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Inleiding

Brabant wordt gemaakt in dorpen en steden.
In de Brabantse gemeenten dus.
‘Kom maar achterom’, zeggen we in Brabant. Brabanders zijn gemoedelijk en gastvrij, zo
heet het. En waar ze dat niet meer zijn, daar zouden ze willen dat ze het nog waren. “Kom
maar achterom” staat voor Lokaal Brabant synoniem voor vertrouwen, gemeenschapszin,
een open transparante dialoog voor uitvoerbare plannen en gezamenlijk ontwikkelde,
maatwerk oplossingen “Gaat het niet zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat.”
Lokaal Brabant koestert het specifieke karakter van deze veelzijdige provincie en bovenal de
mensen die er wonen, werken en recreëren. Lokaal Brabant gelooft in de kracht van
Brabanders die op het niveau van de eigen straat, buurt of wijk proberen het fijn met elkaar
te hebben. Wat ons betreft faciliteert en stimuleert de overheid die warmte en die
zelfredzaamheid, zelfwerkzaamheid en lokale gemeenschapszin. Hier ligt een taak voor de
Provincie. Een Provincie die het lef heeft een eigen koers te varen en regio’s en gemeenten
de ruimte geeft dat ook te doen.
De Provincie is als bestuurlijke organisatie bij veel mensen niet of nauwelijks bekend.
Ondanks dat er door de Provincie belangrijke besluiten worden genomen, die van grote
invloed zijn op ons dagelijks leven, weten inwoners vaak maar weinig over het hoe en
waarom van alle zaken die in Provinciale Staten worden behandeld.
Lokaal Brabant zet zich in voor een sterke positie in Provinciale Staten. Vanuit deze positie
willen we meer taken en verantwoordelijkheden van de Provincie delegeren aan gemeenten.
Lokaal Brabant wordt gesteund door plaatselijke lokale partijen. Partijen die zich inzetten
voor lokale democratie op het niveau van buurten, wijken en dorpskernen. Ieder met hun
eigen lokale en regionale belangen. Belangen die het beste worden gediend vanuit lokaal
gericht denken en/of handelen. Of dit nu is in Moerdijk, Brabantse stedenrij, de Kempen.
Meierij, Peel of het Land van Cuijk. Belangen die eensluidend kunnen zijn, maar ook zeer
divers en zo nu en dan zelfs tegengesteld.
Wat Lokaal Brabant betreft, kan de overheid niet dicht genoeg bij de inwoners staan. En
kunnen invloed, zeggenschap én verantwoordelijkheid niet laag genoeg in de samenleving
worden gelegd. Wat lokaal kan worden geregeld, dient vooral niet in het Provinciehuis te
worden geregeld.
Want Brabant wordt niet gemaakt in het Provinciehuis, maar in de straten, buurtschappen,
gehuchten, dorpen, wijken, stadsdelen en steden. Aan de Provincie de taak om dienstbaar te
zijn aan die ontwikkelingen. De Brabanders zijn er niet voor de Provincie, de Provincie is er
voor de Brabanders.
En die Provincie kan trouwens best wat toegankelijker worden. Het Provinciehuis heeft een
imponerende entree. Maar dat Provinciehuis zou gediend zijn met een achterdeur – als
symbool voor de gastvrijheid van de Provincie voor haar inwoners. Een Provincie, die zegt:
‘Kom maar achterom’ straalt vertrouwen uit en is gastvrij.
•
•
•

•

De gemeente is de primaire overheid. De Provincie is dienstbaar aan de gemeente.
Lokaal Brabant is voortdurend op zoek naar kleinschaligheid en de menselijke maat.
Lokaal Brabant zet zich in voor het delegeren van zeggenschap, taken en
verantwoordelijkheden. Iedereen moet mee kunnen doen
Lokaal Brabant gaat voor samenwerking met behoud van de eigen identiteit.
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Samen bouwen aan Brabant

Over Lokaal Brabant
Lokaal Brabant brengt de lokale politiek en haar thema’s naar Provinciale Staten.
Lokaal Brabant ziet het groeiende belang van een intensieve samenwerking en
verbinding tussen de belanghebbenden, de Brabanders, in de regio en de lokale en
provinciale politiek. Met plezier en passie benadert Lokaal Brabant alle onderwerpen
met open vizier en nuchter verstand en doet dat altijd met oog voor de regio’s,
gemeenten en inwoners.
Lokaal Brabant is de partij voor Brabanders. Lokaal Brabant is niet verbonden aan
een politieke ideologie, of het zou de strijd voor vrijheid en verantwoordelijkheid van
haar inwoners moeten zijn. Lokaal Brabant zet zich in voor een provinciaal bestuur
dat meer en meer geworteld is in de regio’s.
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Duurzame ruimtelijke ontwikkeling

‘In Brabant brandt nog licht’
Meer dan waar ook in Nederland botsen in onze Provincie de belangen op het
gebied van economie, wonen en natuur. Brabant hecht aan haar agrarische
buitengebied en aan de natuur, maar dit leidt steeds vaker tot dilemma’s. Want
Brabant is de provincie van akkers en bossen, maar is tegelijkertijd dichtbevolkt. De
Brabantse stedenrij (van west naar oost: Roosendaal, Breda, Tilburg, Den Bosch,
Eindhoven, Helmond) kan worden beschouwd als de tweede Randstad.
‘Dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog licht’, zingt Guus Meeuwis
romantisch in zijn lied ‘Brabant’. Feit is dat het door bevolkingsdichtheid en
bedrijvigheid inderdaad bijna nergens meer donker of stil is.
Lokaal Brabant vindt stoere keuzes voor economie of voor groen daarom
gemakzuchtig en onrealistisch. Deze keuzes gaan voorbij aan de realiteit van
alledag: aan de noodzaak tot economische groei én het realiseren van de
klimaatdoelstellingen van Parijs. En bovenal aan het woekeren met de schaarse
ruimte.
De Provincie dient hierbij in de optiek van Lokaal Brabant vooral dienstverlenend te
zijn aan de gemeenten. Haar taak is om gemeenten te ondersteunen bij hun wens
om meer woningen te bouwen en hen tegelijkertijd te stimuleren om dit binnen
bestaande bebouwde kommen te doen. Inbreidingslocaties maken het mogelijk om
het buitengebied te ontzien en tegelijkertijd het aantal woningen uit te breiden.
Waarbij de Provincie kritisch kan bezien of de juiste woningen worden gebouwd –
zoals bekend zorgen vergrijzing en de groei van eenpersoonshuishoudens voor
specifieke woonbehoeften. We geloven in de autonomie van gemeenten, maar
beseffen dat regionale coördinatie noodzakelijk is.
Hier ligt een rol voor de Provincie. In een goede verstandhouding met gemeenten
dienen regionale oplossingen gevonden te worden. De rol van de Provincie in dit
proces is niet om te dicteren, maar om te faciliteren.
Lokaal Brabant heeft best ideeën over wat gemeenten zouden kunnen doen en laten
op het gebied van ruimtelijke ordening. Desalniettemin pleiten we voor een
terughoudende rol van de Provincie. Het is aanmatigend te denken dat de Provincie
beter dan gemeenteraden weet of er wel of geen grote outletcentra mogen komen en
of een bedrijventerrein al dan niet dient te worden uitgebreid. De bedoeling van de
Omgevingswet is deze regelruimte aan gemeenten te gunnen en niet, al dan niet
indirect, aan de provincie. Lokaal Brabant wil handelen in de geest van de
omgevingswet. Het knechten van vooral de kleinere gemeenten op dit beleidsvlak
door de provincie dient te stoppen.
Bij het beoordelen van gemeentelijke plannen mag de Provincie wel kritisch bezien of
er draagvlak is en of de gemeenten zich houden aan de spelregels vastgelegd in de
omgevingswet. We zetten ons in voor een groeiende invloed van burgers en andere
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belanghebbenden en daarmee spelen we in op wat de Omgevingswet op dat gebied
gaat regelen. Door juist hierop te hameren, stimuleren we vergaande (politieke)
burgerparticipatie.
Vanzelfsprekend kan en wil Lokaal Brabant vasthouden aan specifieke
randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening. We bekijken gemeentelijke
plannen bijvoorbeeld door een regionale bril, we hebben oog voor flora en fauna –
planten en dieren kunnen nu eenmaal niet voor zichzelf opkomen – en we zorgen
ervoor dat plannen de klimaatdoelstellingen niet in de weg staan. Het
doorontwikkelen van onze grotere robuuste natuurparken zoals de Biesbosch, het
Van Gogh park en de Grote Peel krijgen van Lokaal Brabant prioriteit boven het
verder ontwikkelen van kleinere natuurgebieden. Die gebieden kunnen door de
gemeenten worden omarmd.
Lokaal Brabant is kritisch op omvangrijke uitbreidingen van regionale
bedrijventerreinen; nut en noodzaak zullen aangetoond dienen te worden. Lokaal
Brabant wil af van het aanhouden van lange termijn-reserveringen voor
bedrijventerreinen. Zeker als de definitieve ontwikkeling door de huidige inzichten
onwaarschijnlijk geworden is. Een Brabant-brede heroverweging is op zijn plaats.
Naar verwachting van Lokaal Brabant zal de ontwikkeling van het glasvezelnet, zoals
dat van Brabant Glas ervoor zorgen dat het plaats- en tijdsonafhankelijk werken een
forse vlucht gaat nemen. Dit kan goed gecombineerd worden met een verlaging van
woon-werk bewegingen en, dankzij internet, nieuwe mogelijkheden tot een nuttige
herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in ons Brabantse
buitengebied. Lokaal Brabant wil laten onderzoeken hoe de Provincie die
ontwikkeling met financiële middelen kan aanjagen en ondersteunen. Op deze wijze
willen we de lokale leefbaarheid in kleine kernen en voorzieningen op ons Brabantse
platteland verbeteren. Daarnaast wil Lokaal Brabant sterk inzetten op het
terugdringen van de criminaliteit in het buitengebied.
Verder hebben we aandacht voor de specifieke taken die de Provincie heeft op het
gebied van waterbeheer. We staan geen ontwikkelingen toe die haaks staan op onze
taken met betrekking tot de vaarwegen, het grondwater, de zwemwaterkwaliteit en
schoon drinkwater.
Hierbij geldt dat Lokaal Brabant vertrouwen heeft in het gezonde verstand van
gemeenten, waterschappen en de betrokken inwoners.

•
•

•
•

Duurzaamheid en milieu hebben topprioriteit binnen de ruimtelijke ordening,
maar mobiliteit, economie en leefbaarheid mogen niet ondergesneeuwd raken.
Gemeenten krijgen veel vrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening, in lijn
met de basisvisie van de omgevingswet. Zij dienen te werken aan draagvlak
voor besluiten op dat gebied.
Glasvezel in het buitengebied biedt nieuwe mogelijkheden voor het
herbestemmen van agrarische gebouwen.
Provincie werkt nauw samen met andere bestuurlijke eenheden als het gaat
om vaarwegen, grondwater, zwemkwaliteit en drinkwater.
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Milieu, energie, klimaat en duurzaamheid

Geen concessies aan ‘Parijs’
Het is niet vanzelfsprekend dat in Brabant altijd licht brandt. Even verderop, in België,
dreigt binnenkort door het tijdelijk buiten gebruik stellen van zes van de zeven
kernreactoren een groot tekort aan elektriciteit. Afschakelen van het elektriciteitsnet
van grote gebieden bij onze zuiderburen is een realistisch scenario geworden.
Ondanks dat dreigende tekort blijft Lokaal Brabant bij onze zuiderburen aandringen
op sluiting van de versleten kerncentrales in Doel en Tihange. De huidige
onderhoudswerkzaamheden zijn lapmiddelen en verhogen het risico op grote
problemen bij deze centrales. De gevolgen daarvan kunnen zeer grote impact
hebben op ons Brabant. Goede alternatieven zijn voorhanden, dus dient de Provincie
er volgens Lokaal Brabant er bij de Belgen op aan te dringen dat dit vraagstuk
duurzaam wordt opgelost.
Lokaal Brabant heeft zichzelf opgedragen voorvarend aan de slag te gaan als het
gaat om maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. De
Provincie dient initiatieven op dit gebied, al dan niet experimenteel van aard, aan te
moedigen en te ondersteunen.
Het succes van klimaatbeleid staat en valt bij draagvlak. Lokaal Brabant is niet erg
enthousiast over het bouwen van grote windmolenparken in het Brabants landschap.
Vanwege de vermeende landschapsvervuiling, lawaai en slagschaduw is de
weerstand tegen deze molens groot. Volgens Lokaal Brabant zijn er realiseerbare
alternatieven die minder landschapsvervuilend zijn dan windmolens. Te denken valt
hier aan het gebruik van (platte) daken van grote gebouwen voor het opwekken van
zonne-energie. Onze Brabantse industrieterreinen staan vol met honderden hectaren
platte daken die goed te gebruiken zijn voor deze doeleinden. Hierbij willen we de
daken van de grote agrarische bedrijfsgebouwen niet vergeten. Het gaat niet alleen
om zonnepanelen. Ook andere vormen van duurzame energieopwekking verdienen
aandacht, zoals waterstoftechnologie. Waterstoftechnologie kan een van de
oplossingen zijn voor de tijdelijke opslag van energieoverschotten. Verder willen we
dat de Provincie actief bijdraagt aan het gasvrij opleveren van nieuwe woningen (zie:
Financiën).
Waar Lokaal Brabant in gelooft: burgers en andere betrokkenen samen draagvlak
laten vinden voor oplossingen die wél op steun kunnen rekenen. Anders gezegd: wie
windmolens afwijst, dient actief mee te denken over net zo duurzame alternatieven.
Zo werken we aan burgerparticipatie, want dat is dan het geven van een mening. We
maken van medezeggenschap medeverantwoordelijkheid.
Alle besluiten van Provinciale Staten dienen een paragraaf Duurzaamheid te
bevatten. Op die manier worden de makers van voorgenomen besluiten gestimuleerd
om elk beleidsterrein te beoordelen langs de meetlat van milieu, energie en klimaat.
Van duurzaamheid dus. De Provincie gaat gemeenten stimuleren hetzelfde te doen.
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De energietransitie heeft betrekking op industrie, vervoer, gebouwen, ruimte en
landbouw. De Provincie is er tot op heden amper in geslaagd om ondernemers,
inwoners en andere betrokkenen te betrekken bij deze transitie. Wat Lokaal Brabant
betreft, mag de Provincie haar pogingen op dit gebied staken. De gemeente is voor
inwoners en bedrijven de primaire overheid. Daarom is het belangrijk dat gemeenten
en Provincie hetzelfde beleid uitdragen. Lokaal Brabant wil dat de provincie bijdragen
gaat leveren aan de lokale maatschappelijke discussie en op het gebied van
versterking van de duurzaamheid en circulaire economie. De Provincie dient in dit
proces een aanjagende en faciliterende rol te vervullen. Evenzo vinden wij als Lokaal
Brabant dat voor de provincie Brabant een gelijksoortige rol is weggelegd in het
veranderproces om te komen tot een “gasvrij Nederland”.
Lokaal Brabant wil dat wordt onderzocht of een deel van de Brabantse reserves
gebruikt kan worden om via een op te richten fonds of andere entiteit alle Brabanders
los te koppelen van het aardgas. Zoals we als Brabanders in het verleden de
distributie van elektriciteit, gas en water hebben ontwikkeld, zo kunnen we nu samen
een oplossing vinden voor de afkoppeling van het gasnet. Het huidige initiatief
Brabant Glas ( glasvezel) is een voorbeeld hoe Brabanders Samen tot
maatschappelijk ondersteunde werkende oplossingen kunnen komen.
Vanzelfsprekend geeft de Provincie als organisatie zelf het goede voorbeeld.
Provinciale gebouwen worden bijvoorbeeld in hoog tempo energieneutraal gemaakt.
Lokaal Brabant wil tevens het eigenaarschap van ‘de Brabander’ binnen de nieuwe
vormen van duurzame en circulaire energieproductie stimuleren. Zodat die
Brabander mee profiteert van duurzaamheid.
Voor Lokaal Brabant is Schaliegas opsporing en winning voor nu en in de toekomst
niet aan de orde. De hieraan verbonden (huidige) bekende risico’s zijn zo groot dat
dit onverantwoord is.

•
•
•
•
•

Klimaatdoelstellingen Parijs zijn onze richtinggevende piketpalen. De weg er
naartoe is vooral aan de samenleving.
Lokaal Brabant gaat voor meer participatie en eigenaarschap van Brabantse
burgers binnen de duurzame en circulaire energieproductie.
Elke provinciaal besluit dient bezien te worden in het licht van duurzaamheid.
Voor Lokaal Brabant is Schaliegas opsporing en winning voor nu en in de
toekomst niet aan de orde.
Brabant ‘gasvrij’
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Vitaal platteland, natuurbeheer en natuur

Gezond boerenverstand
De Provincie heeft deze bestuursperiode de oorlog verklaard aan landbouwers.
Lokaal Brabant wil resoluut breken met dat beleid en doet dat met begrip voor de
weerzin tegen de milieuproblemen die de agrarische sector veroorzaakt. We zien de
rol en verantwoordelijkheid van de boeren, maar weten tegelijkertijd dat het niet billijk
of productief is ze te confronteren met regels die strenger zijn dan in de rest van
Nederland. Strenger dan in de rest van Europa zelfs.
Daarom zet Lokaal Brabant zich in voor beter flankerend beleid – voor het
ondersteunen van boeren die stappen zetten op weg naar het verkleinen van de
veestapel of andere activiteiten ontplooien om emissies te verminderen. Verder
zetten we ons in voor tijd. Hoe urgent de milieu- en klimaatproblemen ook zijn:
boeren moeten de tijd krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Danwel
geleidelijk te stoppen met hun huidige activiteiten en grote desinvesteringen te
voorkomen
We doen dat niet alleen om de landbouwers in hun bedrijfsvoering te steunen. We
doen dat ook omdat de agrarische sector een belangrijke rol speelt in het
toekomstige beheer van het buitengebied. Daarnaast hebben we de landbouw nodig
bij het oplossen van een aantal vraagstukken in en om de steden. Zoals het
vraagstuk van de reststoffen in onze stedelijke omgeving. Het ontwikkelen van
voedselbossen en een meer op de kringloop gebaseerde landbouw. Landbouw met
hoge educatieve en recreatie waarde aan de randen van de steden.
Voorbeelden van landbouw die een renderend alternatief kunnen zijn voor een deel
van huidige intensieve landbouw met een geringe toegevoegde waarde per eenheid
product. Verkorten van de keten van land naar klant, met een verbetering van de
toegevoegde waarde voor de producenten is voor Lokaal Brabant een uitgangspunt.
Daarbij proberen we de distributieketen van voedselproducten zo kort mogelijk te
houden. Tevens zal de negatieve wereldwijde footprint van onze huidige landbouw
dienen te verdwijnen. Daarom streven we zoveel mogelijk naar het gebruik van
verpakkingen die afbreekbaar zijn. Verder zou het helemaal top zijn als we de
reststromen uit de steden, zoals bijvoorbeeld GFT-afval, in de directe omgeving een
nuttige herbestemming kunnen geven.
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Daarom zetten we graag in op innovatieve, kleinschalige ontwikkelingen die boeren
nieuwe verdienmodellen opleveren. De initiatieven van Food Up tonen aan dat hier
goede alternatieven liggen voor de huidige landbouw Tegelijkertijd zeggen we ‘nee’
tegen nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven met intensieve veeteelt. Dit
is alleen mogelijk als daarmee aantoonbaar aanzienlijke milieuwinst te behalen is.
•
•

Strenge eisen aan boeren dienen gepaard te gaan met ondersteunende
maatregelen.
Geen nieuwe vestigingen of uitbreidingen van bedrijven met intensieve
veeteelt zonder aantoonbare aanzienlijke milieuwinst.
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Bereikbaarheid en openbaar vervoer

Slimme mobiliteit
Op het gebied van mobiliteit, kiest Lokaal Brabant voor het terugdringen van
milieubelasting en het stimuleren van laagdrempelig ‘schoon’ openbaar vervoer.
Elektrisch openbaar vervoer, en nieuwe snelwegontlastende spoorverbindingen
(Eindhoven-Nijmegen!) horen daarbij. Maar ook verbetering van bestaande
verbindingen zoals Breda-Utrecht. De aanleg van nieuwe transferia op belangrijke
routes en knooppunten en de aanleg van snelfietsroutes spelen ook een belangrijke
rol.
Hoewel we terughoudend zijn met de aanleg van nieuwe provinciale wegen, beseffen
we dat er niet aan te ontkomen valt. Zeker waar provinciale wegen door bebouwde
kommen lopen, zijn omleidingen in verband met de leefbaarheid wenselijk. De
aanleg van nieuwe wegen omarmen we niet met enthousiasme, maar beschouwen
we als noodzakelijk om het dichtbevolkte Brabant leefbaar en bereikbaar te houden.
Lokaal Brabant zet in op vermindering van de overlast van bovenlokaal verkeer door
verlaging van de maximum snelheden op de provinciale wegen in de bebouwde
kommen. Tevens wil Lokaal Brabant meer invloed van de lokale overheid door
overdracht aan de gemeenten van een deel van deze provinciale wegen.
De provinciale opcenten, de heffingen bovenop de motorrijtuigenbelasting, dienen
exclusief te worden aangewend voor het beheer of de verbetering van mobiliteit,
verkeer en vervoer. Een deel van die inkomsten kan worden gebruikt voor initiatieven
op het gebied van ‘slimme mobiliteit’: technologische innovaties die filedruk
verminderen en schoner vervoer mogelijk maken.
Aangezien de Provincie verantwoordelijk is voor het regionale openbaar busvervoer,
is het zaak kritisch te zijn over de arbeidsomstandigheden van chauffeurs, onder
meer op het gebied van veiligheid. Dat kan de Provincie doen door de
vervoersorganisaties eisen te stellen en daarop te handhaven én door voldoende
middelen beschikbaar te stellen.
Lokaal Brabant ziet verder mogelijkheden tot de verbetering van het openbaar
vervoer, waar het gaat om nationale en internationale aansluitingen die de regio’s en
provincies overstijgen.
Brabant kent een groot aantal rijks-, vaar- en spoorwegen. De invloed van de
provincie op de aanleg of aanpassingen daarvan is beperkt. Lokaal Brabant zal er bij
het Rijk op blijven aandringen dat er in de rijksbegroting, het zogenaamde
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) voldoende
aandacht blijft voor de Brabantse infrastructuur. Daarbij gaat het in het bijzonder om
rijkswegen zoals A2, A4, A16, A17, A27, A67, A50, A58, N65.
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Maar ook wil Lokaal Brabant aandacht voor onze spoorverbindingen, het spoor van
Breda naar Utrecht, de zogenaamde Brabantroute Breda – Gilze-Rijen - Tilburg –
Eindhoven, het goederen en gevaarlijke stoffen vervoer over het spoor, de trillingsen geluidsoverlast van intensief in gebruik zijnde spoorwegen. Tevens vragen wij
aandacht voor de (door)ontwikkeling van de haven in Moerdijk, vernieuwing van de
Moerdijkbrug en verbetering van de capaciteit van de brug bij Ravenstein. De impact
van deze projecten op de naaste omgeving is groot. En dus dient de Provincie
gemeenten en haar inwoners bij te staan in de strijd tegen mogelijke overlast.
Een grote kans ligt er voor het Rijk en Brabant om samen met de automotiveindustrie voortvarend te werken aan inzet van nieuwe en slimme oplossingen.
In het kader van smart mobility zijn er al heel veel technische ontwikkelingen. Een
voorbeeld hiervan is het ADAS systeem, waardoor auto’s slimmer en veiliger worden.
ADAS kan ook ingezet worden om fileleed te voorkomen en op te lossen. De
techniek is er, de toepassing dienen we te stimuleren

•
•
•
•
•
•
•

•

Provinciale opcenten worden ingezet voor mobiliteit, verkeer en vervoer.
Provincie stimuleert innovatief en schoon vervoer.
Nieuwe spoorlijn Eindhoven-Nijmegen.
Sociaal aanbestedingsbeleid openbaar vervoer
Laagdrempelig en aantrekkelijk openbaar vervoer.
Aandacht voor mogelijkheden van grensoverschrijdend openbaar vervoer.
Inzetten op een hoge plaatsing van de Brabantse en Rijksmobiliteitsvraagstukken op het landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport (MIRT-agenda).
Versnelling van de inzet van nieuwe innovatieve technologie binnen de
mobiliteitsvraagstukken.
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Economie

Brabant voor ondernemers, ondernemers voor Brabant
Zo streng als de Provincie voor agrariërs is, zo weinig aandacht lijkt er te zijn voor al
die andere ondernemers, waaronder het MKB. Lokaal Brabant is daar verbaasd over
en pleit voor een beleid dat ondernemers helpt om maatschappelijk verantwoord te
zijn. Om actief bijdragen te leveren aan een gezond, circulair en duurzaam Brabant.
Het MKB is samen met hun medewerkers de motor van onze economie. Daarom is
het van groot belang dat provincie hier aandacht voor heeft. Samen met de
werkgevers en het onderwijs (MBO en HBO) kan de provincie er voor zorgen dat er
echt werk gemaakt gaat worden van levenslang leren. Iets wat de komende jaren
hard nodig is om onze economie toekomstbestendig te maken

Wat Lokaal Brabant betreft, is de Provincie dienstverlenend voor ondernemers en
vraagt de Provincie daar wat voor terug. Ondernemers hebben behoefte aan een
aantrekkelijk vestigingsklimaat en de Provincie kan, zeker waar het de infrastructuur
betreft, daar samen met gemeenten faciliterend in zijn.
Tegelijkertijd vragen wij ook wat terug van ondernemers, namelijk dat zij hun
verbondenheid met Brabant tonen. Dat betekent dat zij bijdragen leveren aan de
doelen die de samenleving heeft gesteld op het gebied van (lokale) leefbaarheid,
klimaat en milieu, dat ze duurzame werkgelegenheid realiseren (ook voor mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt) en dat ze zich actief en financieel verbinden
met de steden en dorpen waar ze gevestigd zijn. De Provincie zal, als het aan Lokaal
Brabant ligt, dit appél aan ondernemers actief uitdragen. Brabant wil er zijn voor
ondernemers die er willen zijn voor Brabant en haar inwoners.
Brabant heeft een aantal sterke economische regio’s, die op hun vakgebied
toonaangevend zijn in de wereld. Denk aan Zuid Oost-Brabant, waar Brainport en de
Automotive Industrie sterk vertegenwoordigd zijn. Verder zien we in Noord-Oost
12
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Brabant een sterk Agrifood cluster. Midden-Brabant neemt een sterke positie in op
het gebied van logistiek en leisure. Ook West-Brabant is met Havengebied Moerdijk
en haar land- en tuinbouw activiteiten een economische motor voor de Nederlandse
economie. Daarnaast telt Brabant een groot aantal toonaangevende kennisinstituten,
die werken aan een mooie en duurzame ontwikkeling van onze planeet.
Overkoepelend zien we dat het gastvrije Brabant ook steeds meer toeristen uit
binnen- en buitenland weet te trekken.
Hoewel het met Noord-Brabant in economisch opzicht goed gaat, maakt Lokaal
Brabant zich zorgen over de mismatch tussen vraag en aanbod. Die wordt maar niet
kleiner. De Provincie heeft, samen met regionale samenwerkingsverbanden, een te
sterke focus op branches die de Provincie een innovatieve reputatie bezorgen.
Daarbij valt te denken aan ICT en agrifood. Feit is dat ook branches die minder sexy
lijken van groot belang zijn, zoals de bouw. Die verdienen meer aandacht.
We onderkennen het belang van de Brabantse vliegvelden, zoals Eindhoven Airport,
voor de lokale en regionale economie. Maar ook hier – en misschien zelfs vooral –
geldt dat we zoeken naar de balans met milieu en leefbaarheid. Zo willen we dat voor
dit vliegveld dezelfde milieunormen gelden als voor andere vliegvelden – het kan niet
zo zijn dat Eindhoven Airport een uitwijkhaven is voor verouderde vliegtuigen, die
vanwege geluidsoverlast op andere vliegvelden in West-Europa worden geweigerd.
De invoering van een Brabant-brede vliegtax is voor Lokaal Brabant bespreekbaar
onder de voorwaarde dat de opbrengsten volledig ingezet worden voor het reduceren
van CO2 uitstoot, lawaai en andere vormen van (milieu-)overlast.
Een ongewenste vorm van ondernemerschap zijn de activiteiten van de onderwereld
in onze steden, dorpen en vooral ons Brabantse buitengebied. De verwevenheid met
de bovenwereld is steeds intensiever aan het worden. Lokaal Brabant wil de aanpak
hiervan intensiveren. Het Rijk heeft al extra middelen toegezegd, al is dat nog
onvoldoende. Een intensieve en effectieve samenwerking tussen gemeenten,
Provincie en landelijke overheid, inwoners en handhavers is nodig om dit vraagstuk
aan te pakken. De verdere vermenging van onder- en bovenwereld zal grote
negatieve gevolgen hebben voor onze samenleving, veiligheid en democratisch
bestel.

•
•
•
•

•
•

Goede infrastructuur voor bedrijfsleven.
Steun voor Airport Eindhoven, maar wel met schonere en stillere vliegtuigen.
Ondernemers stimuleren om zich actief te verbinden met lokale samenleving.
De provinciale economie is meer dan ICT, agrifood en andere innovatieve
werelden. Het is ook de wereld van ons MKB, de ZZP-er, onze agrariërs en
onze vaklui en ambachtslieden.
Invoering van een Brabant brede vliegtax is voor Lokaal Brabant
bespreekbaar.
Provincie voert de strijd op tegen ondermijning.
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Cultuur en sport

Steun voor vrijwilligers
De Provincie dient zich volgens Lokaal Brabant op het gebied van sport en cultuur
vooral te richten op de toegevoegde waarde die bovenop gemeentelijk beleid
geboden kan worden. Sport en gezondheid zien wij als twee begrippen die nauw met
elkaar zijn verbonden. Een gezonde geest in een gezond lichaam.
Lokaal Brabant gelooft in het belang van breedtesport en is er zeker van dat de
deelname aan sport door grote groepen is gebaat bij goed presterende (top)sporters.
Gemeenten hebben de handen vol aan de breedtesport. Dus dient de Provincie de
focus te leggen op de doorgroei van amateursport naar topsport. Dat kan door
evenementen en kampioenschappen naar Brabant te halen en/of te steunen en door
te zorgen voor voldoende en goede trainingsfaciliteiten. Dat de Provincie hiermee
wordt gepromoot is mooi meegenomen. Belangrijker is de uitstraling die we zo tot
stand brengen op al die inwoners, die zich aangespoord voelen om meer te gaan
sporten. Lokaal Brabant pleit ervoor om door middel van topsport én evenementen
de breedtesport en verenigingen extra te stimuleren.
We pleiten voor de oprichting van een vrijwilligersfonds, waarmee vrijwilligers op het
gebied van sport, cultuur en sociale cohesie worden geworven, gestimuleerd,
opgeleid en ondersteund. Het verenigingsleven is de kurk waarop Brabant en haar
lokale gemeenschappen drijven. Die kurk dreigt echter te verpulveren als gevolg van
allerlei ontwikkelingen in de samenleving. Wij denken dat de Provincie hierin het
verschil kan maken. Lokaal Brabant wil dat extra wordt ingezet op de ondersteuning
van verenigingen (cultuur en sport) bij het werven, opleiden en behouden van
vrijwilligers.
Cultuur en breedtesport kunnen veelal niet zonder financiële steun van de overheid.
Lokaal Brabant wil een ruimhartige subsidie van sportieve en culturele uitingen op
allerlei gebied. Van de traditionele gilden tot en met experimenteel theater. Van
amateurkunst, muziek, toneel, theater, thematische evenementen tot en met sport.
Met een stimulerend innovatiebeleid kan de Provincie nieuwe initiatieven aanjagen.
We geloven in de vrijheid en autonomie van zowel amateurs als professionals en dus
pleiten we voor donaties, sponsoring en subsidies met slechts beperkte
voorwaarden.

•
•
•

Topsport naar Brabant lokken.
Oprichting van een fonds voor vrijwilligerswerk om verenigingen te
ondersteunen vrijwilligers te werven en behouden.
Ruimhartige subsidie van cultuur.
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Kwaliteit van openbaar bestuur

Gemeentelijke herindeling. Waarom ook alweer?
Lokaal Brabant gelooft in een overheid die, ook letterlijk, dicht bij haar inwoners
staat. Om die reden zijn we sceptisch over gemeentelijke fusies. De praktijk leert dat
dit soort herindelingen geen oplossingen bieden voor wat voor vermeende
problemen dan ook.
Zo wordt het bestuur meestal niet goedkoper. Op de korte termijn is zelfs sprake van
een flinke kostenverhoging. De democratische legitimatie wordt er niet door versterkt,
aangezien het aantal gemeenschappelijke regelingen er doorgaans niet of amper
door wordt verminderd. Onderzoek leert dat de kwaliteit van de dienstverlening er
doorgaans ook niet beter op wordt.
Het neemt niet weg dat gemeenten die zelf besluiten tot een herindeling of fusie, dat
vanzelfsprekend mogen doen. Na gedegen objectief onderzoek en een breed
draagvlak vanuit de lokale bevolking is herindeling ‘van onderop’ zeker
bespreekbaar. Een herindeling opgelegd van hogerhand en zonder lokaal draagvlak
van onderop is voor lokaal Brabant geen begaanbare weg.
Wat dat draagvlak betreft: een raadsmeerderheid is daarbij, wat Lokaal Brabant
betreft, te mager. Aangetoond dient te worden dat burgers en andere
belanghebbenden actief zijn bevraagd. Dit in combinatie met objectief onderzoek
naar nut en noodzaak van de verandering. Ook dient duidelijk te worden gemaakt
wat er met dit onderzoek en de inbreng van de bevolking is gedaan.
De Provincie mag nimmer een fusie van gemeenten of herindeling stimuleren, laat
staan daartoe dwingen.
Verder vinden wij dat de Provincie zelf de banden met inwoners stevig dient aan te
halen. Een van de instrumenten is dat er binnen Gedeputeerde Staten
portefeuillehouders komen voor de vier regio’s binnen Noord-Brabant. Die regio
gedeputeerden onderhouden veelvuldig contact met bestuurders en
volksvertegenwoordigers van de gemeenten in hun aandachtsgebied en stellen aan
die lokale politici steevast de vraag: ‘Wat kan ik (lees: wat kan de Provincie) voor u
betekenen?’
Want de gemeenten zijn er niet voor de Provincie, zoals de Brabanders dat ook niet
zijn. De Provincie is er voor de gemeenten en voor de Brabanders. Brabant wordt
niet gemaakt in het Provinciehuis. Brabant wordt gemaakt in straten, buurtschappen,
dorpen, wijken en steden. Daar dient de Provincie zijn. En daar is Lokaal Brabant.
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•
•
•

Geen stimulans of verplichting tot fusies of andere vormen van gemeentelijke
herindeling.
Portefeuillehouders voor alle vier regio’s binnen Brabant.
Provincie is dienstbaar aan gemeenten.

Financiën

Investeer in lokale en regionale ontwikkeling
De Provincie is financieel kerngezond en dat is fijn. Tegelijkertijd stellen we vast dat veel
gemeenten het juist zwaar hebben, onder meer vanwege taken op het gebied van het
sociaal domein. De Provincie dient in het belang van de Brabanders solidair te zijn met
gemeenten en lokale en regionale ontwikkelingen financieel ruimhartig te ondersteunen, ook
als het gaat om zaken en taken die formeel ‘des gemeentes’ zijn. Het past bij de visie van
Lokaal Brabant dat de Provincie dienstbaar is aan gemeenten.
Het betekent niet dat de Provincie met geld gaat strooien, want Lokaal Brabant hecht aan
een verantwoord financieel beleid. De Provincie geeft wat ons betreft nooit meer geld uit dan
er binnenkomt. Daarnaast worden incidentele meevallers niet gebruikt om structurele lasten
te dekken. Eenmalige inkomsten zijn voor eenmalige uitgaven, structurele inkomsten voor
structurele uitgaven.
De Provincie legt verantwoording af over begrotingen en jaarrekeningen en doet dat aan
Provinciale Staten, inwoners van Brabant en, nadrukkelijker dan nu het geval is, aan
gemeenten. Dat laatste doet de Provincie om het gevoel te creëren en versterken dat de
Provincie, moreel gezien, van de gemeenten is.

•
•
•

Eenmalige inkomsten zijn er slechts voor eenmalige uitgaven. Zoals het stimuleren
van innovatieve initiatieven vanuit de bevolking.
Verantwoording afleggen, ook aan gemeenten.
Geld vrijmaken voor ondersteuning gemeenten.
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Het sociale Brabant

De Brabantse sociale ruggengraat maken we in
onze dorpen en steden.
‘Kom maar achterom’, zeggen we in Brabant. Brabanders zijn gemoedelijk gastvrij, en bovenal sociaal.
Leefbaarheid is één van onze belangrijkste handelskenmerken. Daar werken we dagelijks samen aan.
De verantwoordelijkheid voor het sociale domein is na de grote transities van 2015 voor een groot deel bij
gemeenten komen te liggen. Lokaal Brabant vindt dat de provincie op dit domein een aanjagende, faciliterende
en verbindende rol dient te vervullen. Daarbij past wat ons betreft een Brabantse structuur bij van kennisdeling
en Brabant brede monitoring en onderzoeksfaciliteiten ten behoeve van het sociale domein.
Het door de provincie samen met belangengroeperingen organiseren van kennisdeling van Best Practices en
het stimuleren van de inzet van innovaties kunnen instrumenten zijn om in elkaars (gemeentelijke) keukens te
kijken. Met als doel om samen met belangenorganisaties te stimuleren dat de toepassing van wet en
regelgeving uitlegbaar en transparant blijft voor onze Brabants burgers. Er mogen niet al te grote
toepassingsverschillen ontstaan tussen gemeenten. Lokaal Brabant wil bevorderen dat de beschikbare
middelen met maximaal effect ingezet worden in het sociale domein.

• Een Brabantse structuur van kennisdeling en Brabant brede monitoring en onderzoek faciliteiten ten
behoeve van het sociale domein.
• Lokaal Brabant wil bevorderen dat de beschikbare middelen met maximaal effect ingezet worden in
het sociale domein.
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