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INLEIDING 
Velen maken zich zorgen over de staat én koers van ons land. Ondanks alle miljarden die worden 
uitgegeven en de talloze nieuwe regels die worden gemaakt, worden de echte problemen niet 
opgelost. Want juist de harde noten worden niet gekraakt. Er is geen zicht op een oplossing voor de 
stikstofimpasse, geen zicht op een begin van een einde van het woningtekort. Er wordt geen echt 
beleid gevoerd om de schaarse ruimte in ons dichtbevolkte land zo goed mogelijk te gebruiken.  

Iemand moet de harde noten kraken. En als niemand dat doet, moeten we het zelf doen. Alliantie is 
een vereniging van burgers die zich niet langer neerlegt bij verkeerd overheidsbeleid. Verkeerd 
overheidsbeleid is er ook in de provincie Noord-Brabant. De provincie heeft belangrijke eigen 
bevoegdheden, waarbij ze zelf haar koers kan bepalen. Dat geldt bijvoorbeeld voor ruimtelijke 
ordening en voor het stikstof- en natuurbeleid. Maar zolang we zelf niet kiezen om die bevoegdheden 
te gebruiken, verandert er niets aan het beleid en blijven we in deze bestuurlijke impasse zitten. 

Ook landelijk valt er iets te kiezen. Uw stem voor Provinciale Staten bepaalt de samenstelling van de 
Eerste Kamer. Uw stem bepaalt of we doorgaan op het pad dat we nu bewandelen, of dat het tijd is 
om samen een andere weg in te slaan.  

 

Dit is in de eerste plaats geen verkiezingsprogramma, maar een oproep om samen een Alliantie te 
vormen. Een Alliantie van mensen die zelf weer grip willen krijgen op de toekomst van het land; van 
iedereen die wil laten zien dat het wel degelijk anders kan.  

Alleen samen krijgen we een betere overheid. Het kan wél. 

Meer details over onze landelijke standpunten vindt u op alliantie.nl, maar we willen er hier 
alvast twee noemen. De Eerste Kamer moet zich uitspreken over de Wet Toekomst Pensioenen 
en moet nog groen licht geven voor de invoering van de Omgevingswet. Dit zijn allebei 
stelselherzieningen van een ongekende omvang. En ze zijn alle twee gebaseerd op 
uitgangspunten die de afgelopen jaren tot heel veel problemen hebben geleid. 

De pensioenherziening maakt van ons pensioen een financieel product, dat afhankelijk is van de 
bewegingen op de financiële markten. Het hangt af van abstracte rekenmodellen met niet 
realistische aannames, zoals een blijvend lage inflatie, -en laat jongeren beleggen met geleend 
geld. Het leidt, kortom, tot een pensioenvoorziening die niet past bij onze Nederlandse 
samenleving en de manier waarop wij - tot voor kort - onze oudedagsvoorziening met groot 
succes hebben vormgegeven.  

De Omgevingswet is gebaseerd op de gedachte dat het mogelijk is om alle normen in een 
computer te stoppen, waarna de computer beslist wat mogelijk is. Het is de stikstofregelgeving, 
maar dan in het groot. Niet onze keuzes, maar een technisch model gaat de inrichting van onze 
omgeving bepalen, zonder dat we dit eenvoudig kunnen corrigeren.  

Onze stemmen voor de Eerste Kamer zullen we inzetten om – onder andere – te voorkomen dat 
de overheid verder gaat met deze stelselwijzigingen, of, als dat niet lukt, de schadelijke gevolgen 
zoveel mogelijk te beperken. 
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1. GOED BESTUUR 
Ook de komende jaren zullen weer moeilijkheden en 
uitdagingen brengen. Maar ongeacht welke technische 
oplossingen het meest geschikt zijn voor deze  opgaven, er 
zal allereerst werk moeten worden gemaakt van beter 
bestuur. Veel van de crises van de afgelopen jaar zijn 
veroorzaakt, of op zijn minst niet opgelost, omdat het 
bestuur, zowel bij de rijksoverheid als in Noord-Brabant, 
niet voldoende functioneert. En alles begint en eindigt bij 
goed bestuur.  

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEVOEGDHEDEN 

Bij veel onderwerpen is het voor de inwoners niet duidelijk wie er over gaat en welke regels er gelden. 
De betrokken bestuurders lijken soms geen haast te maken om daar wel duidelijk over te zijn. Dat 
heeft het voordeel dat ze zelf kunnen zeggen dat niet zij, maar iemand anders verantwoordelijk is. 
Dat geldt ook voor de onderwerpen waar de provincie een belangrijke rol speelt. 

 

De grondwet bepaalt dat de provincie een zelfstandige overheid is, met zelfstandige bevoegdheden 
en zelfstandige verantwoordelijkheden. Die bevoegdheden moet zij gebruiken, die 
verantwoordelijkheden moet zij aanvaarden. De provincie kan en mag zich niet achter een minister, 
een interprovinciaal overleg of ander overlegorgaan verschuilen als er geen wettelijke basis voor is.  

Het provinciebestuur legt verantwoording af aan de Provinciale Staten en via deze gekozen 
volksvertegenwoordiging aan de kiezer. Het provinciebestuur is  geen verantwoording verschuldigd 
aan de minister, tenzij daar een wet daartoe verplicht. De provincie moet alleen meegaan in 

Veel onderwerpen die in Den Haag niet worden opgelost – en dat zijn er steeds meer – worden 
overgedragen aan lagere overheden zoals provincies en gemeenten. De minister beperkt zich dan 
tot het bepalen van ‘het proces’, waarbij de lagere overheden – niet zelden zonder extra geld – 
maar moeten zien dat ze het oplossen. Niet zelden heeft dit overdragen van 
verantwoordelijkheden geen wettelijke basis.  

Zo moeten de provincies nu plannen maken om de stikstofuitstoot tegen 2030 met 50% te 
verminderen. Maar een dergelijke doelstelling staat niet in de wet en zelfs niet in het 
regeerakkoord. Daar staat alleen iets over de reductie van stikstofneerslag op bepaalde gebieden 
– en dat hangt van veel meer dingen af.  

Voor zover de provincies daarin meegaan, mag dat niet anders dan hun eigen keuze zijn. De 
provincie Noord-Brabant doet echter of deze nieuwe, niet-wettelijke doelen onafwendbaar zijn. 
Zo zei gedeputeerde Erik Ronnes hierover tegen Omroep Brabant. “We hebben geen keuze. We 
moeten die doelen halen.” Voor deze verplichting bestaat echter geen wettelijke basis. 
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aanwijzingen of plannen van de minister als de provincie zelf, in alle vrijheid, heeft besloten dat deze 
plannen verstandig zijn.  

De provincie moet zich richten op de eigen verantwoordelijkheden en op het belang van Noord-
Brabant en haar inwoners. De provincie moet dit belang ook goed behartigen in haar betrekkingen 
met de rijksoverheid.  

 

BETROUWBARE OVERHEID 

Voor een functionerende samenleving is vertrouwen in 
de overheid van groot belang. Dit vertrouwen neemt 
steeds verder af. Steeds minder mensen gaan stemmen, 
een aanzienlijk deel van de bevolking haakt af en ziet de 
overheid als onbetrouwbare tegenpartij.  

Dat komt voornamelijk omdat de overheid minder 
betrouwbaar is dan voorheen. Om het vertrouwen te 
herstellen dient de overheid  in de eerste plaats weer 
betrouwbaar te worden. Goed bestuur moet weer 
belangrijker zijn dan beeldvorming. 

 

Om te laten zien dat we het hier extra goed voor hebben met de natuur heeft de Provincie Noord-
Brabant eigen, van de rest van Nederland afwijkende, regels voor het verplicht ombouwen van 
koeienstallen, zodat ze minder stikstof uitstoten. Melkveehouders in Noord-Brabant moeten 
verplicht voor medio 2024 hun stal verbouwen. Zij moeten hiervoor nu hun vergunningaanvraag 
inleveren. 

Probleem is echter dat deze stallen in de praktijk niet tot minder uitstoot leiden: in een aantal 
rechterlijke uitspraken is onlangs de vergunning voor dergelijke stalsystemen dan ook vernietigd. 
De provincie Noord-Brabant heeft daarop bekend gemaakt voorlopig geen vergunningen voor 
dergelijke stalvernieuwingen te verlenen. De verplichting om dergelijke stallen te bouwen, laat 
zij  echter voortbestaan.  

In plaats van de verplichting om medio 2024 een nieuwe stal te hebben in te trekken, belooft de 
provincie de door haarzelf gecreëerde illegale situatie ‘niet te gaan handhaven’. Daarbij wordt 
voorbijgegaan aan het feit dat andere, activistische partijen handhaving bij de rechter kunnen 
afdwingen.  

Er wordt door de provincie dus voor voornamelijk gezinsbedrijven een illegale situatie gecreëerd, 
met alle problemen van dien. Tegelijkertijd zullen andere stallen hier niet eerder zijn dan in de 
rest van Nederland.  Het enige voordeel is dat het provinciebestuur nu niet hoeft te erkennen dat 
het voorop lopen met het stallenbeleid geen succes was, en alleen dit geeft helaas de doorslag. 
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Dat betekent ook eerlijk communiceren over het beleid en de doelstellingen. Voor iedereen moet 
duidelijk zijn waarom we bepaalde maatregelen nemen. Voor iedereen moeten dezelfde regels 
gelden.  

Voor goed bestuur is het essentieel dat de personen die macht en bevoegdheden hebben, zichzelf in 
alle openheid laten controleren. Controle en transparantie zijn geen tekenen van wantrouwen. Zij 
zijn juist een essentieel onderdeel van elk functionerend bestuur en een teken van groot 
zelfvertrouwen.  

Controle is nodig, niet omdat we overal fouten, corruptie of machtsmisbruik verwachten. Controle 
zorgt ervoor dat fouten snel verbeterd kunnen worden Een bestuur zou juist trots mogen zijn dat 
hij/zij gecontroleerd mag worden en daarmee uitstralen een onderdeel van de democratie te zijn.  

We kunnen echter niet van de overheid verwachten dat zij zich vrijwillig onderwerpt aan controle, als 
elke fout van een ambtenaar ongenadig hard wordt afgestraft. Iedereen maakt fouten. Controlerende 
volksvertegenwoordigers moeten hiervoor een zekere mildheid tonen, zodat fouten snel en effectief 
worden hersteld. Waar zij echter niet mild voor moeten zijn, is voor organisaties of politieke 
ambtsdragers die fouten willen verdoezelen, interne kritiek willen onderdrukken of jacht maken op 
klokkenluiders. Juist degene die fouten bedekken zijn het grootste gevaar voor een functionerende 
overheid en daarmee voor de democratie.  

 

2. STIKSTOF, NATUUR EN LANDBOUW 
Behoud van onze natuur is erg belangrijk – daar is bijna iedereen het over eens. Maar in plaats van 
aan natuurbescherming te doen, heeft Nederland zich vastgedraaid in een bureaucratisch 
stikstofsysteem. Burgers, agrarische en niet-agrarische bedrijven én de natuur worden vermalen. 
Alleen juristen en consultants worden er beter van. Het beleid kost miljarden. Het zorgt ervoor dat 
boeren jarenlang in onzekerheid verkeren, er nauwelijks meer woningen worden gebouwd en dat 
bedrijven niet kunnen innoveren. 

Goed natuurbeheer is vakwerk: de meest effectieve 
maatregelen zijn voor elk gebied anders. Ervaren en 
betrokken vakmensen zien het beste welke maatregel 
het meest helpt. Door de veranderlijkheid van de natuur 
kunnen we hiervoor geen rigoureus, technisch model 
vaststellen. Goede natuur vraagt ook om een afweging 
van belangen: wat is de maatschappelijk impact, hoe 
geef ik  ruimte voor boerenbedrijven, hoe zorg ik voor 
voedselzekerheid, volksgezondheid en voor een 
leefbaar land in harmonie met de natuur? 

Maar die afweging wordt niet gemaakt. Ook voor vakwerk is er nauwelijks plaats. Door onbuigzame 
regelgeving wordt het beleid niet door mensen bepaald, maar door een rekenmodel dat slechts 
rekening houdt met één factor: stikstof. En daar offeren we al het andere aan op. 

Dat geldt voor de woningbouw en voor de verbeteringen aan de infrastructuur, waar nauwelijks nog 
vergunningen voor worden verleend. Maar dat geldt ook voor bedrijven en industrie, die niet meer 
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kunnen innoveren als daar een wijziging - ongeacht of die verwaarloosbaar klein is - in de berekende 
stikstofuitstoot tegenover staat. 

Maar dat geldt ook voor de landbouw zoals we die graag 
willen. In het bijzonder geldt dat voor de 
melkveehouderijen in de buurt van Natura2000-
gebieden. Die zullen verdwijnen en vervangen worden 
door bebouwing of akkerbouw.  Dat zorgt (volgens het 
model) weliswaar voor een beetje minder stikstof, maar 
ook voor minder grasland rondom die natuurgebieden, 
die daar een uitermate belangrijke functie hebben als 
groene buffer voor de waterhuishouding. Ook het 
opsluiten van dieren in luchtdichte stallen wordt door 
het stikstofbeleid gestimuleerd.  

En de overheid vindt het goed dat er een dubieuze markt in ‘stikstofrechten’ is ontstaan waar stikstof 
uit de landbouw (NH3) ingeruild wordt voor drie keer meer stikstof uit industrie en verkeer (NOx), 
zoals dat bij Schiphol nu gebeurt. En omdat we alleen maar naar het rekenmodel kijken, doen we 
alsof dat vooruitgang is. 

De minister - en in navolging daarvan de provincie Noord-Brabant - doet alsof deze focus op stikstof 
en op het rekenmodel onontkoombaar is, alsof dit moet van Europa, maar een blik over de grens 
maakt duidelijk dat dit niet het geval is. Het is de specifiek Nederlandse toepassing van de Europese 
regels die de problemen veroorzaakt.  

Ook binnen de huidige regelgeving kan de provincie Noord-Brabant kiezen voor een andere en betere 
aanpak, waar we niet focussen op stikstof, maar op de instandhouding van de natuur. Daarvoor 
moeten we per N2000-gebied objectief en transparant de staat van de natuur te beoordelen, en 
oordelen welke maatregelen de beste zijn – hetgeen vreemd genoeg nu niet gebeurt. De 
contraproductieve focus op stikstof kunnen we dan helemaal loslaten.  De Europese Habitatrichtlijn 
en de Nederlandse Wet Natuurbescherming bieden voldoende ruimte voor de provincie Noord-
Brabant om zo’n eigen, beter natuurbeleid te voeren. 

TUNNELVISIE 
De tunnelvisie die het huidige natuurbeleid kenmerkt was ook zichtbaar bij het niet opruimen van 
het drugsafval in Natura2000-gebied De Brabantse Wal. Eind maart 2021 werd daar een put 
gevonden vol met drugsafval. Vermoedelijk is er gedurende een langere tijd een flinke 
hoeveelheid drugsafval in de put geloosd. Door de rechtstreekse dumping zijn er gevaarlijke 
stoffen in de bodem gezakt. Tot op zes meter diepte zijn chemische stoffen ontdekt. Ook op 30 
meter afstand van de put is nog gif gevonden in de grond. Het gaat om onder meer kwik, fenol, 
benzeen en tolueen. Het gaat om 2500 kubieke meter verontreinigde grond. Een jaar na 
ontdekking is de put wel geleegd, maar de vervuiling niet opgeruimd. De reden: niemand wil 
hiervoor betalen.  
Trouw meldde hierover: “Natuurgebied ‘de Brabantse Wal’ in West-Brabant raakt verder 
vervuild, omdat niemand verantwoordelijkheid neemt om een enorme lozing van drugsafval op 
te ruimen. Onderzoekers en de milieudienst waarschuwen al sinds afgelopen zomer voor 
verspreiding van giftige chemicaliën die de bodem en het grondwater ernstig verontreinigen. 
Zowel Provincie Noord-Brabant als Brabants Landschap, eigenaar van het gebied, weigeren 
vooralsnog op te draaien voor de opruimkosten van de drugsdump die een jaar geleden werd 
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Hierdoor ontstaat weer ruimte voor vakmanschap en praktijkervaring van (ook agrarische) 
natuurbeheerders. Het maakt ook mogelijk om zonder ingewikkelde juridische geitenpaadjes, maar 
op wetenschappelijke gronden de PAS-melders te legaliseren en de vergunningverlening in de meeste 
gevallen weer op gang te brengen.  

De stikstofuitstoot kan tegelijkertijd – in lijn met de geldende Europese regels - met algemene, voor 
iedereen geldende maatregelen worden gereduceerd. Simpele, algemene regels zijn hierbij 
effectiever dan ingewikkelde mechanismen – zoals de huidige handel in stikstofrechten, waarbij 
boerderijen worden uitgekocht om Schiphol een vergunning te verlenen – die wel maatwerk lijken, 
maar het niet zijn.  

Nederlanders consumeren nu al meer dan onze landbouwgrond oplevert. We moeten daarom zuinig 
zijn op onze kostbare landbouwgronden. Landbouw en natuur moet in harmonie met elkaar komen 
door meer agrarisch natuurbeheer mogelijk te maken. Bij knelpunten zal een goede 
belangenafweging moeten worden gemaakt. 

Natuurgebieden zijn bedoeld voor het behouden van de natuurlijke soortenrijkdom, maar ook voor 
recreatie. Daarom mag er ook ruimte zijn voor wandel-, ruiter- en mountainbikepaden, zolang er ook 
maar voldoende delen van de gebieden onverstoord blijven. 

 

3. WONEN EN WERKEN IN EEN LAND MET WEINIG RUIMTE 

Nederland is een van de dichtstbevolkte landen van de wereld. Noord-Brabant is, na de randstad, het 
dichtstbevolkte gebied van Nederland. De ruimte om ons heen is schaars en daar moeten we zo 
efficiënt mogelijk gebruik van maken. De overheid moet hier actief ingrijpen en dit goed regelen. 

Hoe we ons land willen inrichten, hangt af van onze 
persoonlijke voorkeuren en onze kijk op mensen en 
maatschappij. We maken hierbij politieke keuzes. Het 
debat en de besluitvorming vindt plaats in de 
volksvertegenwoordiging: de Provinciale Staten.  

Besluitvorming in overlegorganen zonder dat er direct 
een gekozen volksvertegenwoordiging aan te pas 
komt, zoals bij de Energieregio’s, moet door de 
provincie worden vermeden en worden tegengegaan.  

Ook bij de keuze voor energievoorziening moet gekeken worden naar het meest efficiënte gebruik 
van de schaarse ruimte. Ook wind en zon leveren een bijdrage in het vervullen van een deel van de 
energiebehoefte. Dit moet zo goed mogelijk worden ingepast in de openbare ruimte. Dat betekent 
geen grote zonneweiden op land dat geschikt is voor landbouw, maar wel op daken van huizen, erven 

ontdekt. De natuur dreigt daarmee verliezer te worden van juridisch getouwtrek over wie de dure 
sanering moet betalen”. 
De provincie Noord-Brabant had hier de verkeerde prioriteiten en was vooral bezig met stikstof 
en te weinig met de staat van de natuur. 
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en bedrijven te installeren en op reststroken grond van overheden en bedrijven. Evenmin dienen er 
windmolens in de buurt van bebouwing te komen, tenzij de aard van de bebouwing zich daar niet 
tegen verzet, zoals industriële bebouwing. Bestaande energievoorzieningen moeten pas worden 
gestopt als er een betrouwbaar alternatief voor handen is. Hierbij kan ook gedacht worden aan 
kernenergie, die als enige CO2-neutrale energiebron een klein en dus bij ons land passend 
ruimtebeslag heeft.  

Ook bij het veranderen van een bestemming van een gebied moet gekeken worden naar de meest 
efficiënte besteding van de schaarse ruimte. Meer waarde voor de samenleving, stimulering van de 
werkgelegenheid en (milieu)belasting van de omgeving moeten bij deze afweging worden 
meegenomen. Dat betekent dat geen extra plaats moet worden gemaakt voor bedrijvigheid die 
slechts tot een kleine toename van de werkgelegenheid leidt, maar wel heel veel schaarse ruimte in 
beslag neemt en de leefomgeving op andere manieren belast. Dat geldt in het bijzonder voor 
distributiecentra en datacenters, tenzij deze op een andere manier een aantoonbare meerwaarde 
hebben voor onze samenleving, die de nadelen voor milieu en leefomgeving compenseert.  

 

Voldoende ruimte moet worden gegeven aan het MKB. Deze bedrijven zijn samen de grootste 
werkgever en vormen zo een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Zij zorgen voor de lokale 
werkgelegenheid, sponsoren de lokale (sport-)vereniging, versieren de winkelstraat en zorgen voor 
een stageplek van de lokale jongeren. Het zijn deze bedrijven die ook de mensen in dienst nemen die 
bij grote organisaties niet door de geautomatiseerde selectie komen. Daarnaast vervullen ze vaak een 
functie als informeel wijkcentrum, voor ontmoeting en sociale controle. Zonder een gezonde 
omgeving voor het MKB kunnen lokale samenlevingen niet floreren. Het MKB heeft echter niet de 
lobbykracht en politieke invloed van de grote bedrijven en delft daarom dikwijls het onderspit. 

Gezien de woningnood moet er ruimte worden 
gemaakt voor de bouw van nieuwe woningen. 
Allereerst moet zoveel mogelijk gebouwd worden in 
steden en dorpen, door inbreiding of verdichting. 
Sommige stukken in het buitengebied zijn vanwege 
hun ligging geschikt voor woningbouw, zodat er 
voldoende woningen kunnen worden gebouwd, 
zonder het open karakter van het buitengebied aan te 
tasten. 

Op het bedrijventerrein Eeneind-West in Nuenen worden drie grote distributiecentra gebouwd 
met een totale oppervlakte van driehonderdduizend vierkante meter. De verwachte overlast is 
groot, niet alleen in Nuenen zelf, maar ook in de buurgemeente Geldrop-Mierlo. De economische 
meerwaarde en de verwachte werkgelegenheid wegen hier waarschijnlijk niet tegenop. De vraag 
of de schaarse ruimte op een voor iedereen betere manier benut kon worden, is ten onrechte 
nooit gesteld. Dergelijke voorbeelden van tekortschietende ruimtelijke ordening zijn er veel in 
Noord-Brabant. 
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Permanente bewoning van vakantiewoningen kan onder voorwaarden toe worden gestaan om een 
deel van de vraag naar woningen te ondervangen. Dit moet van park tot park bekeken worden. 
Sommige parken lenen zich hier beter voor dan andere parken. 

De provincie kan, om in de woningnood te voorzien, de bouw van tijdelijke woningen stimuleren. Het 
is hierbij wel belangrijk dat we voor iedereen bouwen en niet alleen voor statushouders en 
arbeidsmigranten, maar zeker ook voor starters, studenten, mensen die een tijdelijk onderkomen 
zoeken na een scheiding en al die andere groepen in de samenleving waarbij de nood om een 
woning hoog is.   

 

4. VERKEER EN VERVOER  
Het wordt steeds drukker op onze Brabantse wegen. De reizigersaantallen in het OV zijn nog steeds 
niet terug op het niveau van voor corona. Door internetaankopen worden goederen met bestelbusjes 
aan huis afgeleverd. Ook dat zorgt voor extra verkeer. Ondertussen zijn grote wegenprojecten 
stilgelegd of uitgesteld door stikstof, gebrek aan personeel of rechterlijke uitspraken. We moeten er 
dus alles aan doen om deze problemen zo snel als mogelijk op te lossen, in de eerste plaats door het 
natuur- en stikstofbeleid op een andere manier aan te pakken. Waar nodig moeten knelpunten met 
voorrang worden aangepakt.  

Te kunnen gaan en te staan waar je wil, 
wanneer je dat wil en op de manier die het 
beste uitkomt, is een groot goed. Niet 
alleen om familie of vrienden te bezoeken, 
of voor vrije tijd, maar ook om gemakkelijk 
en op betaalbare manier naar je werk te 
kunnen. Het is aan onze overheid om dit 
voor iedereen mogelijk te maken door te 
zorgen voor goede infrastructuur en voor 
goede verbindingen voor auto, fiets en 
openbaar vervoer. Ook willen we graag dat 
onze economie draait en dat winkels en 
bedrijven tijdig bevoorraad worden. Het gaat dus niet alleen om goede verbindingen voor 
personenverkeer maar ook voor goederenvervoer. Om Brabant goed bereikbaar te houden en tevens 
de overlast van verkeer zo klein mogelijk te maken moeten we investeren in alle beschikbare 
manieren van vervoer en in combinaties daarvan. 

Brabant is een grote provincie. Voor veel inwoners is de auto het meest voor de hand liggende en 
vaak zelfs het enig mogelijke vervoermiddel. Maar de auto is ook in andere opzichten bijzonder, 
omdat het een vrijheid geeft die door geen enkel ander vervoermiddel wordt geëvenaard. Het is 
belangrijk dat iedereen hiervan gebruik kan maken en dit niet is voorbehouden aan een kleine groep. 

Tegelijkertijd is de auto zeker niet het enige vervoermiddel. De auto is niet voor iedereen een optie.  
Autoverkeer neemt relatief veel ruimte in beslag en kan zorgen voor de belasting van de 
leefomgeving. Daarom is het belangrijk om een zo goed mogelijke mix van vervoersmogelijkheden te 
bewerkstelligen.  
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Met goed en frequent openbaar vervoer tussen de stedelijke centra, tussen stad en land en op het 
platteland wordt een alternatief geboden voor de auto. Als we alleen naar winst en reizigersaantallen 
kijken, zou er alleen maar ruimte zijn voor openbaar vervoer in grote steden. Maar we moeten kijken 
naar alle maatschappelijk voordelen. Het is belangrijk dat iedereen toegang heeft tot betaalbaar 
openbaar vervoer en dat er geen vervoersongelijkheid ontstaat op het platteland of voor kwetsbare 
groepen zoals ouderen of scholieren. Openbaar vervoer is ook een sociale voorziening      en moet 
ook zo behandeld en bekostigd worden.  

Naast het reguliere openbaar vervoer zijn er ook steeds meer vrijwilligersinitiatieven van dorpsauto’s 
en bedrijfsmatige aanbieders van deelauto’s, deelfietsen en deelscooters. We juichen dit van harte 
toe en we zien dit als een zeer welkome aanvulling op de vervoermiddelen die er al zijn, maar het 
ontslaat de provincie niet van de plicht om te zorgen voor goed openbaar vervoer.  

Naast een goed functionerend openbaar vervoer is ook een goed uitgebouwd fietsnetwerk nodig. De 
fiets is een efficiënt vervoermiddel voor kortere afstanden. De fiets is relatief goedkoop in aanschaf 
en onderhoud, nauwelijks milieubelastend en neemt weinig plek in de openbare ruimte in.  

 

5. CULTUUR 
Cultuur is een belangrijk onderdeel van de 
Brabantse samenleving en geeft de mogelijkheid dat 
mensen elkaar leren kennen, ontwikkelen en zich 
verrijken. Het is een weergave van ons verleden en 
een deel van onze toekomst. Cultuur is breed: van 
de lokale en regionale cultuurdragers tot de grote 
culturele instellingen, van professionals tot 
amateurs. Het betreft podiumkunst, beeldende 
kunst, letteren, media, cultureel erfgoed en nog veel 
meer. Er is geen tegenstelling tussen deze 
verschillende vormen van cultuur: ze dragen allemaal bij aan en zijn een essentieel onderdeel van 
onze Brabantse cultuur. De lokale harmonie, toneelvereniging, muziekschool, creatieve school of 
schildervereniging, zeker in Brabant, zorgen voor cohesie en levendigheid van menig dorp, regionale 
stad en wijk zowel voor de deelnemers als voor de toeschouwer. 

De provinciale overheid speelt een rol bij het ondersteunen en in stand houden van culturele 
instellingen en organisaties. Elke overheid (rijk, provincie, gemeente) moet daarbij steun verlenen op 
de manier die het beste past: dubbel werk en dubbele bureaucratische subsidieprocedures moeten 
worden voorkomen. De gemeente is het meest geschikt om lokale gezelschappen en initiatieven te 
ondersteunen. Voor de provincie is een belangrijke taak weggelegd voor het ondersteunen van 
culturele instellingen, scholen en gezelschappen die een provinciale of bovenregionale functie 
hebben. In het bijzonder geldt dat voor de grotere culturele instellingen die te groot zijn om alleen 
door een gemeente in stand te worden gehouden. 
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De rijksoverheid zou voor én in het hele land steun 
moeten verlenen aan culturele instellingen. Helaas 
zien we bij de rijksoverheid een concentratie van 
aandacht en financiële middelen in en voor een 
klein deel van de samenleving. Instellingen 
gezelschappen zoals rijksmusea of door het rijk 
gesteunde symfonieorkesten zijn zeer sterk 
geconcentreerd in het westen van het land. Het 
Vincent van Gogh museum is gevestigd in 
Amsterdam, een stad waar Van Gogh nooit een 

schilderij heeft geschilderd. De meerderheid van de bevolking, woonachtig buiten de Randstad, heeft 
hierdoor veel moeilijker toegang tot dergelijke voorzieningen. De provincie Noord-Brabant zou zich 
veel sterker moeten inzetten voor een eerlijke verdeling van de cultuurgelden over het land.  

 

6. ONDERMIJNENDE DRUGSCRIMINALITEIT 
De provincie Noord-Brabant ondervindt meer last van ondermijnende drugscriminaliteit dan de 
overige provincies. Dat wordt veroorzaakt door de gunstige ligging – het grootste deel van de 
drugsproductie is bestemd voor het buitenland – en de aanwezigheid van een groot buitengebied 
waar ruimte is voor grootschalige drugslaboratoria.  

De laatste jaren is voor bestrijding van de ondermijnende drugscriminaliteit meer aandacht gekomen. 
Na jaren van wegkijken en wegredeneren wordt inmiddels onderkend hoe ontwrichtend de 
georganiseerde drugscriminaliteit is voor de samenleving, in het bijzonder voor jongeren in een 
moeilijke situatie.  

De ondermijnende drugscriminaliteit heeft een industriële omvang met een bijbehorend 
verdienmodel. Bestrijding zal alleen succesvol zijn als dit verdienmodel wordt aangepakt. Dat 
betekent dat op alle fronten er tegenwerking moet plaatsvinden. 

Ook voor de provincie is hier een taak weggelegd. De rol van de provincie mag niet beperkt zijn tot 
medefinancier van de kosten van het verwijderen van drugsafvaldumpingen in de natuur, zoals nu 
het geval is.  

Binnen het ruimtelijke ordeningsbeleid en het natuur- en milieubeleid moet het tegengaan van 
leegstaande stallen en hallen in het buitengebied een belangrijk speerpunt zijn. Daarnaast moet er 
zinvolle steun geboden worden aan bezitters van hallen en stallen in het buitengebied, zodat er 
minder kans is op bedreigingen. Daarbij zijn intensievere controles op milieudelicten zoals 
afvallozingen noodzakelijk.  

Daarnaast moet de provincie bij het rijk aandringen op een intensievere aanpak van deze 
criminaliteit, onder meer door versterking van de recherche en opsporingsdiensten in Noord-
Brabant. Hierbij kan worden aangesloten bij het rapport “Een pact voor de rechtstaat” van Peter 
Noordanus, voormalig hoofd Strategisch Overleg Aanpak Ondermijning en oud-burgemeester van 
Tilburg.  
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HET KAN WÉL.  
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