Spreektekst1 Stijn Steenbakkers – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over de provinciebegroting 2018
(10-11-2017) – 1ste termijn
Voorzitter,
Vandaag bespreken we de begroting 2018. Het laatste, echt volledige jaar van deze
periode, want in 2019 staan de verkiezingen weer voor de deur. Voor het CDA was
oppositievoeren in 2015 nieuw, hoewel ik er wel bij moet opmerken dat we er als partij
de laatste jaren in Nederland toch steeds meer ervaring in beginnen te krijgen.
Maar voorzitter, wij hebben ons vanaf het begin voorgenomen om onze grondwettelijke,
controlerende taak vanuit de oppositie constructief maar zeer kritisch uit te oefenen. We
zaten en zitten enthousiast en strak in de wedstrijd, maar de lijn is simpel: de goede
voorstellen steunen we, en proberen we beter te maken, de slechte voorstellen steunen
we niet en daar komen we met alternatieven.
En voorzitter, zo’n laatste, echt volledige begroting is toch een moment om eens even
terug te kijken wat het college nu al heeft bereikt, wat er nu van het bestuursakkoord is
ingevuld en ook om vooruit te kijken naar 2018 en begin 2019.
Laat ik beginnen met te zeggen aan het college, maar ook aan de coalitiepartijen, alle
vier, dat er echt zaken bij zitten die het CDA goed vindt en dan ook van harte heeft
ondersteund. Ik moet dan bijvoorbeeld denken aan JADS, aan de faciliteit in
Woensdrecht, zonne-energie en de sportclubs, de agenda van gedeputeerde Van
Merrienboer t.a.v. leegstand en ook afgelopen week de ingreep bij de jachthaven in
Raamsdonk. Dus voorzitter, het is echt niet zo dat alles wat dit college doet waardeloos
is en vroeger alles beter was. Beslist niet. Ik hecht er zeer veel waarde aan om daar mee
te openen richting GS en de coalitiepartijen. Maar… u voelt hem al aankomen.
Maar als je nu écht de balans opmaakt, écht ziet hoe het gaat, écht kijkt waar we nu
staan als provincie, is het CDA samen met heel veel Brabanders vooral heel erg
teleurgesteld. En voorzitter, als jonge vader weet ik dat teleurstelling uitspreken vaak nog
erger is dan boos worden. Dus misschien helpt dat vandaag bij dit college en de
collega’s om de koers in 2018 nog echt te veranderen.
Maar voorzitter, waarom zijn wij dan vooral teleurgesteld? Het hoofddoel van dit college
was toch dat het alles op een nieuwe, verbindende manier maar vooral sámen met de
Brabanders wilde gaan doen? Het hele bestuursakkoord staat vol met wollige teksten
hierover. Ze zijn haast niet te tellen. Ik citeer er even een paar. Puur ter herinnering aan
wat u zelf hebt opgeschreven.
‘Dat vraagt meer dan voorheen om flexibel en dynamisch te opereren van het
provinciebestuur. Slim en constructief meebewegen met initiatieven vanuit de
samenleving.’
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Alleen het gesproken woord telt.
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of
‘We moeten als overheid meer loslaten en ruimte bieden aan initiatief van onderop in
goede samenwerking.’
en tot slot
‘Beleid ontstaat steeds meer uit co-creatie in horizontale verbanden.’
Voorzitter, dat ‘samen’ en ‘verbindende’ is iets dat het CDA van oudsher zeer
aanspreekt. Zo is Brabant groot geworden. Maar de vraag is: als u echt eerlijk in de
spiegel kijkt, als u puur reflecteert, als u dat durft, vindt u dat dan gelukt? Of juist niet?
Voorzitter, al die mooie teksten: ‘samenwerken’, ‘van onderop’, ‘co-creatie’. Dat heeft
een aantal Brabanders, organisaties en partners van de provincie geweten na 2,5 jaar
lang dictaten en verassingen uit ’s-Hertogenbosch.
-

Vraag maar eens aan de cultuursector, de philharmonie zuidnederland bijvoorbeeld,
hoe betrouwbaar er volgens hen wordt samengewerkt.
Vraag maar eens aan mensen en partijen actief op het domein van sociale
veerkracht en leefbaarheid hoe betrouwbaar en goed signalen van onderop worden
opgepikt.
Of aan de provincie Limburg of het Rijk, als belangrijke partners in het
veehouderijdossier, of de philharmonie hoe transparant en open de samenwerking is.
Of vraag de gemeentes Haaren en Nuenen maar eens hoe flexibel en dynamisch er
van onderop wordt bewogen door dit provinciebestuur.
Of vraag aan de ouderen hoe goed er is samengewerkt en gecommuniceerd met hen
en de ouderenbonden.
Of vraag de ZLTO/de boeren in Brabant hoe de ‘co-creatie’ van dit liberale college
hen tot dusver bevalt in het veehouderijdossier.

Voorzitter, bij samenwerken en communiceren zijn er natuurlijk altijd twee partijen nodig.
Het is dus niet zwart of wit en wij schuiven de schuld in alle genoemde gevallen ook niet
voor de volle 100% in uw schoenen. Maar feitelijk is het natuurlijk gewoon wél zo dat
onder dit college met al deze partijen geruzie, gedoe of ge-emmer is, er weinig tot geen
voortuitgang wordt geboekt en de verhoudingen op scherp staan.
Voorzitter, bijna wekelijks zien we brieven en artikelen in de krant over de rol, houding en
communicatie van dit college. Niet van één sector, niet van één partij maar van veel
verschillende mensen, groepen of organisaties.
Voorzitter, in uw eigen bestuursakkoord had u zo’n groot hoofddoel en wordt er zoveel
gesproken over ‘samenwerking’, ‘co creatie’, ‘van onderop’ en weet ik wat al niet meer.
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Wat is in een aantal gevallen de praktijk dan toch anders:
- u wilde verbinden, maar creëerde afstand;
- u wilde co-creëren, maar zaaide argwaan;
- u wilde het samen doen, maar lijkt vooral bezig met het in stand houden van het
eigen verstandshuwelijk.
Voorzitter, hoewel ik het zelf te sterk aangezet vond hoorde ik dit laatst op een
bijeenkomst over herindelingen. ‘Een zweem van liberale arrogantie is te horen, te
voelen en te ruiken rondom de Brabantlaan 1. Zoiets van: wij verlichte en gestudeerde
bestuurders uit ‘s-Hertogenbosch zullen het eens helemaal anders gaan doen en u
vertellen hoe het moet.’ Voorzitter, het CDA vindt dit ietwat te sterk uitgedrukt, maar
snapt de opmerking wel. Het geeft aan hoe houding, gedrag en communicatie aan de
andere kant kunnen worden beleefd. Reflecteert u daar als college genoeg op?
Voorzitter, nogmaals: bij samenwerking en communicatie is het niet vaak zwartwit. Maar
voorzitter, het is ook nog niet te laat. We gaan niet met een flauwe motie komen, maar
verzoeken u op dit punt echt eens stevig met elkaar te reflecteren op de hei. Een
verzoek met klem om uw koers te wijzigen. Verander uw houding richting Brabant en ga
daadwerkelijk het constructieve gesprek aan. Als u de helft van alle teksten over
‘samenwerking’ en ‘co-creatie’ uit het bestuursakkoord invult met deze partijen zijn wij al
dik tevreden.
Voorzitter, dat is onze hoofdboodschap vandaag. Onze verdere inbreng zal eerst kort
gaan over een aantal financiële punten in de begroting en vervolgens meer uitgebreid
over de voorstellen die het college doet voor 2018 én een aantal aandachtspunten en
alternatieven die het CDA heeft op enkele dossiers.
Financiën
Voorzitter, het CDA wil beginnen met de gedeputeerde en alle ambtenaren te danken
voor het heldere stuk werk dat is afgeleverd. Wij hebben eerst een financieel punt dat we
met de gedeputeerde willen bespreken.
Voorzitter, de gedeputeerde van Financien weet dat ik hem hoog heb zitten en hem zie
als een gedeputeerde die structurele houdbaarheid van de financiën hoog in het vaandel
heeft staan, problemen niet vooruit wil schuiven en helderheid en transparantie
essentieel vindt. Voorzitter, en om die reden verbaast het me zo dat de gedeputeerde
akkoord is gegaan met een in mijn ogen onhoudbare, niet heldere financiële
doelredenering voortkomend uit het bestuursakkoord. Voorzitter, men had namelijk
besloten om alle uitgaven van de provincie in de toekomst niet te indexeren voor loonen prijsstijgingen van in totaal circa 3%. De redenering was dat, omdat de MRB
inkomsten niet werden geïndexeerd, in 2015-2019 de uitgaven ook maar niet moesten
worden geindexeerd. Dat lijkt me de omgekeerde weg: omdat we besluiten de MRB
inkomsten niet te indexeren, vindt er plotseling geen inflatie meer plaats?
Voorzitter, ik moet daarbij direct denken aan de situatie wanneer je verstoppertje gaat
spelen met een kind van 2 jaar oud, en vele papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en tantes en
ooms in de zaal zullen het herkennen. Wanneer je met een kind van 2 verstoppertje
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speelt, jij zoekt en het kind moet zich verstoppen, is hij of zij in de oprechte en volle
overtuiging dat wanneer hij/zij de handen voor de ogen doet, andere mensen hem/haar
absoluut niet kunnen zien. Voorzitter, daar lijkt het niet indexeren in toekomstige jaren
ook een beetje op. Nu doet het college de handen voor de ogen t.a.v. prijsstijgingen,
maar wij zien ze nog steeds zitten en de prijsstijgingen ook. Je weet dat in de toekomst
prijzen voor lonen/goederen gaan stijgen en de provincie dus meer zal moeten uitgeven
voor dezelfde diensten/goederen. Wanneer je dus niet indexeert vanaf 2020, zoals nu
gebeurt, zadel je eigenlijk toekomstige colleges en Staten op met een mogelijk probleem
en een niet realistische begroting. De oplossing met de stelpost van 4 miljoen euro lijkt
me daarbij volstrekt onvoldoende. Dit is immers nog geen 0,33% van de begroting voor
2018. Voorzitter, daarom komen wij met een amendement.
Versnelling transitie veehouderij
De Brabantse veehouderij ontwikkelt zich tot een slimme, maatschappelijk
gewaardeerde én duurzaam renderende sector. Als dank daarvoor stort dit college
generieke regelgeving uit over de gehele provincie, voor een probleem dat niet in de hele
provincie speelt, en laten we zo investeringsvolume van boeren, wat nodig is voor
innovatie, verloren gaan.
Investeren in nieuwe staltechnieken: prima, vooral doen. Investeren in nieuwe
mesttechnieken: zeker doen, want dat draagt bij aan het circulair maken van de
landbouw. Maar wij missen het belangrijkste: het samen doen met de Brabantse
partners. Constant hebben we gevraagd om samen op te trekken en de mogelijkheden
die er liggen te benutten: het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij, het ministerie maar
vooral met de boeren zélf. Maar u had vaak oogkleppen op.
Gelukkig is het nieuwe regeerakkoord een herkansing. Een herkansing om maatwerk te
bieden, een herkansing om draagvlak te winnen en het beleid uiteindelijk succesvoller te
maken. Samen. Ook met het CDA.
Dit kabinet heeft 200 miljoen euro vrijgemaakt voor warme sanering, prioritair voor
Brabant: 100 miljoen euro in 2018 en 100 miljoen euro in 2019, blz. 46 en 60 van het
regeerakkoord. Ga dáár mee aan de slag, een uitgelezen mogelijkheid om daar waar het
werkelijk knelt bij wonen en natuur een slag te slaan. Voorzitter, en ik had nooit gedacht
dit ooit te zullen zeggen, maar het CDA had het niet mooier kunnen verwoorden dan
Alexander Pechtold. “We gaan voor gerichte warme sanering zonder dat boeren voelen
dat ze gepest worden”. Dan is het natuurlijk van de gekke dat wij als provincie 75 miljoen
euro gaan inzetten voor generiek beleid zónder samenhang met deze pot van 200
miljoen euro uit het Rijk. Die 200 miljoen euro is een nieuwe ontwikkeling. Hier moet
eerst duidelijkheid over komen. Wij dienen daarom een amendement en een motie in.
Agrarische leegstand en Criminaliteit
Voorzitter, dan agrarische leegstand. Leegstand en criminaliteit gaan hier vaak hand in
hand. In de laatste weken zijn de artikelen in de media over criminaliteit en (leegstaand)
agrarisch vastgoed niet te tellen. Veel agrariërs die een andere functie overwegen lopen
echter tegen ellelange procedures aan. Dit verhoogt de kans op leegstand en oneigenlijk
gebruik.
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Wij vragen u dan ook om aan de slag te gaan met een procedureversneller richting
gemeenten op dit punt. Het is twee voor twaalf. Wij dienen daarom de motie
procedureversneller in.
Energie
Voorzitter, we hebben al eerder geconcludeerd dat er gas op de plank moet t.a.v.
duurzame energie. We lopen achter. Het CDA ziet dat de gedeputeerde de eerste
stappen heeft gezet t.a.v. zonne-energie en verschillende sportorganisaties. Heel mooi:
complimenten. Maar het CDA vindt de ambities t.a.v. duurzame energie nog aan de lage
kant en téveel op gemeenten gericht. Natuurlijk is het belangrijk dat de inzet van
duurzame energie goed verankerd wordt in de lokale bestuursakkoorden, maar daar
regel je 0,0 meer duurzame energie mee. Ga gewoon als provincie concreet aan de slag.
Het CDA komt met twee amendementen en een motie, wat in totaal moet zorgen voor
een concreet intensiveringsalternatief op het gebied van duurzame energie.
Wij stellen voor om maximaal in te zetten op zonne-energie voor alle sportclubs in
Brabant, maar óók de grote VvE’s (Verenigingen van Eigenaren) in de Brabantse steden.
Hier willen we 30 miljoen euro extra middelen revolverend voor uittrekken. Dekking zou
kunnen worden gevonden uit gereserveerde middelen in het breedbandfonds, die nu
niets aan het doen zijn. Als het college overigens een alternatieve dekking ziet, staan we
altijd open voor discussie. Het gaat om 20 miljoen euro voor sportclubs en 10 miljoen
euro voor de VvE’s. Dit geld kan als lening worden gebruikt om zonnecollectoren aan te
schaffen en aan te leggen en met de korting op de energierekening wordt de lening
vervolgens terugbetaald. Dit is zowel voor sportclubs als voor VvE’s een oplossing voor
de problemen waar zij nu tegenaan lopen. En op de langere termijn, wanneer de lening
is terugbetaald, leidt het tot financieel krachtigere sportclubs/VvE’s. Zo versterk je ook de
sociale veerkracht van de Brabantse samenleving.
Voorzitter, maar het zit niet alleen in geld of leningen. Wanneer je zoals ik geboren bent
in ’87, dan ben je als jongetje opgegroeid met de tweede, derde misschien zelfs vierde
serie herhalingen van het A-team. Het A-team met een A. Waarschijnlijk zitten hier
mensen in de zaal die nog bij de premiere van de allereerste aflevering zijn geweest,
maar de meesten kennen ze allemaal wel: Hannibal, Face, Murdoch en BA. Brabant
heeft nu ook behoefte aan een E-team, niet met een A maar met een E. Voorzitter, ik
bedoel een Energieteam. Gemeenten/lokale initiatieven gaan of zijn aan de slag met
duurzame energie, maar soms lopen ze vast. Op het gebied van kennis, kunde of kassa.
Bij de provincie en de BOM is veel kennis aanwezig. Wij zouden graag zien dat er een
Energieteam wordt samengesteld, dat gemeenten kan ondersteunen. Dit past in het
beleid van de gedeputeerde t.a.v. verankering van duurzame energie bij
gemeenten/lokaal niveau.
Leefbaarheid en Sociale Veerkracht
Voorzitter, zoals eerder in debatten gedeeld vinden wij het beleid t.a.v. sociale
veerkracht/leefbaarheid van dit college niet sterk. Natuurlijk is het mooi promotieplekken
of een leerstoel te creëren, maar wat schiet de Brabander daar nu concreet mee op?
Stop nu eens met al die papieren tijgers en bureau-ideeën. Als je iets aan de
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leefbaarheid wil doen, dan moet je als provincie initiatief pakken wanneer Brabanders
het écht nodig hebben.
Bijvoorbeeld in Olland, waar inwoners anno 2017 nog op tuinhuisjes moeten klimmen om
mobiel bereik te hebben. En dan zien we de antwoorden van dit college: ‘we zullen een
brief naar het ministerie sturen, maar wij gaan hier niet over’. Voorzitter, neem nu eens
concreet initiatief. Breng mensen bij elkaar en los het op. We hebben goede koffie in
Brabant en nog betere worstenbroodjes. Zet alle partijen, EZ, de telecomprovider en de
gemeente Meierijstad om de tafel en kijk hoe je concreet met elkaar het probleem kunt
verhelpen. Graag een toezegging hierop.
Voorzitter, ook pleiten wij voor herintroductie van de succesvolle ‘doe-budgetten’ én de
Dorpen Derby. Als provincie aanjagend en stimulerend zijn, zodat mensen van onderop
zaken kunnen creëren, samen mét de provincie. Ziet u daar wat in, gedeputeerde
Swinkels?
Mobiliteit
Voorzitter, dan mobiliteit. Wij moeten onze wegen en kapitaalgoederen goed
onderhouden. In dat kader vroegen wij ons af of de automobilisten, zo’n beetje de enige
belastingbetalers aan de provincie, die grofweg zorgen voor 20% van de inkomsten, nu
zo blij zijn met het jaar 2018. 2018 wordt het jaar waarin nog nooit zo weinig uitgegeven
gaat worden aan wegenonderhoud sinds in ieder geval 2015. Verder heb ik niet
gekeken. Voorzitter, wij pleiten voor een extra onderhoudsimpuls in 2018 (zoals ook in
2016 is gebeurd) waar nodig en willen hier 1 miljoen euro voor reserveren uit de vrije
begrotingsruimte. Concreet doel is om alle provinciale wegen waar de kwaliteit te
wensen over laat, maar nog niet zo slecht is dat ze formeel moeten worden
onderhouden/vervangen, nu vroegtijdig al onder handen te nemen. Prioriteit daar bij zijn
die onderhoudswerkzaamheden die de verkeersveiligheid verhogen. Hiertoe dienen wij
een amendement in.
Voorzitter, dan is er een urgente kwestie m.b.t. truckers en Brabantse truckplaatsen.
Brabant kent belangrijke logistieke hotspots, zoals West-Brabant. Onder
vrachtwagenchauffeurs en transportondernemers bestaat behoefte aan beveiligde
parkeerplaatsen, voorzien van sanitaire voorzieningen en horeca. Er is momenteel een
gebrek aan (beveiligde) parkeerplaatsen in onze provincie. In combinatie met een
aanstaand verbod op cabineovernachten en de strenge regels voor rij- en rusttijden
komen vrachtwagenchauffeurs én transportondernemers hierdoor in de problemen.
Afgelopen zomer is op Hazeldonk een beveiligde truckparking geopend, mede mogelijk
gemaakt door o.a. het bedrijfsleven de BOM. Wij zouden willen dat er méér
truckparkings in Brabant komen naar voorbeeld in Hazeldonk. En vragen via een motie
of de provincie Noord-Brabant dit wil aanjagen/bewerkstelligen.
Voorzitter, tot zover mijn eerste termijn.
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