
 

Tineke, 

Wat een onrechtvaardig vroeg moment om afscheid van jou als Statenlid te nemen. Naast het feit 

dat we überhaupt veel liever samen met jou deze periode hadden willen afronden, betreuren we het 

ook dat jij er vandaag zelf niet bij kan zijn. De lege stoel in ons midden is niet alleen een fysiek 

symbool van jouw afwezigheid; je afwezigheid wordt oprecht gevoeld. Maar we hebben gewoon 

contact, want je ziet ons via de Ipad. En gelukkig zijn we nog regelmatig welkom bij jou, al is het maar 

voor een kort moment. 

Tineke, met genoegen som ik enkele wapenfeiten van je op; want je verdient het. 

Na verschillende functies bij diverse overheden op zowel landelijk, provinciaal als lokaal niveau was 

je sinds 2011 trots lid van Provinciale Staten namens D66; met name op de dossiers Ruimte en 

Landbouw. Je was actief op bijzonder veel terreinen: glastuinbouw, woningbouw en collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones.  

Eigenlijk kon jij op ieder dossier het woord wel voeren. Of we nu spraken over mobiliteit, cultuur, 

financiën of natuur: jij had de stukken op zijn minst ‘even’ bekeken. Dat ‘even’ bleek overigens altijd 

meer uitvoerig dan verwacht; want iedere woordvoerder in onze fractie kon erop vertrouwen dat jij 

precies wist waar het over ging. En gevraagd of ongevraagd; op scherp advies konden we altijd 

rekenen. 

Jouw rij aan successen is te omvangrijk om op te sommen. Ik beperk me daarom tot de meest in het 

oog springende prestaties.  

Om luchtig te beginnen, een prestatie van formaat uit de vorige Statenfractie. Jouw rust, reinheid en 

regelmaat zorgde er voor dat in die fractievergaderingen, naast de hobby’s van Marusjka, Anne-

Marie en Ingrid rondom tassen, schoenen en wol, ook de politieke inhoud tijdig de vereiste aandacht 

kreeg. 

Drie jaar geleden was je namens D66 intensief betrokken bij de coalitieonderhandelingen; terecht 

was je trots op het resultaat. Het opende de weg naar posities waar je zichtbaar van genoot: het 

lidmaatschap van de werkgeverscommissie. Een taak die jij zeer serieus nam. 

Tineke, het vice-voorzitterschap van de Staten was jou op het lijf geschreven. Wij hebben als fractie, 

en misschien wel Statenbreed, ontzettend genoten van het plezier dat je beleefde aan het voorzitten 

van de vergadering over perspectiefnota afgelopen voorjaar. 

 

 

  



Natuurlijk kom ik dan bij de inhoud:  

Ik noem je deelname in de werkgroep Omgevingsvisie; een traject waarin je jouw visie op de 

ruimtelijke ordening en de wijze waarop een overheid zich in dergelijke processen gedraagt goed 

kwijt kon. Diverse grote ruimtelijke ontwikkelingsprojecten; waaronder het windpark A16 en 

uiteraard de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Trajecten waarin jij je met name richtte op 

het proces, de ruimtelijke kwaliteit, de natuur en vooral: de inspraak van de Brabanders.  

Ook bij het landbouwdossier zijn er veel kleine en grote persoonlijke successen te noemen. Zo 

regelde jij in de voorbereiding op het grote Statendebat van juli vorig jaar het onderzoek naar de 

inkomenspositie van agrarisch ondernemers; zodat we onze inzet? samen zorgvuldig konden 

afwegen.  

Op het landbouwdossier mag ook zeker niet onvermeld blijven dat jij de oneliner ‘We weten allemaal 

wie de stinkers zijn’ tot een waarheid  hebt gemaakt. Het was jouw standaardinleiding om toe te 

lichten dat er ook veel goeds in de agrarische sector gebeurt; maar dat stevige handhaving tegen een 

kleine groep die de boel besodemietert noodzakelijk is. 

Vanuit de oppositie kreeg je in 2013 de motie tot behoud van het Kennisnetwerk zoönosen 

aangenomen. Hetzelfde gold voor de motie om de compartimentering van de meststoffenwet te 

verkleinen. Iets wat onverminderd actueel is. Helaas kreeg je niet elke motie aangenomen. De motie 

om de cumulatieve effecten van mestbewerking in beeld te brengen, haalde het niet. Achteraf heb je 

overigens toch gelijk gekregen en stelt de commissie voor de Milieueffectrapportage dat dit wel 

degelijk nodig is. 

In 2014 werd jouw motie unaniem aangenomen om gezondheid als leidend principe op te nemen in 

het ruimtelijk beleid. En diep respect heb je verdiend door de snelheid en deskundigheid waarmee je 

het geitenmoratorium in de Verordening Ruimte amendeerde. Het brede draagvlak in de Staten was 

een gevolg van sterke argumentatie, een afgewogen formulering en zeker ook vertrouwen in de 

afzender Tineke Klitsie.  

Je liet je daarbij ondersteunen door de ambtelijke organisatie. Als voormalig topambtenaar weet je 

hoe belangrijk het is om hen daar ook altijd netjes voor te bedanken. Een belangrijke les voor ons 

allemaal. 

Tineke, als jij sprak, werd het stil in de Statenzaal. En ik denk dat niemand zal vergeten hoe stil we 

allemaal waren toen je dit voorjaar, ondanks een ontzettende nare hoest, gewoon het woord voerde.  

Dat brengt mij op jouw grootste wapenfeiten: de lessen die jij nog steeds aan onze fractie mee geeft. 

Hoewel jij kunt genieten bij politieke handigheidjes, ben jij toch vooral een inhoudspoliticus. 

Deskundig en gedecideerd. Waar anderen soms mee wilden in de knokpartijen in de politieke arena, 

floot jij ze terug met een beroep op de moraal. Je hebt je continu gericht op de hoofdlijnen, het 

proces en de uitgangspunten; maar met een scherp oog voor details die het debat interessant 

maakten. De vraag ‘Waar doen we het nu echt voor?’ stond bij jouw afwegingen altijd voorop. 

Dankzij je enorme netwerk kende je de maatschappelijke partners. Maar je had ook oog voor de 

zaken die geen eigen stem hebben: zoals de gezondheid en de natuur.  

Jouw kracht om te verbinden; juist door begrip voor het standpunt van de ander, gaan we zeker 

missen.  

Tenslotte Tineke, nog een enkel woord over jouw persoon. 



Jouw directe aanpak, jouw regie en duidelijkheid karakteriseren je. Maar je oprechte interesse die 

eronder schuil gaat is zeer zeker door velen ervaren. Ik mag je, namens de fractie en Anne-Marie, 

noemen als een voorbeeld. Een sterke vrouw die bewijst dat zorgtaken te combineren zijn met een 

politieke carrière. De kunst van alles voorbereiden en vooruit blijven denken is je gegeven. 

Je bent een doorzetter; “als het nog lukt, dan lukt het nog”. Na een vervelende val van de trap 

organiseerde je een bed op de fractiekamer, zodat je tijdens de lange Statenvergaderingen 

tussendoor even kon herstellen. Het tekent jouw doorzettingsvermogen en je toewijding aan de 

publieke zaak. 

Je hebt altijd oog voor persoonlijke omstandigheden; als leden in de fractie het even zwaar hadden 

thuis, voelde jij dat haarfijn aan. We konden bij jou terecht en je schroomde niet om even door te 

vragen hoe het nu echt zat. Jouw eigen zware privéomstandigheden, eerst met Wim en later met je 

eigen gezondheid, zijn daarin voor jou nooit een belemmering. 

We nemen vandaag afscheid van het Statenlid Tineke Klitsie. Dat doen we met verdriet en pijn in het 

groene hart; indachtig de groene hartjes die jij in onze appgroep nog steeds stuurt om je 

betrokkenheid te tonen. Jouw invulling van het Statenlidmaatschap heeft diepe indruk op ons 

gemaakt; daarvoor kunnen we je niet genoeg bedanken. 

 


