buien.

>

>

>

Met het Deltaprogramma goed inspelen 
op plaatselijke situaties

De kosten van waterbeheer hangen samen met de 
functie van een gebied. D66 vindt dat de provin-
cie deze kosten moet meenemen in beslissingen 
over de (toekomstige) inrichting van gebieden. 
Daarom wil D66 in het Deltaprogramma zo veel 
mogelijk inzetten op gedeelde voordelen met 
natuurprojecten en op alternatieven voor dijk-
verhogingen. En we willen dat Brabant zich aan-
past aan situaties met te veel (hevige regenval) 
en te weinig water (langdurige droogte). D66 
kiest voor afstemming van de (economische) 
functie van een gebied op de mogelijkheden van 
het watersysteem, en niet andersom. Zo blijft 
de inrichting van gebieden op lange termijn 
houdbaar. Verder zetten we bijvoorbeeld in op 
de verzilting van het VolkerakZoommeer, omdat 
dit kansen biedt voor natuur, schelpdierkwekerij 
en recreatie. Ook willen we onderzoeken of dit 
kansen biedt voor energieopwekking uit de zoet-
zoutovergang.

Wateroverlast zoveel mogelijk 
voorkomen

D66 wil wateroverlast zoveel mogelijk voor-
komen door water bovenstrooms, dus bij de 
bron, vast te houden en door beken natuurlijk 
in te richten om water gedoseerd af te voeren. 
Dit heeft onze voorkeur boven het inrichten van 
waterbergingsgebieden. De provincie neemt 
hierbij de regierol en bemiddelt als partijen niet 
tot overeenstemming komen.

Verdrogingbestrijding krijgt voorrang

Te snelle waterafvoer, drainage en peilbeheer ten 
behoeve van de landbouw en infrastructuur zijn 
grote veroorzakers van verdroging. Verdroging 
leidt tot achteruitgang van de natuur en schade 
aan landbouwgewassen. D66 wil dat de 
provincie buffers aanwijst rondom verdroogde 
gebieden waar maatregelen genomen worden om 
de verdroging terug te dringen. 

Toezicht op en samenwerking met de 
waterschappen

De waterschappen en de provincie hebben een 
gezamenlijke verantwoordelijk voor het herstel 
en behoud van waterafhankelijke natuur. D66 wil 
dat de provincie en de waterschappen de taakver-
deling en afspraken duidelijk blijven vastleggen 
in overeenkomsten, zodat elke partij zijn verant-
woordelijkheid blijft nemen. 

Dumping drugsafval tegengaan

Dumpingen van afval van synthetische 
drugs zijn een bedreiging voor bodem, 
riolering en oppervlaktewater. Het is een 
vorm van criminaliteit die veel politie- en 
opsporingscapaciteit vraagt. Opruimen 
kost veel geld. Aanpak van de productie 
is effectiever.

D66 wil de wietteelt zo snel mogelijk 
legaliseren. Noord-Brabant kan hiervoor 
een experimenteerzone zijn, bijvoorbeeld 
in een deel van de vrijkomende stallen 
in het buitengebied. Zodra deze teelt uit 
het criminele circuit wordt getrokken is 
er meer politiecapaciteit voor bestrijding 
van synthetische drugs.

D66 programma Provinciale Staten 18 maart 2015



D66 programma Provinciale Staten 18 maart 2015

Duurzame
mobiliteit &
betere

D66
Noord-Brabant

28

bereikbaarheid



29

Duurzame mobiliteit & betere 
bereikbaarheid
Infrastructuur is de essentiële schakel tussen wonen, werken en 
recreëren. D66 vindt dat de provincie een toegevoegde waarde heeft 
doordat ze het overzicht heeft op de regionale verkeers- en vervoerssitu-
atie. We maken ons zorgen over de leefbaarheid door autogebruik. D66 
geeft daarom voorrang aan andere infrastructurele maatregelen. Pas als 
deze maatregelen niet afdoende zijn, kijken we naar oplossingen zoals 
verbreding van provinciale wegen en op de laatste plaats voor nieuwe 
wegen. D66 kiest voor:

> Snelle, veilige fietsverbindingen met weinig verkeerslichten;
> Frequent openbaar vervoer op drukke trajecten;
> Openbaar vervoer op maat in het landelijk gebied:
> Schone bussen, waarbij we de brandstofkeuze aan de 
 vervoerder laten;
> Bundelen van goederenvervoer voor de stad op overslagplaatsen;
> meer vervoer over water, spoor en in buisleidingen.
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Meer gebruik van de fiets stimuleren

Fietsen is, na wandelen, de schoonste en 
gezondste vorm van vervoer, en daarom ook 
het startpunt van ons denken over mobiliteit. 
De gemeenten gaan over de fietspaden binnen 
de bebouwde kom, de provincie over de meeste 
recreatieve fietspaden en de fietspaden langs 
provinciale wegen. E-bikes worden steeds 
belangrijker in woon-werkverkeer; fietsafstanden 
van 20-40 kilometer worden eenvoudiger haal-
baar. De provincie moet haar fietsbeleid met de 
tijd mee laten gaan door:
•    De fiets als volwaardig alternatief te 
      beschouwen voor de auto;
•    Een stimulerende rol in te nemen bij het      
      beter digitaal ontsluiten van fietsroutes 
      in GPS-systemen;
•    Snelfietsroutes met breed asfalt en minder                           
      verkeerslichten te ontwikkelen;
•    Verbeterd onderhoud van de regionale           
      fietsverbindingen met bijzondere aan             
      dacht voor overbodige paaltjes.

Schoner en beter openbaar vervoer

Om het gebruik van openbaar vervoer te 
stimuleren is goede onderlinge aansluiting van 
groot belang. D66 wil dit verbeteren door betere 
afstemming van vliegverkeer, treinen, bussen 
binnen steden en kernen en tussen steden en 
kernen en voorzieningen om de fiets te parkeren.

De provincie organiseert het openbaar vervoer 
door buslijnen aan te besteden en toezicht te 
houden op de naleving van het vervoerscontract. 
D66 heeft de volgende speerpunten:

•    Méér vervoer op maat;
•    Frequent openbaar vervoer op drukke     
      trajecten;
•    Schone bussen door minimalisatie van de  
      uitstoot van uitlaatgassen;
•    Goede aansluitingen tussen fiets, trein en bus;
•    Stimulering van klantgericht ondernemer-
      schap bij de vervoerders door hierop te sturen         
      in de aanbesteding en door de inzet van     
      sterke financiële prikkels op reizigersgroei 
      en klanttevredenheid;
•     De mogelijkheid van nachtbus
      verbindingen onderzoeken;
•     Meer aandacht voor de verbinding naar                 
      industriegebieden bij een volgende 
      aanbesteding.

Meer en vaker treinverbindingen 

D66 kiest nadrukkelijk voor het beter inzetten 
van de trein als alternatief voor het autogebruik. 
De treinverbindingen vanuit Brabant missen een 
aantal aansluitingen. D66 pleit bij de rijksover-
heid voor:
•     De aanleg van een spoorlijn tussen Breda 
      en Utrecht. Dit kan in  combinatie met de     
      opwaardering van de A27. West-Brabant 
      en de Randstad worden zo beter met elkaar  
      verbonden, de reiziger kan dan echt kiezen  
      en krijgt een alternatieve route bij 
      stremmingen tussen  ’s-Hertogenbosch en  
      Utrecht;

Fiets opnemen in verkeersmodellen

In bestaande verkeersmodellen is het 
vervoer met de fiets vaak niet of niet 
goed verwerkt. Het is toch raar dat in dit 
land waar de fiets zo gezichtsbepalend is 
ingeburgerd bij haar inwoners, de fiets 
vaak geen rol speelt in verkeersmodellen 
waarmee de overheid besluiten maakt? 
Daarom wil D66 dat de fiets als vervoer-
middel opgenomen wordt in verkeers-
modellen, zodat het een volwaardige 
plaats krijgt in de besluiten die de 
provincie neemt. 
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Nachtbus onderzoeken

Een belangrijk argument om de nachttrein 
in te voeren was dat uitgaanspubliek niet 
langer met de auto naar huis hoeft. Maar 
ook bezoekers uit de omliggende 
gemeenten van een stad gaan ’s avonds 
naar huis. Als uit een haalbaarheidsonder-
zoek blijkt dat nachtbussen tegen 
aanvaardbare kosten te realiseren zijn, 
willen we deze zo snel mogelijk invoeren.



•    Het doortrekken van de snelle verbinding     
      Rotterdam-Breda- Antwerpen met een snelle  
      verbindingen naar Eindhoven;
•    Verhogen frequentie treinverkeer tussen     
      steden in Brabant;
•    Een goede verbinding van Eindhoven met  
      Nijmegen (verdubbeling spoorbrug),            
      Duitsland en België (via Breda);
•    Behoud van het Nachtnet in Brabant en             
      waar mogelijk uitbreiding.

Goederenvervoer

Brabant is een belangrijke doorvoerregio voor 
goederentransport. Dit is goed voor de Brabantse 
economie en werkgelegenheid. Voor de leefom-
geving zijn er ook nadelen zoals een overbelast 
wegennet, veel vrachtverkeer door (kleine) 
kernen en intensief gebruik van het spoor, ook 
‘s nachts. Het goederentransport vraagt om 
herbezinning. De provincie kan helpen goederen-
vervoer efficiënter en leefbaarder te maken door:
•    Duurzame technieken zoals ondergronds   
      transport via buisleidingen of 
      containerstraten;
•    Stimulering van het transport over water;
•   Overslagplaatsen buiten de steden.

Rekening houden met buisleidingen op 
andere locaties

De huidige buisleidingenstraat bij Moerdijk heeft 
zijn maximale capaciteit bereikt. D66 wil dat 
de provincie in haar beleid voor de ondergrond 
rekening houdt met buisleidingen op andere 
locaties met grote vervoersstromen. De provincie 
moet het Rijk vragen om investeringen in meer 
buisleidingen.

Duurzaam goederenvervoer door beter 
benutten van waterwegen

De weg is soms overvol, terwijl veel kanalen 
en rivieren te vaak onderbezet zijn. D66 wil een 
hogere prioriteit voor goederenvervoer over 
water, spoor en door buisleidingen. Dit is schoner 
en zorgt voor minder vrachtwagens op de weg. 
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Vervoer over water krijgt een eerlijker kans door 
bedrijventerreinen te voorzien van ruimte voor 
op- en overslag. Daarbij horen walstroomvoor-
zieningen zodat schepen hun motor niet te 
hoeven laten draaien in de haven. Het Rijk is 
vaak verantwoordelijk voor de kanalen. D66 
vindt dat de provincie bij het Rijk moet 
aandringen op verbetering van de kanalen als 
vaarwegen, waaronder de verdieping van de 
Zuid-Willemsvaart ten zuiden van Veghel.

Realiseren van overslagplaatsen buiten de 
stad om binnensteden te ontzien

Overslagplaatsen buiten de stad maken 
distributie binnen de bebouwde kom een-
voudiger, goedkoper en schoner. Bijna lege 
(vracht)auto’s leiden tot extra opstoppingen 
en uitstoot. Op overslagplaatsen kunnen meer 
goederen gebundeld worden. Verder zorgt dit 
voor minder irritatie bij inwoners en medeweg-
gebruikers in de binnenstad.

Aanpakken van de knelpunten op wegen

Op enkele knelpunten na is het wegennet in Bra-
bant voldoende fijnmazig en wijdvertakt. Veel 
van de bestaande knelpunten worden veroorzaakt 
(door de aansluiting) op rijkswegen. D66 wil dat 
deze problemen worden opgelost voordat nieuwe 
provinciale wegen worden aangelegd. 
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D66 wil

Onderzoek naar de toepassing van 
buisleidingen voor groot- en kleinschalig 
vervoer (zoals kleinere containers in bin-
nensteden).

Alternatieve vervoersvormen 
bestuderen, de automotive campus in 
Helmond kan sturend zijn. De provincie 
onderzoekt als ‘leading customer’ nieuwe 
mogelijkheden. 

Zwaarder inzetten op vervoer over water, 
zeker nu het Seine-Scheldekanaal wordt 
gerealiseerd.
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Met het oog op volksgezondheid en veilig 
verkeer wil D66 op provinciale wegen in 
principe de maximum snelheid van 80 km/uur 
handhaven. Daarnaast willen we inzetten op 
innovaties zoals versneld invoeren van CO2 
emissievrij rijden en het ontmoedigen van 
brommers op fossiele brandstof. D66 wil 
maatregelen ter verbetering van de door-
stroming, de veiligheid en de oversteekbaarheid 
van de N65 ’s-Hertogenbosch-Tilburg.

De bereikbaarheid van grote en economisch 
belangrijke steden kan veel beter met innovatieve 
oplossingen. Voor verbetering van het weg-
vervoer wil D66 dat de provincie inzet op het 
versneld uitvoeren van Beter Benutten, projecten 
zoals InnovA58, smart mobility-projecten en 
andere projecten ter bevordering van de 
coöperatieve mobiliteit.

Inzetten op duurzame en innovatieve 
aanpak wegen en fietspaden

Bij grootschalig onderhoud en aanleg van en 
fietspaden zet D66 in op innovatie en duurzaam-
heid zoals het opwekken van energie uit asfalt, 
´glow in the dark´-achtige belijning zodat minder 
lantaarnpalen nodig zijn, toepassen van herge-
bruikte en cradle to cradle (bouw)materialen, 
groene golf in het bijzonder voor vrachtverkeer 
en vorstvrij houden door warmte-koudeopslag.

D66 wil een mobiliteitsfonds

Het huidige provinciale ’Spaar- en 
investeringsfonds wegeninfrastructuur’ 
waarin in totaal € 750 mln gespaard 
wordt, wordt weer het Mobiliteitsfonds. 
D66 wil namelijk dat dit geld ook 
beschikbaar is voor maatregelen t.b.v. de 
verbetering van bijvoorbeeld OV en fiets. 
Het door ons bepleite achterwege laten 
van de nieuwe wegverbinding Eindhoven 
- Helmond wordt met prioriteit hiervoor 
bestemd.

Veiligheid provinciale wegen verbeteren

D66 wil de veiligheid van provinciale we-
gen verbeteren. Voor kwetsbare groepen 
zoals motorrijders is weinig expliciete 
aandacht. Deze groepen vragen 
soms om specifieke voorzieningen zo-
als gesloten vangrails en belijning van 
wegen die niet in de ideale rijlijn op de 
baan ligt.

Vliegverkeer

De uitbreiding van Eindhoven Airport is 
mogelijk mits het substantiële economische 
voordelen opleveren voor Brabant en de nadelen 
worden beperkt of gecompenseerd. Nadelen 
voor omwonenden en de regio zijn de ver-
slechtering van de leefbaarheid en oplopende 
gezondheidsrisico´s. Ook de belasting van het 
wegennet en de parkeerproblematiek in de 
omgeving van het vliegveld zijn aanzienlijk. Tot 
nu toe heeft een te grote nadruk gelegen op de 
financieel-economische aspecten. D66 Noord-
Brabant wil in het vervolgtraject nadrukkelijker 
de samenhang tussen de belangen van de in-
woners, het milieu en de economie voor heel 
Brabant in deze discussie betrekken. D66 
Brabant wil de uitbreiding van Eindhoven Air-
port uitvoeren conform de aanpak uit de Green-
deal Duurzaam Grond- Weg- en Waterbouw 
(duurzaam GWW).
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Volop aandacht voor cultuur, erfgoed en 
de maatschappij
Cultuur staat dicht bij de mensen en heeft daarmee veel directe 
invloed op de kwaliteit van het leven. Cultuur ontwikkelt en verbindt 
mensen. We ontlenen onze identiteit aan cultuur. Cultuur beïnvloedt 
de kwaliteit van leven, het ontspannen, wonen en werken en de woon-
plaatskeuze. D66 kiest voor:

> Een culturele sector in Brabant die mee kan op internationaal   
 hoog niveau;
> Een visie op het erfgoed dat de provincie moet helpen 
 behouden;
> Het vergroten van leesvaardigheid en mediawijsheid;
> Investeren in innovaties op het gebied van slimme zorg en 
 slim leven;
> Iedereen in de samenleving respecteren en betrekken.

34
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Cultuur als vliegwiel voor creativiteit & 
innovatie

In de visie van D66 speelt cultuur een 
cruciale rol in de ontwikkeling van Brabant, 
daagt mensen uit tot nadenken, biedt een 
alternatieve kijk op de wereld en treedt buiten 
de gebaande paden. En dit zijn precies de rand-
voorwaarden die horen bij creativiteit en 
innovatie. Werkelijke vernieuwingen in 
producten en diensten komen immers niet voort 
uit de herhaling maar uit het anders doen van 
hetzelfde. D66 wil dit stimuleren.

D66 vindt het belangrijk voor ons vestigings-
klimaat dat de Brabantse culturele sector mee 
kan op internationaal hoog niveau. Dit is van 
belang voor de ‘mindset’ van Brabanders, voor 
bedrijven en (kennis)werkers uit Nederland en 
de rest van de wereld die Brabant aantrekkelijk 
vinden om zich te vestigen. Wij willen dat de 
provincie ontmoeting tussen kunstenaars stimu-
leert om kennis te delen, elkaar te inspireren en 
om zakelijke kennis te bundelen. Door te inves-
teren in toptalenten wordt de algehele kwaliteit 
verhoogd waardoor meer subsidie van Den Haag 
naar Brabant zal vloeien.

Via het Brabant-C-fonds investeert de 
provincie nog tot circa 2019 in het verhogen van 
de zakelijke kennis in de culturele sector en in 
het aangaan van relaties van kunstenaars met 
andere disciplines en andere subsidieverleners. 
Na deze periode neemt de provincie mogelijk een 
bescheidener rol aan, gebaseerd op een grote 
toegevoegde waarde voor de kunst- en 
cultuursector. D66 wil een breed en open debat 
om die nieuwe rol en toegevoegde waarde van de 
provincie duidelijk te krijgen en te koppelen aan 
de financiële mogelijkheden.

Kunst in de openbare ruimte is een vorm van 
cultuur waarmee je gemakkelijk in contact komt. 
Wij willen de mogelijkheden voor landkunst 
verder benutten op plekken waar veel mensen 
komen.
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Een erfgoedvisie opstellen om scherpe 
keuzes te maken

Erfgoed verbeeldt een deel van de Brabantse 
identiteit, het bijhorende verhaal vertelt de ge-
schiedenis die kenmerkend is voor de omgeving. 
Erfgoed ondersteunt de identiteit en is ook een 
trekker voor toerisme en mogelijk economische 
drager voor landgoederen en landschappen. Met 
Essentgelden is al fors geïnvesteerd in erfgoed, 
vooral in ‘stenen’ en het verhaal. Volgens D66 
kan dit beter. De provincie moet een visie 
ontwikkelen over wat de moeite van het 
behouden waard is. Op die manier kunnen 
we scherpe keuzes maken in te bewaren en te 
ontwikkelen erfgoed zoals monumenten voor de 
toekomst.

Maatschappelijke betrokkenheid en dicht-
bij georganiseerd

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 nog 
meer leidend in het sociale domein door de drie 
grote transities; invoering Participatiewet, de 
transitie van de Jeugdzorg en overheveling 
AWBZ-begeleiding en persoonlijke verzorging 
naar Wmo. De provincie moet op dit gebied 
terughoudend zijn. De provincie heeft een 
wettelijke taak ten aanzien van het biblio-
theekwezen, heeft een toegevoegde waarde in de 
kruisverbanden tussen maatschappij en economie 
en heeft de regievoering op het leefklimaat in 
de provincie. D66 vindt welzijn en gezondheid 
leidende begrippen.

D66 wil investeren in cultuur als 
onderdeel van ons vestigingsklimaat 
door bijvoorbeeld:

Ontmoeting, inspiratie en kennisdeling 
tussen kunstenaars te stimuleren;

Een breed en open debat over de rol van 
de provincie in cultuur;

Landkunst als vorm van kunst die veel  
mensen bereikt.

>

>

>
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De wettelijke taken ten aanzien van biblio-
theken zijn belegd bij Cubiss. Wij ondersteunen 
met nadruk de programma’s die gericht zijn op 
leesvaardigheid en mediawijsheid (het vinden en 
verwerken van een overvloed aan informatie). 
Deze programma’s zijn een goed wapen tegen 
een dreigende tweedeling in de maatschappij 
tussen hen die gemakkelijk informatie verwerken 
en hen die moeite daarmee hebben. D66 wil in 
het bijzonder aandacht voor de positie van 
volwassenen en ouderen op het gebied van 
mediawijsheid.

Door demografische ontwikkelingen en 
bezuinigingen in de gezondheidszorg wachten 
forse uitdagingen op het vlak van gezond 
thuis wonen. Hoopgevende ontwikkelingen zijn 
nieuwe vormen van zorgaanbod en –inkoop in 
zorgcoöperaties en projecten op het gebied van 
Slimmer Leven. D66 wil dat de provincie een 
fors deel van het innovatiebudget gaat inzetten 
op deze gebieden en zo door innovatie bijdraagt 
aan deze maatschappelijke opgave. D66 wil dat 
de provincie haar invloed gebruikt om ex-
perimenteerruimte te krijgen bij het Rijk voor 
beloftevolle zorgprojecten die buiten de huidige 
regelgeving vallen.

Vergrijzing en een toenemende trek naar de 
steden zorgen in delen van Brabant voor bevol-
kingskrimp. Zij kunnen een bedreiging vormen 
voor de leefbaarheid, denk aan het voorzienin-
genniveau, het verenigingsleven en OV. In het 
verleden heeft de provincie fors geïnvesteerd 
in Integrale Dorpsontwikkelingsprogramma’s 
(IDOP’s). Hoewel succesvol, wil D66 dat de 
provincie dit soort plannen aan de verant-
woordelijke gemeenten laat. D66 pleit voor een 
provincie die de gebiedsregie voert zodat proble-
men in kaart worden gebracht en probleemei-
genaren worden benoemd. We willen niet dat de 
provincie op de stoel van gemeenten gaat zitten.

D66 wil dat Brabant een open visie houdt en ie-
dereen in de samenleving respecteert en betrekt. 
Bovendien wil D66 dat het gesprek over ‘Het 
Nieuwste Brabant’ nadrukkelijk wordt verbreed 
naar de vele groepen die nu niet aan bod komen.

D66 wil iedereen respecteren 
en betrekken

In het boek ‘Het nieuwste Brabant’ start 
de Commissaris van de Koning, Wim van 
de Donk, een gesprek over de toekomst 
van de provincie. Het bevat een serie 
verhalen van diverse mensen. Het zijn 
vrijwel allemaal allochtone Brabanders. 
D66 wil het gesprek over onze toekomst 
met íedereen voeren die wil helpen 
bouwen aan de toekomst van Brabant.
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Slagvaardig bestuur en goed 
georganiseerde democratie
Waar overheidslagen elkaar raken in de uitvoering van hun taken wil 
D66 heldere afspraken over de vorm van samenwerking. Samenwerken 
in een netwerkrelatie zien wij als een Brabantse kwaliteit die bestuur-
lijke onduidelijkheid kan voorkomen. Die samenwerking dient wel 
gebaseerd te zijn op de taken en verantwoordelijkheden die partners 
hebben. Zo blijft de provincie optreden als gebiedsregisseur en blijft zij 
verantwoordelijk voor het toezicht op gemeenten. Ook mag samen-
werking niet gebaseerd zijn op aanname dat een financieel krachtige 
partner de problemen van een andere partij helpt oplossen. De samen-
werking dient dus gebaseerd te zijn op het feit dat samen meer kwaliteit 
wordt bereikt dan afzonderlijk.
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De provincie stimuleert gemeenten 
slagvaardig te zijn

D66 wil een provincie die niet aarzelt met in-
grijpen bij gemeenten die hun taken of beloften 
niet nakomen, of als gemeenten door onderlinge 
concurrentie dreigen het belang van de inwo-
ners uit het oog te verliezen. Door het gegroeide 
takenpakket van gemeenten is de noodzaak van 
gemeentelijke slagkracht toegenomen. Te kleine 
gemeenten zijn vaak niet in staat deze taken met 
kwaliteit uit te voeren. Wij willen dat gemeenten 
vooral zelf het initiatief nemen om te komen 
tot oplossingen. De provincie ziet  erop toe dat 
de gekozen oplossingen democratisch zijn en 
goed zijn afgestemd met de gemeenteraden. De 
provincie grijpt in als gemeenten er zelf niet uit 
komen. D66 zet in op de volgende punten:

•    Wij versterken de kennisfunctie van de    
      provincie, gericht op de provinciale 
      verantwoordelijkheidsgebieden. Aan de 
      ene kant om de besluitvorming van 
      Provinciale Staten beter te ondersteunen, 
      aan de andere kant om deze kennis aan
      te bieden aan andere overheden (in het 
      bijzonder gemeenten) en maatschappelijke     
      partners;
•     D66 wil dat er een breed spectrum aan   
      vergelijkingscijfers komt dat duidelijk maakt       
      hoe succesvol elke Brabantse gemeente is.    
      Hierin willen we ook sociale indicatoren  
      opnemen zoals het succesvol invoeren van     
      de drie transities in de zorg en het 
      handelen in regionale context. Met deze               
      gegevens krijgen we sterk afwijkende 
      gemeenten eerder in beeld en gaat de 
      provincie met ze in gesprek. De provincie     
      kan hiermee beter invulling geven aan de    
      toezichthoudende rol.

De provincie verbetert haar eigen 
werkwijze

D66 zet in op de volgende punten:
•    De discussie starten en afronden over het    
      betrekken van Brabanders bij het begin 
      van beleidstrajecten;

D66 kiest voor:

Een nieuwe ‘Agenda van Brabant’;

Meten van het effect van provinciaal 
beleid;

Regelgeving op hoofdlijnen en te bereik-
en effecten;

Betrekken van Brabanders bij beleids-
trajecten;

Evaluatie van subsidies e.d. na uiterlijk 
drie jaar, voordat over voortzetting wordt 
besloten.

•    Samenwerking met de omliggende gebieden.  
      Brabant is geen eiland. Op economisch vlak   
      kent Brabant al enige samenwerkings-
      verbanden. D66 wil deze verder uitbreiden,    
      bij voorbeeld op financieel en bestuurlijk     
      gebied;
•    Een onderzoek naar de bestuurskracht van 
     de provincie in lijn met de gemeentelijke               
      bestuurskrachtonderzoeken;
•    Een nieuwe Agenda van Brabantse kansen 
     en bedreigingen;
•    De verantwoording op beleidsprestaties     
     verbeteren zodat meer inwoners kennis 
     kunnen nemen van de successen van de 
     provincie;
•    Sterker inzetten op het toetsen en 
      evalueren van het beleid van de provincie.    
      Niet om mensen af te rekenen, maar om      
      effectiever te zijn met onze acties en om 
      vastgeroeste patronen te doorbreken. 
      Stilzwijgende voortzetting van oud beleid 
      en continuering van subsidies maken plaats    
      voor open discussies over de maximaliser  
      ing van het maatschappelijk rendement op  
      elke uitgegeven euro;
•    Regels die gericht zijn op het bereiken van 
      effecten, niet op het voorschrijven van   
      middelen. Overbodige regels moeten 
      afgeschaft worden. De overblijvende regels  
      moeten goed gehandhaafd worden.

>

>

>

>

>
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•    D66 wil dat de coalitiefracties alleen op 
      hoofdpunten een coalitieakkoord sluiten 
      en het verdere collegeakkoord laten invullen 
      door hun gedeputeerden. Daarmee ontstaat 
      meer ruimte voor maatwerk en voor 
      tussentijdse bijsturing van het coalitie-
      akkoord en krijgen de Provinciale Staten 
      een grotere rol in beleidvorming. Dit proces 
      versterkt de provinciale democratie;
•     D66 wil dat het algemeen bestuur van alle
      samenwerkingsverbanden waarin de 
      provincie een rol heeft, bestaat uit 
      volksvertegenwoordigers.
 

Informatie verschaffen

Wij willen dat de provincie de gemeen-
teraden helpt door verschaffen van 
gemeente-overstijgende informatie. Wij 
denken hierbij aan een benchmark. Hierin 
worden gemeenten met elkaar verge-
leken, bijvoorbeeld wat betreft hun 
uitgaven over meerdere beleidsvelden. 

Als gemeenten teveel uit de pas lopen, 
willen wij dat de provincie een verklaring 
vraagt. Als er geen goede verklaring is, 
moet de provincie ingrijpen.
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De financiën zijn op orde, dat willen 
we zo houden
De provincie Noord-Brabant kent op dit moment een goede 
vermogenspositie. Door de verkoop van Essent zijn stevige reserves 
opgebouwd. Een groot gedeelte is langjarig en risicomijdend belegd om 
het verlies aan dividend te compenseren. Een ander gedeelte is geïnves-
teerd in onder andere de economische infrastructuur. 

Na de recente instelling van 4 investeringsfondsen (natuur, breed-
bandontwikkeling, energie en innovatie), resteert nog een relatief klein 
bedrag dat in de komende bestuursperiode geïnvesteerd kan worden. 
D66 pleit ervoor dit bedrag te gebruiken voor duurzame energie en 
innovaties die gericht zijn op circulaire economie.
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Daarnaast krijgt de provincie te maken met 
teruglopende budgetten waardoor het lastiger 
zal worden om de meerjarenbegroting sluitend 
te houden. Internationale afspraken maken het 
lastig om het vermogen vrij in te zetten. Door 
wetgeving nemen de rendementen uit de 
beleggingen fors af.

Uitgangspunt voor D66 is een structureel 
sluitende begroting, zonder dat op de algemene 
reserve wordt ingeteerd. Wij zetten in op:
•    Een heldere definiëring van ‘algemene 
      reserve’;
•    Een eerlijke verdeling van het provinciefonds
      (Rijksgeld voor de provincies). D66 wil dat             
      de Brabander een gelijkwaardige bijdrage
      krijgt.
•    Budgettoewijzing in lijn met de grootte en
      het economisch belang van de provincie 
      voor heel Nederland. Een voorbeeld: 
      Brabant krijgt nu slechts 1,5% van de 
      landelijke cultuursubsidies terwijl 15% van 
      de Nederlandse bevolking in  Brabant woont,
      die ca. 20% van het bruto nationaal product 
      realiseert;

•    De kerntaken: overlap met de gemeentelijke
     taken wordt zoveel mogelijk voorkomen, 
     taken die de provincie nu aanmerkt als 
     ‘meekoppelend belang’ worden onderzocht 
      op hun toegevoegde waarde en waar die 
      toegevoegde waarde er niet is willen we dat 
      de provincie ermee stopt;
•    Een nieuwe Agenda van Brabant. In de 
      nieuwe versie wil D66 een duurzaam 
      Brabant centraal stellen bij toekomstige 
      investeringen.



Nawoord: Hervormen vanuit idealen
Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid. Dit 
vormt al sinds onze oprichting de drijfveer achter het politieke denken 
en handelen van D66. Onze agenda start met zelfbeschikking, de 
vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen ontplooien. Die vrijheid kan 
alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er sprake is van 
gelijke kansen. Uiteindelijk zouden talent, inzet en lukrake pech of geluk 
de enige factoren moeten zijn die het succes van het individu bepalen; 
niet je afkomst, religie of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders. 
Voor ons zijn deze vrijheid en kansengelijkheid echter niet afdoende. Als 
iedereen zich heeft ontplooid is daarmee niet de kous af. Wij 
willen vanuit onze verbondenheid sociale rechtvaardigheid. Dus als 
iemand pech heeft gehad bij het verdelen van de talenten, of is 
gestruikeld in het leven, dan laten we die persoon niet achter. Daarbij 
kijken we niet alleen naar de mensen in onze directe omgeving. Onze 
verbondenheid reikt verder dan de landsgrenzen en betreft ook de 
generaties na ons. Daarom willen wij keuzes maken die toekomstvast 
zijn. 

Bij bovenstaande streefwaarden hoort ook een eigen perspectief op de 
overheid en op macht. Wij denken niet dat de overheid de maatschap-
pij kan ontwerpen of kan vormen naar een blauwdruk. Gelukkig niet. 
Tegelijkertijd vinden wij ook niet dat de beste overheid per definitie een 
minimale overheid is die achterover leunt. In onze ogen hebben we soms 
een sterke overheid nodig om vrijheid, kansengelijkheid en sociale 
rechtvaardigheid mogelijk te maken. Maar een overheid die een 
dergelijke verantwoordelijkheid op zich wil nemen, kan snel tot een 
instrument van onvrijheid worden. Daarom willen wij gecontroleerde 
macht.
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De vijf sociaalliberale richtingwijzers
Gedreven vanuit deze waarden maken D66-
politici hun keuzes. In dit verkiezingsprogramma 
vindt u concrete oplossingen voor vraagstuk-
ken die nu spelen. Er zijn vraagstukken die in 
dit programma beperkt of zelfs niet aan de orde 
komen. Daarom werkt D66 landelijk, provinciaal 
en lokaal met vijf uitgangspunten, ‘richtingwij-
zers’ die onze visie sturen. Elke D66-er hanteert 
deze richtingwijzers bij het invullen van politieke 
keuzes:

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikke-
ling van mensen. Daarom zien we de toekomst 
met optimisme tegemoet. Mensen zijn zo creatief 
dat ze steeds opnieuw zelf oplossingen vinden. 
Wij willen dat de overheid deze kracht, vindin-
grijkheid en creativiteit van mensen ondersteunt 
en ruimte geeft. De sleutel voor verandering ligt 
bij mensen zelf en wij willen dat de overheid 
daarbij aansluit. Wat mensen voor zichzelf en 
anderen kunnen doen is veel belangrijker en 
effectiever dan wat de overheid kan doen.

Streef naar een harmonieuze en 
duurzame samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet 
treden met respect en mededogen. Dat geldt voor 
de mensen om ons heen en voor onze omgeving. 
De aarde is niet van ons en dus geen gebruiks- 
artikel. We willen stoppen met het uitputten en 
vervuilen van onze leefomgeving. We willen 
dat in de discussie over natuur en milieu niet het 
behoud, maar de aantasting van natuur en milieu 
beargumenteerd wordt.

Beloon prestatie en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. 
Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij 
streven naar eco-nomische zelfstandigheid voor 
zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. 
Mensen zijn verschillend en wij willen dat de 
overheid ruimte laat voor die verschillen. Wij 
streven naar economische zelfstandigheid voor 
zoveel mogelijk mensen en vinden dat mensen 
die uitmuntend presteren daarvoor een 
beloning verdienen. Wij willen een dynamische, 
open samenleving waarin iedereen de ruimte 
krijgt om zijn eigen beslissingen te nemen en 
iedereen zich op zijn eigen manier kan ontwik-
kelen. Wij vinden het vanzelfsprekend om wel-
vaart met elkaar te delen. We willen dat zoveel 
mogelijk mensen meedoen in het maatschappe-
lijk en economisch proces, want daarvan worden 
we allemaal beter. Voor mensen die zichzelf niet 
kunnen redden dragen wij een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid.

Denk en handel internationaal

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende 
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open 
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit. Bij 
alles wat we doen, vragen we ons steeds af welke 
effecten dat heeft op anderen in onze wereld. Wij 
onderkennen dat Europa steeds meer ons bin-
nenland wordt. Internationale samenwerking en 
economische vooruitgang zijn de sleutels tot een 
wereld met minder oorlog en conflicten. Daarbij 
handelen wij steeds pragmatisch, nuchter en op 
basis van feiten.

Koester de grondrechten en gedeelde 
waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving 
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder 
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst. Licha-
melijke integriteit, geweldloze oplossing van 
belangenconflicten en een respectvol gehanteerde 
vrijheid van meningsvorming en -uiting, 
inclusief respect voor onze democratische 
rechtsstaat, zijn voor ons centrale waarden. 
Die waarden zijn universeel en zonder meer 
bovengeschikt. Wij beschermen de grondrechten 
van onszelf en anderen.
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