
Programma 2019 - 2023 

Kies voor de toekomst  
van Brabant 



Beste Brabander!


Voor je ligt de samenvatting van het verkiezingsprogramma 2019-2023 van D66 voor 
de provincie Noord-Brabant. 


D66 wil in Brabant en met Brabant bijdragen aan duurzame ontwikkeling. D66 stelt 
daarom in dit verkiezingsprogramma drie waarden centraal: een gezond Brabant, 
een toekomstgericht Brabant en samen bouwen aan een mooier Brabant. 


Gezondheid is voor ons een centraal thema. Hoe gezonder je bent, hoe meer je 
jezelf kunt ontplooien en hoe meer je mee kunt doen in de samenleving. 


Dat betekent schone lucht, meer natuur, ruimte om te bewegen en waar het kan 
fietsen in plaats van auto’s. We kiezen daarom bijvoorbeeld voor landbouw die in 
balans is met de leefomgeving. Voor landbouw die de kringlopen sluit: 
voedselbossen, natuur-inclusieve landbouw, agroforestry en biologisch. Zo ontstaat 
er een natuurlijke overgang van de intensieve landbouw naar de bijzondere 
natuurgebieden. D66 wil het Brabants natuurnetwerk voltooien en de kwaliteit 
vergroten. Met snelfietspaden voor het zakelijk verkeer richting de stad of een 
bezoek van de stedeling aan de boer om zonder alle tussenhandel voedsel te 
kopen. Een Brabant waar iedereen gezond kan wonen, werken en bewegen.


Wij willen dat we in Brabant zijn voorbereid op de toekomst, zijn voorbereid op 
verandering. Daarom zoeken we actief naar zaken die ons leven aangenamer 
maken, zoals een goed geïsoleerde woning, een elektrische auto of een nieuw 
medicijn. Naar zaken die ons voorbereiden op verandering, zoals akkerbouw die 
bestand is tegen klimaatverandering of industrie die zonder fossiele grondstoffen 
kan.


Vernieuwing in wat we doen, gaat hand in hand met vernieuwing in de manier 
waarop we iets doen. Dat geldt zeker ook voor de manier waarop we de provincie 
besturen. De Brabander, in verbinding met zijn omgeving, staat daarbij voor D66 
centraal.


Onderwijs en cultuur zijn voor D66 een belangrijke basis. Juist de combinatie van 
kennis, vaardigheden en creativiteit stellen het individu in staat om zich te 



ontplooien, om nieuwe ideeën aan te dragen, om samen met de provincie te werken 
aan de toekomst van Brabant. D66 wil dat de provincie haar manier van besturen 
verder vernieuwt. Dat de provincie meer naar buiten gaat, de Brabanders opzoekt. 


D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Wij geloven dat de meeste mensen 
bereid zijn om met elkaar aan een duurzamere samenleving te werken. We denken 
daarbij aan krachtige regio’s met een slagvaardig bestuur, die perspectief bieden op 
de toekomst en waarin men voorbereid is op grote maatschappelijke opgaven, zoals 
de energietransitie of de zorg. 


De provincie faciliteert, brengt partijen samen, deelt kennis en kunde en verbindt 
goede initiatieven, zodat er in Brabant een nog beter klimaat wordt geschapen 
waarin kan worden samengewerkt. Daar waar inwoners zelf initiatief nemen om de 
maatschappelijke opgaven van de provincie te realiseren, gaat de provincie de 
samenwerking aan. 


Vandaag beginnen met het oog op morgen en met elkaar, voor elkaar. Samen zetten 
we de volgende stap vooruit. Een gezond Brabant waarin we samen bouwen aan 
een mooie toekomst.




D66 WIL EEN GEZONDE EN DUURZAME LEEFOMGEVING DOOR: 

• Een gedeputeerde met gezondheid expliciet in de portefeuille, te benoemen.


• Gezondheid en leefbaarheid doorsnijdende thema’s te laten worden bij alle 
aandachtsgebieden van de provincie.


• In 2030 uitsluitend emissieloze veehouderijen, in 2023 100.000 Brabantse 
elektrische voertuigen en in 2020 beperkende maatregelen voor 
dieselvoertuigen op provinciale wegen.


• Door burgers actief te betrekken bij het opstellen van de omgevingsvisie en 
het omgevingsplan.


• het aantal meetstations voor luchtkwaliteit in Brabant uit te breiden zodat er 
een 24/7 inzicht ontstaat in de Brabantse luchtkwaliteit.


D66 WIL DE ENERGIETRANSITIE STIMULEREN DOOR: 

• Energietransitie te erkennen als nieuwe kerntaak van de provincie. 


• Zonnepanelen op alle (geschikte) bestaande daken en andere oppervlakken 
zoals gevels, stortplaatsen en wegen te plaatsen.


• Te investeren in Brabant als broedplaats voor elektrisch vervoer en slimme 
netwerken. 


• Mede-eigenaarschap van 	Brabanders in windmolen en zonneparken te 
bevorderen.


• Vanuit de Essent-gelden in de periode 2019-2023 tot een bedrag van 100 mln 
euro te putten om de investeringsagenda energie in Brabant te versnellen.


D66 WIL: 

• Een gezonde agrarische sector,  zowel voor mens en dier als economisch.


• Doorpakken op natuur-inclusieve landbouw.


• Een leefbaar buitengebied waar het prettig wonen, werken en recreëren is.


• Samen met de boeren en de agrarische kennisinstellingen in Nederland 
werken aan een innovatieve sector.




• Dat er (streng) wordt opgetreden tegen administratieve manipulaties bij 
agrarische ondernemingen.


D66 WIL OP HET GEBIED VAN MOBILITEIT: 

• Betere treinverbindingen tussen Tilburg, Breda en Eindhoven en Brussel/
Antwerpen/Düsseldorf. 


• Bereikbaarheid met openbaar vervoer, zowel in gebieden met een hoog als 
met een laag reizigersaanbod, met als uitgangspunt zero-emissie en inzet van 
flexibel vervoer.


• Doorstroming bereiken door eerst smart mobility en alternatieve 
vervoersmiddelen te introduceren en pas daarna te denken aan asfalt.


• Dat Brabant  de broedplaats wordt voor smart mobility en schone mobiliteit in 
Europa.


• Dat uitbreiding van vliegveld Eindhoven geen automatisme is. 


• Meer aandacht  voor de fiets en uitbreiding naar 20 snelfietspaden.


• Uitbreiding van oplaadmogelijkheden voor elektrische voertuigen naar 15.000 
openbare laadpalen en uitbreiding van het aantal snellaadstations. 


• Samen met gemeenten en de logistieke sector in gesprek over de inzet van 
zero-emissie distributiesystemen.


D66  KIEST VOOR NATUURONTWIKKELING WAARBIJ WE: 

• Blijven inzetten op versterking van de natuur, ook in en rond de steden.


• De creatieve en kunstsector betrekken bij de ontwikkeling van de 
landschappen.


• Met voorrang afval- en drugsdumping aanpakken.


• Versneld uitstoot van stikstof door industrie, verkeer en landbouw 
terugdringen.


• We het organische stofgehalte in de bodem verbeteren.




• Meer natuur aanleggen, onder meer ter verzachting van de gevolgen van de 
opwarming van aarde.


D66 WIL BINNEN DE BRABANTSE ECONOMIE: 

• Nadruk op regionale economie en MKB in plaats van nadruk op 
topsectorenbeleid.


• Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, wonen, gezondheid en 
onderwijs centraal stellen.


• Koploper in Nederland zijn op het gebied van circulaire economie.


• Investeren in een leven lang leren.


• Investeren in toekomstvaste beroepsgerichte opleiding.


D66 WIL MET BETREKKING TOT CULTUUR: 

• Een Brabantbreed regioprofiel, waarin talentontwikkeling, cultuureducatie en 
subsidieverlening afgestemd worden op gemeentelijk en provinciaal niveau.


• Het impulsgeldenprogramma 4 jaar verlengen om de gewenste innovaties te 
ondersteunen.


• Dat het Brabant C-fonds uitgroeit tot een regisseur van het Brabantse 
culturele ecosysteem waarbij vele partners financieel en/of artistiek gaan 
bijdragen.


• Krachtige regie op het bevorderen van cultuureducatie en mediawijsheid.


• Een Rijksmuseum voor Design.


• Erfgoed verbinden met creatieve broedplaatsen.



