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Spreektekst1 Ankie de Hoon – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant  

Debat over de provinciebegroting 2020  

(08-11-2019) – 1ste termijn 

 

Voorzitter, 

 

Voordat ik begin met de brede blik van het CDA op de begroting die vandaag voorligt eerst dit: wij 

hebben zorgen. Na pittige gesprekken overal in de provincie, met onze achterban, en stevige 

debatten hier in de Statenzaal. Zorgen over de agrarische sector in Brabant.  

 

Gisteren ontvingen we een rapport over de innovatieve technieken. En alsof er al niet genoeg 

onzekerheid en twijfel waren bij de mensen thuis, die zijn met dit rapport alleen maar 

toegenomen. Ondernemers kunnen nu geen plannen meer maken. En wij hier wachten op alle 

uitgezette lijnen, het beleid en houvast om met elkaar te bespreken na 1 december 2019. Als wij 

met elkaar die tijd nodig vinden, kunnen we niet van onze ondernemers verlangen dat zij hun 

plannen op zo’n korte termijn al wel op orde hebben. Een vergunning kost maanden 

voorbereiding, dus laten we hen niet tegen een muur laten aanlopen, maar perspectief proberen 

te bieden.  

 

1 april 2020 is geen realistische datum. Om duidelijk te zijn: wij willen dat 1 april 2020 voor het 

einde van dit jaar volledig van tafel gaat. En we dienen daartoe een motie in.   

 

Inleiding 

 

Vandaag is een belangrijk moment is het politieke jaar. We bespreken met elkaar de 

provinciebegroting voor 2020 en stellen vast waar het geld het komende jaar aan moet worden 

besteed. Ruim een miljard euro. Het college gaf ons reeds een voorzet, met investeringen in 

zeven zogenaamde ‘maatschappelijke trendbreuken’. Stuk voor stuk uitdagingen die het CDA 

herkent uit de samenleving. In het tweede gedeelte van onze bijdrage zullen we stilstaan bij de 

uitdagingen die volgens ons prioriteit zouden moeten krijgen. Om deze aan te kunnen gaan, is 

een gezonde financiële huishouding de randvoorwaarde. Daarom beginnen we onze inbreng met 

een blik op de financiële situatie van onze provincie, nu en in de toekomst. 

 

Financiën  

 

Het huishoudboekje van de provincie is nog steeds op orde. De begroting is voor de gehele 

bestuursperiode sluitend, en de structurele inkomsten zijn hoger dan de structurele lasten. 

Bovendien is er voldoende ‘weerstandsvermogen’ om eventuele risico’s op te vangen. Wel 

reserveren we met deze begroting het laatste stuk van de vrij beschikbare begrotingsruimte. Dat 

betekent dat we toekomstige ambities zullen moeten financieren uit de reguliere middelen. Zoals 

het er nu naar uitziet, kunnen we nog tot 2029 rekenen op een bijdrage uit de 

immunisatieportefeuille van jaarlijks 122,5 miljoen euro.  

                                                             
1 Alleen het gesproken woord telt. 
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De huidige lage marktrente speelt hier een belangrijke rol. Hoe denkt het college ook na 2029 het 

jaarlijkse bedrag van 122,5 miljoen euro veilig te stellen?  

 

Dat de immunisatieportefeuille in de toekomst, binnen de bestaande randvoorwaarden, ook wordt 

ingezet voor de financiering van maatschappelijk vastgoed in Brabant, vinden wij een goede 

ontwikkeling. Andere vraag: hoe borgen we dat de vrijgekomen middelen uit het Breedbandfonds 

revolverend worden ingezet, zoals eerder afgesproken? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat 

de Staten deze middelen eenvoudig kunnen identificeren en volgen om die revolverendheid te 

controleren en waarborgen? 

 

Voorzitter, dan nu drie uitdagingen die wij vandaag centraal willen stellen.   

 

Veilige samenleving 

 

Voorzitter, allereerst veiligheid. Zoals we allemaal weten, staan we op dit terrein voor grote 

uitdagingen. Het aantal verkeerdoden stijgt, handhavers in het buitengebied stuiten steeds vaker 

op criminele activiteiten, en de georganiseerde misdaad heeft in Brabant vaste voet aan de grond 

gekregen. Gegeven deze ontwikkelingen is het CDA blij dat de provincie, voor het eerst, 

veiligheid tot kerntaak heeft verklaard en met voorstellen én budget komt om Brabant veiliger te 

maken. En er, ook voor het eerst, een gedeputeerde Veiligheid is die deze plannen mag 

uitvoeren. 

 

Voor het Brabantse veiligheidsbeleid vindt het CDA drie zaken van belang.  

 

1) De provincie moet gemeentes zoveel mogelijk ondersteunen. Om de problemen rondom 

bijvoorbeeld drugscriminaliteit aan te pakken, vinden wij het van belang dat gemeenten zowel 

voldoende middelen als voldoende mogelijkheden hebben om initiatieven gericht op o.a. 

samenwerken, informatie vergaren en uitwisselen, en bewustwording creëren op te zetten en 

te ondersteunen. Net als experimenten met maatregelen als gericht cameratoezicht, waar het 

CDA al eerder voor heeft gepleit. De provincie kan volgens ons een rol hebben om dergelijke 

initiatieven, afkomstig van de overheid of uit de samenleving zelf, zoals het verenigingsleven 

of ondernemersverbanden, mee mogelijk te maken. We zouden graag zien dat voor 

dergelijke initiatieven ruimte komt in de nog te formuleren bestuursopdracht, en dienen 

daarvoor een motie in. 

 

2) Behalve gemeenten moet ook het Rijk investeren in de aanpak van ondermijning en 

drugscriminaliteit. Afgelopen week kwam het zoveelste signaal dat de politiecapaciteit in 

Brabant onvoldoende is. De burgemeester van Valkenswaard liet weten dat de balie op he 

politiebureau in zijn gemeente nog maar drie dagen in de week open is. Blijkbaar worden 

Brabantse politieagenten elders in Nederland ingezet. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar is 

dat wel als de politiecapaciteit in onze provincie daar onder te lijden heeft. Er is simpelweg te 

weinig blauw in de stad en op het platteland. We dienen daarom een motie in om als Staten 

van Brabant het signaal richting Den Haag af te geven, dat er in Brabant meer politie moet 

komen.  
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En we willen graag dat de provincie dit probleem in kaart brengt: op welke plaatsen knelt het, 

waar gaan politiebalies dicht of rijden te weinig auto’s rond? 

 

3) Ondermijning stopt niet bij de grens. We zien in toenemende mate drugsgerelateerde 

criminaliteit vlak over de grens. We willen de provincie oproepen om vanuit een regisserende 

rol de banden aan de halen met de ons omringende landen en provincies. Vooral in de 

samenwerking met de Belgische autoriteiten valt volgens ons nog veel te winnen.  

 

Leefbare samenleving 

 

Voorzitter, dan de leefbaarheid in onze provincie. Op dit thema zou het CDA graag de volgende 

drie punten willen meegeven.  

 

1) Bescherm en behoud onze tradities, waarin Brabanders met zeer verschillende 

achtergronden elkaar ontmoeten en met elkaar samenwerken. Een mooi voorbeeld zijn de 

corso’s in Valkenswaard en Zundert. Na het zomerreces was een van onze eerste 

werkbezoeken aan de corsobouwers in Zundert. Vol trots vertelden die mannen en vrouwen, 

jongens en meisjes over hun corso en harde werken het hele jaar door. En deelden ze met 

ons hun ambitie: erkenning van de corsotraditie, door vermelding op de erfgoedlijst van 

UNESCO. Via een motie willen we het college oproepen zich hiervoor in te spannen. 

 

2) Het is tijd voor actie als gevolg van de vergrijzing. De inwoners van Brabant worden steeds 

ouder en dat is mooi. Ouderen zijn de meest actieve bevolkingsgroep als het gaat om 

vrijwilligerswerk. Zonder onze 55-plussers zou menig vereniging of maatschappelijk initiatief 

niet bestaan. Die vergrijzing vraagt echter ook om een andere inrichting van de samenleving 

en om een andere overheid. Meer ouderen brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Zo zien 

we dat drie Brabantse gemeenten nog altijd niet dementievriendelijk zijn. Wij willen het 

college graag vragen hoe dit kan en hoe we kunnen zorgen dat binnenkort alle Brabantse 

gemeenten dat zijn. 

 

Daarnaast zien we de snelle opkomst van de ‘geldmaat’, de nieuwe geldautomaat voor 

iedereen. Wij hopen dat de geldmaat de snelle daling van het aantal pinautomaten in 

Brabantse dorpen en wijken – vooral met veel oudere inwoners – een halt kan toebrengen. 

Graag een reactie van het college hierop. 

 

3) Dan de gevolgen van de stikstofmaatregelen voor de leefbaarheid op het platteland. Want die 

gevolgen zijn groot. Er komt een gebiedsgerichte aanpak om problemen lokaal op te lossen. 

Als CDA maken we ons niet alleen zorgen over de ecologische en economische gevolgen 

van de stikstofproblematiek, maar ook over de consequenties voor de leefbaarheid van het 

platteland. We stellen dan ook bij motie voor om bij de gebiedsgerichte aanpak ook 

nadrukkelijk rekening te houden met de leefbaarheid van een gebied, via een zogenaamd 

‘leefbaarheidsplan’. Het CDA ziet grote kansen in deze aanpak. Bijvoorbeeld om het 

woningtekort in bepaalde dorpen op te lossen door stoppende agrarische bedrijven om te 

bouwen tot CPO-projecten voor jonge gezinnen. 



 
 

4 

 

Ondernemende samenleving 

 

Voorzitter, het derde thema dat het CDA wil aansnijden is ondernemen in Brabant. Wat ons 

betreft staat het Brabantse mkb in de komende jaren stipt op één in het Brabantse economische 

beleid. Daartoe de volgende drie aandachtspunten. 

 

1) Ten eerste het koppelen van Brabantse jongeren aan het Brabantse mkb. Veel jongeren 

kiezen na hun studie voor een loopbaan bij een bedrijf in de Randstad. Het CDA wil deze 

jonge talenten voor Brabant behouden en vindt het belangrijk dat zij al vroeg kennismaken 

met het Brabantse mkb. Want als je het Brabantse bedrijfsleven niet kent, ga je er ook niet 

werken. Ziet het college mogelijkheden om een rol te pakken in het verbeteren van de 

koppeling tussen Brabantse jongeren en het mkb? 

 

2) Ten tweede vragen we het college in gesprek te gaan met ondernemers, de Kamer van 

Koophandel, de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij en andere partners over hoe in 

Brabant de kennis en vaardigheden van ondernemers om een goede financieringsaanvraag 

te doen te verbeteren. Uit onderzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

blijkt namelijk dat het voor veel, vooral kleine, ondernemers moeilijk is om een goede 

financieringsaanvraag te doen, vanwege een gebrek aan ervaring, kennis, tijd en financiële 

middelen. Juist omdat voor een ondernemer financiering een belangrijke voorwaarde is om te 

kunnen ondernemen, vragen wij het college met een motie hiermee aan de slag te gaan.  
 

3) Ten derde een probleem waar menig mkb’er in Brabant tegenaan loopt, namelijk het gebrek 

aan ruimte voor groei. Bedrijventerreinen worden vol gezet met grote logistieke dozen van 

multinationals en vastgoedbeheerders uit het buitenland. Tot op zekere hoogte is dat goed 

voor onze provincie, maar het mag niet zo zijn dat daardoor lokale mkb’ers geen ruimte 

krijgen om te groeien. Zo ontvangen wij signalen dat mkb-bedrijven haast worden verplicht 

om zich drie dorpen verderop te vestigen in plaats van in hun eigen dorp, waar hun 

medewerkers en klanten vandaan komen en ze de voetbalclub sponsoren. Graag een reactie 

van het college.  

 

Voorzitter, tot zover de inbreng van het CDA in eerste termijn.  


