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Een jaar van beweging 
 
Voor u ligt een jaarverslag vanuit het perspectief van de Provinciale Statenfractie na een jaar college. 
Dit jaarverslag gaat in op de keuzes die zijn gemaakt, waarom deze zijn gemaakt en het geeft een 
beeld waar wij in de toekomst kansen zien voor deze mooie provincie. 
 
2015 was een jaar van verandering. De geplande verandering die na de verkiezingen leidde tot een 
nieuwe bestuursperiode. Maar ook een gehoopte verandering van oppositiepartij naar deelnemer in 
de bestuurscoalitie.  
 
Voordat de nieuwe bestuursperiode begon, stonden de eerste maanden van 2015 in het teken van 
het afronden van een aantal beleidsdossiers in PS en het voeren van campagne voor de PS-
verkiezingen op 18 maart 2015. Een intensieve en leuke campagne resulteerde in een groei van 5 
naar 7 zetels. D66 boekte winst; als enige partij zijn wij in alle Brabantse gemeenten gegroeid! 
 
Na een mislukte poging om de vorige coalitie voort te zetten, zijn de onderhandelingen gestart 
tussen de VVD, SP, D66 en PvdA. Deze onderhandelingen hebben geleid tot een bestuursakkoord 
waar we als D66 trots op kunnen zijn. Het akkoord ademt verandering en beweging. Meer ruimte 
voor de kracht van onze inwoners, meer ruimte voor nieuwe initiatieven om de economie van de 
toekomst in de steigers te zetten en daardoor meer werkgelegenheid te creëren. Meer balans tussen 
de duurzaamheidselementen People-Planet-Profit en meer focus op de toegevoegde waarde van de 
provincie. 
 
Met het binnenhalen van de portefeuilles Landbouw, Energie en Bestuur hebben we onze nek 
uitgestoken. De uitdagingen zijn groot, maar hier lopen D66-ers nooit voor weg. 
 
Waar we met zeven D66 Statenleden aan de bestuursperiode zijn begonnen, zijn we nu nog met zes 
omdat Sjo Smeets in december een D66 zetel mee nam naar GroenLinks. Onverwacht, maar het 
bracht de coalitie niet in gevaar. 
 
In de eerste maanden van de nieuwe bestuursperiode zijn nog relatief weinig besluiten genomen 
voor nieuw beleid. Niet zo verrassend als je bedenkt dat nu veel meer de dialoog met 
maatschappelijke partners wordt gezocht vóórdat er beleid ligt. Zo groeien we naar een situatie 
waarin meer en meer co-creatie van beleid wordt ingezet. Een mooie ontwikkeling, maar wij zullen 
als fractie bewaken dat er op tijd en onomkeerbaar de stappen gezet worden die nodig zijn om te 
komen tot ons duurzame en innovatieve Brabant. Voor de D66-fractie is alleen “Beweging in 
Brabant” niet voldoende: “En nu vooruit”!  
 
Jeroen Hageman 
Fractievoorzitter 
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Economie & Internationalisering 
 
De Brabantse economie is niet alleen verbonden met de rest van Nederland, maar gelukkig ook met 
de rest van de wereld. D66 is erg trots op de rol die Brabantse bedrijven spelen in de 
wereldeconomie en wil graag ondersteuning bieden. Hierbij kijken we dus ook naar mogelijkheden 
over de grenzen en naar faciliteiten die nodig zijn om onze positie te verbeteren. 
 

 Werkgelegenheid: Door de focus op de regionale economie te leggen, het aantrekken van bedrijven 
en daarbij gericht kijken naar het lange termijn perspectief probeert D66 bij te dragen aan voldoende 
werkgelegenheid in de provincie. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het steunen van een voorstel vanuit 
Gedeputeerde Staten met betrekking tot onderhoudscontracten voor de F35. Dit is een project dat 
gebruikt maakt van bestaande faciliteiten en dat een lange looptijd heeft. Een project dus waar ook 
onze kleinkinderen nog plezier van hebben. De fractie blijft bij werkgelegenheid scherp letten op het 
type, soort en het duurzame karakter van nieuwe banen die worden gecreëerd.  

Resultaten – waar zijn we trots op: 

 
 Onderwijs: Wij zijn als fractie erg trots op het faciliteren van een Graduate School in Den Bosch. Hier 
zullen master- en post-master-opleidingen op het gebied van Data Science en ondernemerschap 
worden aangeboden. Samen met de onderwijspartners en de gemeente heeft de provincie hier een 
project ondersteund dat het vestigingsklimaat zowel voor bedrijven als voor personen verbetert. 
Onze internationale positionering wordt versterkt door de aanwezigheid van High Tech bedrijven in 
deze regio. Kennisintensieve bedrijven vestigen zich op plaatsen waar kennis aanwezig is. Wellicht 
kunnen we in 2016 dit voorbeeld volgen met een Graduate School in Breda op het gebied van 
logistiek. 
 
Vrijetijdseconomie: Er zijn door de provincie leningen verstrekt aan De Efteling en Beekse Bergen. 
Deze partijen betekenen veel voor de provincie. Ze hebben een grote aantrekkingskracht op 
toeristen en investeren in de verblijfsmogelijkheden in Brabant. Daarmee leveren ze een bijdrage aan 
de werkgelegenheid in Brabant en zorgen zij voor een positief beeld van de provincie. Dit zijn zaken 
die door de provincie gesteund worden onder de noemer Brabant Branding. Om deze sector te 
ondersteunen heeft de provincie het Leisure Ontwikkelfonds (LOF) opgericht. Dit fonds heeft als doel 
de vrijetijdseconomie te stimuleren, D66 zal de ontwikkelingen rondom het LOF kritisch volgen om te 
zorgen dat het ingelegde geld maximaal maatschappelijk rendeert 
  
Planning: wat willen we nog bereiken: 
Innovatie: D66 is bij meerdere portefeuilles op zoek naar nieuwe manieren en innovatieve 
oplossingen voor problemen. Zo ook bij economie, wij willen experimenteerruimte bieden (liefst met 
zo min mogelijk opgelegde regelgeving), zodat nieuwe partijen tot de markt kunnen toetreden en 
kansen worden verzilverd voor verdere ontwikkeling van de regionale economie. 
 
- Duurzame Economie Monitor: D66 is voor het lanceren van een Duurzame Economie Monitor 
waarin de ecologische, sociale en economische aspecten van de ontwikkeling naar een duurzame 
economie in elkaars samenhang worden gemeten en geëvalueerd. Bestaande monitorsystemen 
dienen hierbij als uitgangspunt te worden gebruikt en waar dit mogelijk is moeten we deze 
integreren in het nieuwe systeem. Hierdoor krijgen we een beter beeld van alle ontwikkelingen die er 
zijn op het gebied van duurzaamheid en kunnen we hier beter over oordelen.  



Ruimte 
 
In de afgelopen bestuursperiode is de Provinciale regelgeving ontwikkeld: Structuurvisie Ruimte en 
Verordening Ruimte 2014. H et Rijk (Tweede Kamer) heeft in 2015 de nieuwe Omgevingswet 
vastgesteld en zal in de komende periode de wet concretiseren met AMVB’s. Kernwoorden uit de 
wet: duurzaam, veilig, gezond, omgevingskwaliteit, doelmatig beheer. De provincie zal de komende 
bestuursperiode een integrale omgevingsvisie moeten opstellen waarin alle ruimtelijke aspecten aan 
de orde komen. Streefdatum voor de vaststelling van deze wet is 2018.  

 
Vanuit de fractie van D66 volgen en sturen wij dit proces actief. We zijn er alert op dat de Provinciale 
Staten hier de juiste rol aanneemt, namelijk die van een kader stellend overheidsorgaan. 
D66 borgt in het proces onder andere de leidende principes van gezondheid en veiligheid. De fractie 
van D66 bepleit een actieve rol voor inwoners van Brabant naast de partijen die al bekend zijn bij de 
provincie. D66 ziet burger-participatie (co-creatie) als een van de middelen om dit te bereiken.. 
 
Resultaten – waar zijn we trots op: 
Binnen de staten hebben wij als fractie het leegstandsprobleem binnen de agrarische-, retail- en de 
kantorensector aangekaart en omdat de het College dit ook een belangrijk onderwerp vindt heeft de 
Gedeputeerde een tour geïnitieerd rondom dit onderwerp. We zullen dit onderwerp op de voet 
blijven volgen.  
 
In het bestuursakkoord wordt ruimte een secundair thema in plaats van een leidend principe en dat 
is heel belangrijk omdat we zo het onderwerp op de eerste plaats zetten en niet het principe. Zo is 
maatwerk beter en makkelijker mogelijk. 
 
We steunen de Brabantse aanpak rond om de opvang van asielzoekers. Hierdoor geven we 
gemeenten de ruimte om dit in haar omgeving te passen op de manier die het beste bij deze 
gemeente en haar inwoners past.  
 
Planning: wat willen we nog bereiken: 
We blijven ons inzetten voor het zoeken van creatieve en innovatieve manieren om de beschikbare 
ruimte in Brabant in te zetten om een prettige provincie te creëren. Bijvoorbeeld door kantoren e.d. 
te herbestemmen. 
 
Het aankomende jaar willen we de discussie rondom bodemgebruik vormgeven. Dit omdat we 
aandacht willen hebben voor ordening van de ondergrond, zo kunnen we zorgen dat we duurzaam 
met de ondergrond omgaan. Verzilting, verzuring en verdroging willen we in kaart brengen om zo 
een actieplan te kunnen ontwikkelen.  



Landbouw 
 
Deze coalitieperiode streven we als D66 fractie ernaar dat iedere Brabander weer trots kan zijn op de 
sector. Dat betekent dat het soms minder intensief is, over de gehele sector duurzamer en dat we 
een podium bieden voor hen die een voorbeeldfunctie hebben. Wij zijn het meest trots op de 
ondernemers die (op innovatieve wijze) hun zaakjes op orde hebben qua gezondheid, milieu en 
welzijn en zelf hun geld verdienen. Dat is pas Brabantse kwaliteit! 
 
Resultaten – waar zijn we trots op: 
Handhaving: De provincie moet streng toezien op zorgvuldige naleving van de bestaande 
milieuwetten. Middels een motie heeft D66 het provinciebestuur opgeroepen om samen met de 
gemeenten op te trekken om te komen tot een slimme en effectieve aanpak van toezicht en 
handhaving onder stilzittende veehouderijbedrijven, vanuit het eigen bevoegde gezag. Deze motie is 
door alle Provinciale Statenfracties gesteund. (zie ook Natuur, Milieu en Handhaving) 

Heldere visie op de landbouw: Door het Uitvoeringsprogramma Brabantse Agrofood heeft de sector 
een heldere visie waar deze Provinciale Staten, onder aanvoering van de D66-gedeputeerde, naar toe 
willen ontwikkelen. Een visie waarin D66 zich goed herkent. Hiermee komen we tegemoet aan een 
vraag vanuit de sector, onder andere in het pamflet ‘Voor de Landbouw van later’ en geven we 
duidelijkheid aan deze sector. Voor ons als fractie komt het nu aan op implementeren en handhaven 
van de ingevoerde regelgeving en daarnaast vol inzetten op ontwikkelen en innovatie. De agrarische 
sector moet zich ontwikkelen met als uitgangspunt dat gezondheid en welzijn van mens, dier en 
omgeving én een gesloten mineralenkringloop centraal moet staan. Alleen dan kan de sector zich 
duurzaam economisch blijven ontwikkelen.  
 
Urgentiegebieden: De D66 fractie volgt positief kritisch het reeds ingezette landbouwbeleid ten 
aanzien van urgentiegebieden, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) en de 
verplichte omgevingsdialoog. Daarnaast spreekt de fractie het college aan op de echte transitie in de 
landbouw. Dit heeft de fractie onder andere gedaan met het indienen van de motie Bevorderen 
Landbouw-innovatie, deze is ingetrokken na toezeggingen van onze D66 gedeputeerde Anne-Marie 
Spierings.  
 
Planning: wat willen we nog bereiken: 
Ruimte voor innovatie: D66 ziet de PAS-maatregel als een goed instrument om te voorkomen dat de 
landbouwsector, tegen haar eigen belang in, groeit in een richting die voor niemand goed is. Wat de 
komende jaren verder uitgebouwd moet worden is de ontwikkelruimte die we binnen de maatregel 
bieden. D66 acht differentiatie wenselijk; niet in alle gebieden van Brabant is de pas op de plaats 
even noodzakelijk; bovendien mogen de innovatieve, duurzame ondernemers geen slachtoffer 
worden. 
 
Radicale veranderingen: D66 deed nog niet eerder mee in een College van Gedeputeerde Staten. De 
ambitie om in deze unieke positie onomkeerbare veranderingen teweeg te brengen is groots, maar 
haalbaar. Door extra geld vrij te spelen voor de systeem veranderende projecten, de radicale 
vernieuwers, wil D66 de sector fundamenteel vooruit helpen.  Ook dit draagt bij aan de eerder 
genoemde, brede wens tot innovatie en experimenteerruimte in de provincie. 
 
 Landbouw Innovatie Campus: D66 wil in 2016 de eerste concrete stappen zitten richting een plaats 
om de landbouw innovaties dichter bij de inwoners van Brabant te brengen. Het idee is in het 
coalitieprogramma opgenomen en in 2015 gelanceerd; in 2016 zetten we de eerste stappen richting 



realisatie. Als D66 zijn we uiteraard trots weer een van onze verkiezingsbeloftes hiermee te kunnen 
inlossen.  



Energie 
 
Energie is een belangrijk en zeer actueel thema, waar wij als D66 al geruime tijd mee aan de slag zijn. 
Dit doen we uit eigen interesse en motivatie, maar wordt zeker vanuit de samenleving gevoed. Het 
treft dat de fractie graag op werkbezoek gaat in de provincie. Zo ook rondom het onderwerp energie. 
Dit resulteerde in een in november 2015 ingediende motie ‘Ruimte voor initiatieven van onderop en 
ondersteuning van verenigde energiecoöperaties.’ Deze motie werd na behandeling bijna Staten-
breed aangenomen.  
 
Resultaten - Waar zijn we trots op: 
Uitvoeringsprogramma: Onlangs heeft D66-gedeputeerde Spierings het uitvoeringsprogramma 
Energie gepresenteerd. Brabant gaat voor 100% energieneutraal in 2050. Daarvoor moeten we grote 
stappen maken. Er moet versneld worden om de ambities te realiseren. Op 5 terreinen: Energie in de 
gebouwde omgeving, Smart & Green mobility, Energieneutrale industrie, Energyfarming en 
Energieke landschappen. Binnen deze 5 versnellingspaden zitten heel veel projecten die samen met 
burgers en energiecoöperaties opgepakt moeten worden. 
 
Energieversnelling: Verder zien wij het, juist op Energie-gebied, als onze taak om als fractie via Social 
Media en andere kanalen de talloze innovaties, initiatieven en acties op energiegebied te promoten 
om de noodzakelijke energieversnelling in Brabant te realiseren. Hier zoeken wij als Statenfractie 
actief naar samenwerkingsmogelijkheden met verschillende initiatieven die leven onder de inwoners 
van Brabant. Op deze manier gaan we als provincie sneller en beter vooruit. 
 
Brabantse energiecoöperaties krijgen dankzij deze motie ondersteuning vanuit de provincie om hun 
opgedane kennis en ervaring te delen. Hierdoor worden lokale verbindingen gelegd. Deze 
verbindingen helpen de ook de provincie. Mogelijkheden die er zijn voor zonne-energie en 
kleinschalige windenergie, die kans op het behalen van het Brabant energie akkoord vergroten, 
krijgen hierdoor extra vaart. 
 
Planning: wat willen we nog bereiken: 
Hernieuwbare Energie: Nederland is bijna hekkensluiter in de EU op gebied van Hernieuwbare 
Energie. We zijn nog ver verwijderd van de afgesproken doelstellingen voor 2020 (een duurzaam 
energiegebruik van minstens 14%). We zullen dus ook in Brabant nog heel grote stappen moeten 
maken om die doelstellingen te halen. Wij zijn als D66 fractie van mening dat deze doelstellingen 
alleen behaald kunnen worden door een ambitieuze overheid met medewerking en ondersteuning 
vanuit de inwoners van Brabant. 
 
Samen met gemeenten, woningcorporaties en eigenaren van woningen ontwikkelen we onder 
leiding van onze gedeputeerde een stappenplan om te komen tot een energiezuinige 
woningvoorraad in 2050. 

 
We staan pal voor de kansen van geothermie in Brabant. We zien hier veel kansen voor met name de 
industrie en tuinbouw. Wij zijn van mening dat we als provincie deze kansen niet voorbij moeten 
laten gaan.  
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Natuur, Milieu en Handhaving 
 
De D66 fractie wil investeren in behoud en versterking van de natuur. Dit houdt volgens ons in; het 
Nationaal Natuurwerk voor 2028 vervolmaken, het verbeteren van de waterkwaliteit, verdroging, 
verzuring en vermesting van bodem en water tegengaan en uitstoot van stikstof uit landbouw en 
verkeer zoveel mogelijk verminderen. Wij hebben als partij grote ambities bij deze portefeuille en we 
willen hier ook ruimte maken voor nieuw beleid. Vandaar dat we open staan voor ideeën als het 
bieden van beheer op maat in gebieden met veel zeldzame diersoorten. D66 wil hier onder andere 
meer aandacht voor insecten zoals bijen.  
 
Resultaten – waar zijn we trots op: 
Handhaving: De provincie moet streng toezien op zorgvuldige naleving van de bestaande 
milieuwetten. Middels een motie heeft D66 het provinciebestuur opgeroepen om samen met de 
gemeenten op te trekken om te komen tot een slimme en effectieve aanpak van toezicht en 
handhaving onder stilzittende veehouderijbedrijven, vanuit het eigen bevoegde gezag. Hierdoor 
wordt het eindelijk mogelijk deze bedrijven aan te sporen, iets dat in het verleden nauwelijks 
gebeurde. Deze motie werd door alle Provinciale Staten-fracties gesteund! 

Provinciaal Milieu en Waterplan: Met het PMWP werken we aan een Brabant waar mens, plant en 
dier gezond en prettig kunnen leven, met ruimte voor een elkaar versterkende economische, 
maatschappelijk en ecologische ontwikkeling. D66 ondersteunt deze integrale aanpak van harte. 
 
Dierenwelzijn: verbod op afschot van (verwilderde) katten. Het was mogelijk voor jagers om een 
aanwijzing te krijgen waarmee men legaal katten konden doden, om schade aan flora en fauna te 
voorkomen. Er bleek echter geen aantoonbare schade te ontstaan aan flora en fauna door deze 
dieren. Een motie van de Partij voor de Dieren, die tot stand kwam in samenwerking met D66, kreeg 
daarom steun van een meerderheid van PS. Het leven van jaarlijks 2.000 katten lijkt daarmee gered, 
nu jagers geen aanwijzing meer van de provincie kunnen krijgen. Hierdoor komt dus een einde aan 
deze overbodige praktijken.  
 
Planning: wat willen we nog bereiken: 
Milieu: D66 wil de verdroging, verzuring en vermesting van bodem en water tegengaan. 
Verontreiniging van drinkwater moet snel en effectief worden voorkomen en de kwaliteit van 
oppervlakte water moet verbeteren. Het College van GS is voornemens om een beleidskader voor 
provinciaal bodem- en waterbeheer op te stellen. D66 zal bij de behandeling hiervan aandacht 
vragen voor thema’s als duurzaamheid, gezondheid, handhaving en (kansen van) verzilting. Dit om te 
voorkomen dat de beschikbaarheid van drinkwater in Noord-Brabant een probleem wordt. 
 
 Omgevingsdiensten: De provincie maakt voor vergunningverlening, toezicht en handhaving gebruik 
van de drie omgevingsdiensten in Brabant. Deze omgevingsdiensten zijn in 2012 in de huidige vorm 
opgericht; helaas zijn er sindsdien op diverse vlakken problemen. D66 dringt er op aan dat de 
omgevingsdiensten de kans moeten krijgen om hun expertise op te bouwen en in kwaliteit te 
verbeteren. Daar waar nodig zullen we er bij het College op aandringen om in 2016 waar nodig 
verbeteringen door te voeren. 
 
Beleefbare natuur: D66 vindt dat natuur meer waarde krijgt als mensen er van kunnen genieten. Om 
tot ‘uitnodigend groen’ te komen willen we het tempo opvoeren en de werkwijze van de provincie bij 

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/water/waterbeleid/-/media/2014CEB79AEB4280865A2EF1D6FD3BDB.pdf�


de realisatie van het natuurnetwerk veranderen. Bijvoorbeeld door experimenteerruimte te creëren 
voor nieuwe initiatieven.  
 
Dierenwelzijn: In Noord-brabant moeten mens en (wild) dier in harmonie naast elkaar kunnen leven. 
Om dit te blijven garanderen wordt er in de eerste helft van 2016 mede op verzoek van D66 een 
ronde tafel gesprek georganiseerd over de aanpak van de wilde zwijnen en ganzen problematiek in 
Brabant. Hiermee willen we voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen. 

 
  



Mobiliteit 
 
Vanuit de fietser, de wandelaar en de OV-gebruiker bekeken moet Brabant een prettige provincie 
zijn om doorheen te reizen. Daarnaast neemt Brabant – simpelweg door haar ligging – een centrale 
positie in rondom de overslag van goederen die vanuit Rotterdam de rest van Europa in vervoerd 
worden. Vanuit D66 het liefst via water, spoor of buisleidingen; maar ook via de weg. 

D66 is ervan overtuigd dat Brabant de etalage van de slimme mobiliteit kan worden in Europa. Met 
een stevig netwerk van wandel- en (snel-)fietspaden voor de lokale mobiliteit en robuuste 
hoofdwegen voor de internationale transport. Aangevuld met innovatieve oplossingen, zoals 
buisleidingen en data-gedreven geautomatiseerd transport. 

Resultaten – waar zijn we trots op: 
Mobiliteitsvisie Bereikbaar Brabant: Het College heeft een duidelijke visie op mobiliteit in Brabant 
gepresenteerd. Met hulp van D66 worden diverse knelpunten aangepakt, waaronder knooppunt 
Hooijpolder. Bovendien is er veel aandacht voor de niet-asfalt gerelateerde mobiliteit.  

Actieve lobby voor de AUB-spoorverbinding : Al jaren praat de provincie met de minister over de 
wens om een spoorverbinding tussen Breda en Utrecht te ontwikkelen. Door continu aandacht te 
vragen voor dit onderwerp bij de gedeputeerde heeft deze een stevig verhaal en een actieve lobby 
georganiseerd om deze bestuursperiode een besluit uit te lokken vanuit de Minister. D66 gaf de 
gedeputeerde daarbij mee dat niet star vastgehouden moet worden aan de trein; ook een snelbus is 
voor D66 een optie. 

Planning: wat willen we nog bereiken: 
Een Brabants Snelfietspadennetwerk: het is de ambitie van D66 om de komende bestuursperiode het 
snelfietspadennetwerk in Brabant verder te ontwikkelen. Samen met diverse gemeenten zijn wij dan 
ook bezig met een bidbook waarmee de gedeputeerde aan de slag kan! 

Haalbaarheidsonderzoek Buisleidingen: Al sinds 2007 bepleit D66 uitbreiding van het 
buisleidingennetwerk en betere benutting van bestaande buisleidingen. In 2016 start de fractie een 
haalbaarheidsonderzoek dat – bij een positief resultaat – moet leiden tot een initiatiefvoorstel 
hierover. 

 Internationale mobiliteit: Door haar natuurlijke ligging gaat er voor miljoenen aan transport door 
Brabant. Het belang van robuuste verbindingen in de provincie is daarom evident. De aandacht 
hiervoor is van groot belang. D66 bewaakt het internationale perspectief op het onderwerp en zal – 
waar nodig – het grotere geheel schetsen. D66 denkt en handelt internationaal, juist op dit 
onderwerp en juist in Brabant.  

 

  



Cultuur & Samenleving 
 
Bij praktisch elk thema dat op de provinciale agenda stond in 2015 benadrukten we dat sociale 
innovatie en verbindingen tussen overheid, ondernemers, onderwijs en maatschappelijke 
organisaties alleen tot stand komen als initiatieven van onderop de ruimte krijgen. Letterlijk en 
figuurlijk. Ook moet er steeds afgevraagd worden wat de rol van de provincie is. De provincie moet 
niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten. Wel kan de provincie taken pakken op het gebied van 
kennisdeling, verbindingen leggen of (financieel) bijdragen aan (lokale en regionale) initiatieven die 
vervolgens als vliegwiel kunnen dienen. Juist voor cultuur is dit erg belangrijk. 
 
Resultaten - Waar we trots op zijn: 
Cultuursysteem: In deze bestuursperiode is 20 miljoen euro beschikbaar gekomen om, na het 
aflopende impulsgeldenprogramma, structureel ondersteuning te bieden aan de kwalitatieve groei 
van het cultuursysteem zodat dit kan groeien naar een (inter)nationaal niveau. 
 
Erfgoed: We zijn er helaas niet in geslaagd om een overall visie op het erfgoed te krijgen. Dit wilden 
we graag bereiken omdat dan de keuzes voor bepaalde erfgoedcomplexen minder willekeurig 
zouden lijken. In plaats daarvan is er mandaat gegeven aan GS om, binnen de vastgestelde 
verhaallijnen van de geschiedenis van Noord-Brabant, keuzes te maken voor beeldbepalende 
erfgoedcomplexen. Zo is er bijvoorbeeld besloten om de Ploeg in Bergeijk te herontwikkelen,. 
 
 
Planning: wat willen we nog bereiken: 
Samenwerking: Komende periode gaan we ons inzetten om GS te bewegen meer partners 
verantwoordelijk te maken voor onderdelen van het cultuursysteem, te beginnen met de 
gemeenten. Want alleen door onderling afspraken te maken over de rol, inzet en 
verantwoordelijkheden, zullen we in staat zijn om met het beschikbare geld dat (inter)nationale 
niveau van onze cultuur te halen. 
Wij willen als D66 op provinciaal niveau stimuleren dat de eigen kracht van de inwoners van Brabant 
kan worden aangeboord en verder ontwikkeld. Ook zullen we als PS moeten durven loslaten en 
daadwerkelijk ruimte moeten bieden aan initiatieven vanuit de samenleving. Wij zien hier voor de 
overheid een ondersteunende rol. 
 
 
 
  



 
Bestuur: 
 
D66 wil heldere afspraken over de vorm van samenwerking. Samenwerken in een netwerkrelatie zien 
wij als een Brabantse kwaliteit die bestuurlijke onduidelijkheid kan voorkomen. De samenwerking 
dient gebaseerd te zijn op het feit dat samen meer kwaliteit wordt bereikt dan afzonderlijk. 
 
Resultaten - Waar we trots op zijn:  
Slagvaardig: We zijn er trots op om als D66 mee te werken aan een overheid die alert en slagvaardig 
is en die de grote economische en maatschappelijke uitdagingen kan oppakken en lokaal kan laten 
doorwerken. We zijn als PS-fractie de lokale gemeenteraadsfracties aan het oproepen/uit te nodigen 
om actief met elkaar over de (gemeente-)grenzen heen te kijken en vooruit te denken in kansen. Wat 
voor overheid wil je zijn voor je burgers? Het is onze taak als fractie om de provincie scherp te 
houden wat dit dossier betreft. Ook hier moeten meetbare resultaten worden geboekt, 
Gedeputeerde Spierings verwacht immers vóór 1 juli 2016 een visie van de gemeenten. 
 
Planning & Control 
Verschuiving in focus. Onder ons voorzitterschap van het platform planning & control is in 2015 
gestart met het transparant maken van de financiële huishouding. En zijn er afspraken gemaakt over 
hoe de (financiële) informatiebehoefte van PS beter kan worden vervuld. In 2016 willen we deze lijn 
voortzetten en waar nodig, verbeteringen aanbrengen. 
 
Planning: wat willen we nog bereiken: 
Met de nieuwe perspectiefnota wordt de beleidscyclus wordt verbeterd, er wordt meer aandacht 
gegeven aan het concreet formuleren van doelen en prestaties en er komt een betere aansluiting van 
voortgangsrapportages en jaarrekening op de doelen uit de begroting.  
 
In 2016 verkennen we de mogelijkheden om de Brabanders actiever te betrekken bij de Brabantse 
begroting.  
  



Nawoord 
 
Graag bedanken wij u voor uw belangstelling en de tijd die heeft genomen om dit jaarverslag door te 
nemen. Wij hebben gemeend hiermee u een beter beeld te geven van waar we als fractie mee bezig 
zijn. Dit kunnen we alleen dankzij uw stem en het vertrouwen dat u ons heeft geschonken.  
Wij zijn nu een jaar onderweg en we beginnen de resultaten van onze acties te zien. We zijn van plan 
om ons de komende jaren te blijven inzetten voor een innovatief en duurzaam Brabant. Dit kunnen 
we niet zonder uw steun. Wij willen u dan ook vragen om ons te blijven voeden met kennis en 
informatie zoals dat al gebeurt en dan kunnen we er een hele mooie periode van maken. 
 
Brabant beweegt, en dankzij D66 de goede kant op! 
 
Met vrijzinnige groet, 
 
De Provinciale Statenfractie.  
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