Spreektekst 1 Ankie de Hoon – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over het bestuursakkoord 2019-2023
(14-06-2019) – 1ste termijn
Voorzitter,
Als je niet meedoet, kan je nooit winnen.
Dat geldt in de sport en evengoed in de politiek.
In de afgelopen vier jaar deed het CDA in Brabant niet mee. Een periode waarin we in onze
provincie veel zagen gebeuren waarvan we dachten: dat hadden wij graag anders gedaan.
We bleven trainen, voorbereiden, onszelf warmlopen. Om bij een wissel topfit te zijn. Door mee te
doen, kan je zaken veranderen. Meters maken. Kansen creëren. Resultaten boeken. Want
dáárvoor zitten we in de politiek: om iets te bereiken voor anderen.
‘Kiezen voor Kwaliteit’. Zo luidt de titel van het bestuursakkoord waarmee we na vandaag voor
Brabant aan de slag gaan.
‘Kwaliteit’ kent verschillende definities. Het is niet absoluut en niet voor iedereen hetzelfde.
Voor het CDA betekent kwaliteit: het beter doen en het samen doen. Voor de Brabanders van nu
en de Brabanders van morgen. Van jong tot oud. Van stad tot platteland.
Voorzitter, in de afgelopen twee maanden hebben we met vijf partijen hard gewerkt. We hebben
elkaar opnieuw leren kennen. Gesprekken gevoerd. Plannen gemaakt. Teamgeest gecreëerd.
Gezocht naar wat ons bindt en naar wat Brabant vooruit helpt.
En uiteindelijk hebben we elkaar gevonden en zijn we bereid om de uitdaging aan te gaan. Nu
staan we aan de start. En niet met lege handen.
Want er ligt een mooi akkoord, waarmee het CDA, vanaf het middenveld, wil samenwerken met
alle partijen in deze Staten. Met respect voor voor- én tegenstanders. En voor de spelregels die
we samen afspreken.
Voorzitter, het CDA-verkiezingsprogramma laat zich samenvatten in drie speerpunten:
1. het realisme terugbrengen in de Brabantse landbouw;
2. de provincie voert behalve een economische óók een sociale agenda;
3. veiligheid en leefbaarheid zijn provinciale verantwoordelijkheden.
Voorzitter, sinds de veehouderijbesluiten uit 2017 is de belangrijkste missie van het CDA het
terugbrengen van het realisme in de Brabantse landbouw. Want wij voelen de pijn. Daarom
wilden we dat de besluiten uit 2017 zouden worden herzien, opnieuw tegen het licht gehouden.
Dat is gelukt en het bestuursakkoord bevat verzachtende maatregelen die de afgelopen twee jaar
onbespreekbaar waren: maatwerk, uitstel en extra ondersteuning. Hier gaat een deur open die tot
voor kort potdicht zat. En zonder ons waarschijnlijk was dicht gebleven.
Tegelijkertijd beseffen we ons dat deze maatregelen de tijd niet terugdraaien, de pijn niet
wegnemen, en bepaalde keuzes niet ongedaan maken. En dus hebben we de komende jaren
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werk te doen. Onze wensenlijst voor de Brabantse landbouw was langer dan de
landbouwparagraaf in dit bestuursakkoord. Vandaag is een begin, en niet het einde.
Voorzitter, behalve het bestuursakkoord presenteren we vandaag ook de Brabantse selectie voor
de periode 2019-2023. En het CDA mag daaraan met twee van zijn beste spelers bijdragen.
Allebei ervaren, goed getraind, en vol ambitie. Marianne van der Sloot en Renze Bergsma mogen
aan de slag met echte CDA-thema’s, zoals samenleving, leefbaarheid, cultuur, sport en
veiligheid. Daar zijn we trots op.
De gedeputeerde Samenleving, Cultuur en Erfgoed gaat straks over leefbaarheid, het
‘blijfklimaat’ in stad en dorp. Met ín die steden en dorpen meer ruimte voor nieuwe woonvormen.
Samen met de Brabantse sportclubs willen we een Brabants Sportakkoord sluiten. Er komt meer
aandacht voor cultuureducatie en amateurkunst, speciaal bij jongeren. Kortom, een sociale
agenda. Omdat onze samenleving méér is dan een winst- en verliesrekening. Geen optelsom van
cijfers, maar een verzameling van mensen.
De portefeuille van de nieuwe gedeputeerde Veiligheid is veelomvattend: drugscriminaliteit,
ondermijning van overheid en samenleving, verkeers(on)veiligheid, verpaupering in het
buitengebied en op vakantieparken vragen, nee schreeuwen, om actie en regie van de provincie.
En gelukkig: hij gaat óók over Bestuur, waaronder herindelingen. Geen herhaling van Nuenen.
Voorzitter, ik rond af. Als je niet meedoet, kan je nooit winnen. En daarom zet het CDA zijn
handtekening onder dit bestuursakkoord.
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