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Een column schrijven voor het Kleine Kernen Magazine 
doe ik altijd met veel plezier en probeer er altijd iets 
in te leggen waarbij ik  onze achterban van ruim 150 
dorps- en wijkraden, maar ook politici, bestuurders en 
maatschappelijke instellingen nog iets ter overdenking 
mee wil geven. Ik moet bekennen dat het me deze keer 
wel zweetdruppels heeft gekost. De deadline kwam steeds 
dichterbij en werd zelfs overschreden. 
Dit alles lag zeer zeker niet aan het onderwerp en de 
kwaliteit van dit nummer. Met name de redactie van het 
Kleine Kernen Magazine heeft een enorme klus geklaard om 
de 20 deelnemende politieke partijen aan deze Provinciale 
Statenverkiezingen goed voor het voetlicht te brengen. Alle 
complimenten daarvoor !!

Waar ik bij het schrijven van dit epistel mijn grootste 
bedenkingen had is juist dat aantal van 20 partijen die een 
gooi doen naar één of meerdere zetels in de Staten. Het is 
natuurlijk een verworven recht om met je eigen politieke 
groepering mee te doen aan de verkiezingen, maar wat 
zit achter dit fenomeen van verdere versplintering van het 
politieke landschap.
We zagen het al op landelijk niveau; vorig jaar bij de 
gemeenteraadsverkiezingen en nu dus ook in onze provincie 
Noord-Brabant. Ik kan niet anders dan dit in relatie zien 
met het groeiende maatschappelijke onbehagen in onze 
samenleving.
Maatschappelijk onbehagen is een begrip dat gebruikt 
wordt om erop te wijzen dat veel mensen het (machteloze) 
gevoel hebben dat het niet de goede kant opgaat met de 
samenleving, de politiek en/ of ‘de wereld’.  Kim Putters, 
oud-directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau 
waarschuwde in zijn boek Veenbrand al voor ‘de smeulende 
kwesties’ in onze samenleving, die, in zijn woorden, zorgen 
voor ‘ongemak, onzekerheid en conflict’.
Maatschappelijk onbehagen over de samenleving en de 
politiek laat zich horen door de  volgende uitspraken: ‘De 
manier van samenleven om mij heen verslechtert of dreigt 
te verslechteren’ (denk hierbij aan: polarisatie, verruwing in 
de omgang tussen mensen en groepen); ‘De politiek en het 
openbaar bestuur doen niet wat ze moeten doen of slagen 
er niet in de noden en zorgen die ik belangrijk vind, goed 
aan te pakken; ’ ‘Naar mensen zoals ik wordt tegenwoordig 
niet meer geluisterd’. Dit alles laat dus versplintering, 

radicalisering en groeiend populisme binnen het politieke 
systeem zien. En dit van links tot rechts.
Maar ook zien we de dalende opkomstpercentages bij 
de verkiezingen en de groter wordende kloof tussen de 
politiek en de samenleving. De democratische legitimatie 
van politiek handelen wordt steeds kleiner. Dit alles 
betekent iets voor het bestuurlijke krachtenspel binnen onze 
provincie; hoe bestuurbaar wordt onze provincie en we 
weten met elkaar dat het nu juist de tijd is om slagvaardig 
en daadkrachtig te gaan werken aan alle maatschappelijke 
opgaves, die er binnen onze provincie liggen.

Dit alles verklaart mijn zweetdruppels op mijn  voorhoofd 
bij het schrijven van deze column. Ik geloof oprecht 
in de gemeenschapskracht binnen onze provincie. 
Dagelijks zien we daar mooie voorbeelden van binnen 
de dorps- en wijkraden en bij bewonersinitiatieven. 
Mensen zijn betrokken bij hun (naaste) omgeving en 
willen een extra stap zetten om het leefbaar, veilig en 
toekomstbestendig te maken en te houden. Daar hebben 
ze een provinciale overheid bij nodig, die dit wil stimuleren, 
faciliteren en ondersteunen. Ze willen hierbij op basis van 
gelijkwaardigheid en wederkerigheid als een serieuze 
partner worden gezien. Ze willen nadrukkelijk hun bijdrage 
leveren bij het aanpakken van deze maatschappelijke 
opgaves, maar vragen daarbij van de politici en bestuurders 
een duidelijk en op de toekomstgericht beleid. Ik hoop 
oprecht dat de nieuwe statenleden deze urgentie voelen en 
hierbij daadwerkelijk in de komende 4 jaar de aanwezige 
talenten en kwaliteiten bij de Brabantse inwoners aan 
gaan boren en weten te vinden. Niet symbolisch via 
een referendum of een burgerberaad, maar veel meer 
met een duidelijke, structurele betrokkenheid vanuit het 
provinciehuis. De VKKNB wil daar graag bij helpen !!

Tot slot wil ik u toch oproepen om straks op 15 maart in het 
stemhokje een keuze te maken uit  de kandidaten van de 20 
deelnemende partijen. In dit magazine krijgt u op papier een 
mooi overzicht van hun standpunten. Het is vervolgens aan 
u om ze daar de komende 4 jaar  blijvend op te bevragen en 
aan te spreken. De VKKNB zal dat zeker gaan doen. 

Evert van Schoonhoven Voorzitter
Vereniging Kleine Kernen Noord-BrabantC
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Inhoudsopgave
Valt er wat te kiezen?   - of -
Er valt wat te kiezen!!

Het is een veel gehoorde spreuk in ver-
kiezingstijd: “Er valt wat te kiezen!”  of 
“Valt er wat te kiezen?”. Het lijkt een 
dooddoener, maar toch zit er wel de-
gelijk een bron van waarheid in beide 
stellingen. En uiteraard is het aan iedere 
potentiële kiezer zelf om te bepalen 
welke uitspraak voor haar of hem van 
toepassing is.
Als redactie van het Kleine Kernen Ma-
gazine hebben we in ieder geval  een 
bijdrage willen leveren om tot een keuze 
te komen. Dit door de 20 partijen - die 
dit jaar aan de verkiezingen van Provinci-
ale Staten meedoen - een aantal vragen 
toe te sturen. Dit over onderwerpen die 
spelen in de kleine kernen en het Bra-
bantse land. En zoals bekend speelt er 
nu en in de toekomst nogal wat!
Graag willen we alle betrokkenen 
bedanken die het mogelijk hebben ge-
maakt om het verkiezingsnummer uit te 
brengen. Een hele klus maar zeker de 
moeite waard. In deze papieren versie 
vindt u al een selectie van vragen waar-
op de partijen hebben geantwoord.
Bekijk zeker ook de digitale versie waar-
in alle onderwerpen van de vragen aan 
bod komen!  Die is te vinden op de 
website www.kleinekernenmagazine.nl . 
Het verkiezingsnummer  is daar gratis te 
downloaden en kan vervolgens worden 
uitgeprint.
Succes bij het bepalen van uw 
keuze!                De redactie.
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De voortgang van de woningbouw in het landelijk gebied voor starters en senioren in Brabant is een groot probleem. 
Dit bleek onder meer uit een in mei 2020 door Kleine Kernen Magazine gehouden onderzoek onder de dorpsraden is: 
kkk-2020-4-web.pdf (vkknoordbrabant.nl) De inwoners schreeuwen om woningen terwijl provinciale en gemeentelijke 
bestuurders er samen niet echt uitkomen om deze maatschappelijke opgave op te lossen.
 

VRAAG: Wat moet er volgens uw partij gebeuren om de volkshuisvesting weer daadwer-
kelijk invulling te geven en hoe wilt u de opgave om, binnen Brabant, 130.000 woningen 
te bouwen realiseren?

Volkshuisvesting en woningbouw

50PLUS
Het eenvoudiger maken van de regelge-
ving zonder dat daardoor “verrommeling” 
plaatsvindt. Capaciteit aan menskracht bij 
gemeentes vergroten via fondsen/geld van 
de provincie. Nu is de regelgeving vaak be-
lemmerend. Zeker wanneer er een kleine 
wijziging van bouwplannen van toepassing 
zijn. Het vereenvoudigen en versnellen van 
processen zijn de sleutelwoorden.
Daarnaast moeten er woningen gebouwd 
worden met een maximale verkoopprijs 
van € 355.000 (de grens voor de Nationale 
Hypotheek Garantie). Dit biedt gemeente 
de kans om 30% (wordt 50%) van de 
woningen te bestemmen voor eigen in-
woners. Zorgen per wijk en regio voor een 
goede mix en gevarieerd aanbod (geen 
“eenheidsworsten”) van sociale huurwo-
ningen en koopwoningen zodat de sociale 
controle en cohesie (weer) van toepassing 
is. Omgeving, welzijn en welbevinden 
maken bouw en vestiging - voor project 

ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners  
aantrekkelijk.

ALLIANTIE
Voor een deel zal de regie terugmoe-
ten naar de rijksoverheid. Provincie en 
gemeenten werden en worden geconfron-
teerd met ontzettend veel wetgeving die 
belemmerend werkt voor een adequate 
aanpak. 
Deels is die wetgeving logisch, immers 
ruimte in Nederland is schaars, ander-
zijds worden initiatieven vaak in de kiem 
gesmoord. Ondanks voorgaande moeten 
gemeenten ook zelf meer initiatief tonen. 
Ze zijn te bang. Er is meer mogelijk dan ze 
denken. Bovendien als er knelpunten zijn 
kunnen ze ondersteuning aanvragen bij de 
provincie.130.000 woningen is overigens 
een enorme opgave. Daarbij komt dat er 
forse concurrentie is o.a. door de instroom 
van arbeidsmigranten en asielzoekers. 
Zolang die instroom zo groot is als nu zal 

het nooit genoeg zijn. 
Overigens zijn wij van mening dat de 
opgave zoveel mogelijk binnenstedelijk 
en binnen de dorpskernen gerealiseerd 
moet worden. Wat niet uitsluit dat je 
soms het buitengebied moet benutten. 
Door aanpassing van wetgeving (voor-
deurdelersregeling) kan ook een en ander 
gerealiseerd worden binnen de bestaande 
woningvoorraad. 

A W P A W P 
Bouw woningen waar het veilig is. Een 
huis bouwen doe je niet voor twintig of 
dertig jaar maar voor de langere termijn. In 
Brabant is hoge grond voldoende aanwe-
zig dus kan hier zeker worden gebouwd. 
Bouwen vooral rood door rood, oftewel 
vervang bedrijfsruimten, oude woningen, 
overbodige stallen e.d. door woningbouw. 
Beperk de uitbreiding van kernen tot de 
randen van deze kernen, zonder grote 
wijken te willen bouwen. Waterbeheer en 
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wateroverlast dient hier nadrukkelijk aan-
dacht te krijgen.
 
BBBBBB
Laten we voorop stellen dat het bouwen 
van 130.000 woningen in Brabant geen 
sinecure is. In elke gemeente liggen er 
plannen klaar voor inbreiding. Deze kun-
nen zonder de provincie verwezenlijkt 
worden. Vrijwel elke kern en gemeente 
hebben ook plannen liggen om te gaan 
uitbreiden, hiervoor zal de harde rode lijn 
die nu om de bebouwde kom ligt moeten 
opschuiven, en juist daar ligt een rol voor 
de provincie. Door snellere vergunning 
verlening kan het bouwen versneld wor-
den. Tevens is het voor BBB wenselijk dat 
Vrijkomende Agrarische Bedrijven in de 
kernrandzones meegenomen kunnen wor-
den in bouwmogelijkheden. Op deze VAB’s 
is het goed mogelijk om voor bepaalde 
doelgroepen te bouwen. Er lopen al enkele 
projecten m.b.t. van bijvoorbeeld. huisves-
ting voor demente ouderen of huisvesting 
voor jongeren. Indien er mogelijkheden 
zijn in dorpen en steden vindt BBB dat 
er de hoogte in gebouwd kan worden. 
Tevens kunnen we kijken naar het ombou-
wen van leegstaande kantoorpanden en 
eventueel winkels naar tijdelijke huisves-
ting voor bepaalde doelgroepen.
Gezien de complexiteit is het belangrijk 
hier zoveel mogelijke expertise bij te be-
trekken, deze expertise is voor handen, 
echter deze expertise mag geen geldelijk 
gewin hebben bij de bouw van de diverse 
woningen voor de diverse groepen.

BVNL
Het is van groot belang dat overal, in stad 
en op platte land, voldoende woningen 
beschikbaar zijn. Voor Belang van Ne-
derland is het primair van belangrijk dat 
iedereen een betaalbare woning heeft. 
Het is dan ook noodzakelijk dat ook in het 
buitengebied woningbouw plaatsvindt. 
Door de ruimtelijke regels te versoepelen 
en vertrouwen te geven aan de lokale 
bevolking kan het buitengebied zichzelf 
versterken. Daarmee kunnen ook jonge 
gezinnen in het dorp van hun keuze blijven 
wonen en blijven de lokale voorzieningen 
op peil. Al jaren is strenge ruimtelijke regel-
geving het grootste knelpunt op de wo-
ningmarkt. Er moeten gewoonweg meer 
bouwvergunningen worden afgegeven, 
ook al dat ten koste gaat van vrije ruimte. 
Dat is de politieke keuze die Belang van 
Nederland nadrukkelijk maakt.

Als de overheid de juiste condities schept, 
worden er vanzelf voldoende woningen 
gebouwd. De provincie zelf bouwt immers 
geen huizen, dat doen mensen, bedrijven 
en woningbouwcorporaties.

CDA
- Samen bouwen we aan Brabant met 
betaalbare woningen. Het CDA Brabant 
wil meer en sneller passende en betaal-
bare woningen in dorpen en steden van 
Brabant. 
- Samen bouwen we Brabant mooier met 
starters. Ieder begin is moeilijk. Daarom wil 
CDA Brabant starters op de woningmarkt 
een duwtje in de rug geven door een star-
terslening. Zodat ook voor jou een mooie 
woning in de voor jou gewenste omgeving 
mogelijk wordt.  
- Samen bouwen aan een Brabant voor 
iedereen. Ouder worden doen we samen. 
Het CDA Brabant zorgt ervoor dat er voor 
senioren in eigen omgeving  passende en 
gezamenlijke woonvormen worden gere-
aliseerd. Het CDA stimuleert deze woon-
vormen via een aanjaag-subsidie. Onze 
Brabantse senioren doen er toe. 
- Samen bouwen we Brabant mooi met 
Flexwoningen. Flexwoningen zijn een 
oplossing voor het woningtekort. Deze 
tijdelijke woonconcepten zijn uitermate 
geschikt voor de huisvesting van spoed-
zoekers. Bijvoorbeeld studenten, status-
houders en arbeidsmigranten.
- Samen bouwen we sneller. CDA Brabant 
wil versnelling van procedures om bouw-
plannen in onze dorpen en steden sneller 
te realiseren.

ChristenUnie-SGP
Het hebben van een woning is een 
basisrecht! De ChristenUnie-SGP wil in 
de Brabantse Agenda Wonen een forse 
uitbreiding van het aantal nieuwe wonin-
gen, met speciale aandacht voor sociale 
woningbouw en passende huisvesting voor 
studenten, starters, ouderen en statushou-
ders. Hiertoe krijgen gemeenten de ruimte 
om bestemmingen van kantoorruimtes aan 
te passen. Ook wil de ChristenUnie-SGP 
woningbouw op zogenaamde uitlegloca-
ties aan de randen van dorpen en ste-
den stimuleren. Op die manier verbetert 
eveneens de leefbaarheid in dorpen. Extra 
woningbouw helpt immers om lokale voor-
zieningen in stand te houden. Want als in 
een dorp of kern geen nieuwbouw mag of 
kan plaatsvinden, is het vrijwel zeker dat er 
vergrijzing op gaat treden. Jonge gezinnen 

kunnen zich daar dan namelijk niet meer 
vestigen, omdat de bestaande woningen óf 
niet betaalbaar zijn, óf omdat ouderen niet 
uit hun woningen weg willen of kunnen. 
De extra benodigde ruimte voor woning-
bouw wordt door de ChristenUnie-SGP 
gezocht bij inbreiding binnen de kernen en 
wijziging van bestemming van percelen aan 
de rand van de kernen.  De Provincie treedt 
hierbij op als marktmeester voor aankoop 
van gronden en verkoop van woningbouw-
grond. Hierbij worden ‘Ruimte voor ruimte’ 
kavels flexibeler ingezet. De uitgifte van 
kleinere kavels wordt mogelijk gemaakt 
door vrijkomende kavels op te delen. Door 
deze kleinere en goedkopere kavels wordt 
de bouw van kleinere woningen gestimu-
leerd.

D66 
D66 wil het grootste deel van de woning-
bouwopgave realiseren in onze steden. 
Daar zijn de meeste woningen te bouwen, 
zeker door wat meer de hoogte in de 
gaan en te bouwen bij plekken met goed 
openbaar vervoer. Maar D66 wil de dorpen 
niet op slot zetten. Dorpen, maar zeker 
ook kleine kernen, dienen uit te kunnen 
breiden als ze daarmee voorzien in hun 
woonbehoefte en om de leefbaarheid 
van dorpen te behouden. Met name voor 
jonge mensen moeten er kansen komen 
om in de kleine kernen te blijven wonen. 
Dat kan door huisvesting voor jongeren 
en starters te bouwen (een snelle stap zijn 
tijdelijke woningen), maar ook door het 
bouwen voor ouderen. Dat kan bijvoor-
beeld een kleinschalig appartementenge-
bouw zijn. Op die manier laten ouderen in 
de kleine kernen een huis achter dat weer 
voor jonge mensen geschikt is. 
Om de enorme aantallen woningen te 
kunnen bouwen is samenwerking tussen 
alle bouwpartners belangrijk. Gemeen-
ten, provincie, regio’s, particuliere partijen 
en de inwoners van Brabant. Wat voor 
D66 bovenaan staat is de noodzaak om 
passende woningen te bouwen voor alle 
doelgroepen. Ook moeten alle gemeen-
ten in Brabant voldoen aan de norm van 
minimaal 30% betaalbaar bouwen, zowel 
in de koop- als in de huursector. Verder is 
het belangrijk om aan te geven dat je met 
‘alleen woningen’ er niet bent. Wijken, 
dorpen en kleine kernen hebben voorzie-
ningen nodig en ze moeten bereikbaar zijn 
én blijven. Ook met het openbaar vervoer. 
Daar moet de provincie vól op inzetten als 
het aan D66 ligt. 
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FVD
Vooropgesteld, moet er een besef ontstaan 
dat de enorme bevolkingsgroei in Neder-
land volledig te wijden is aan ongeëve- 
naard hoge immigratiecijfers. Als het aan 
FVD lag, was er helemaal geen woning-
nood. Toch kan de provincie hier weinig 
aan doen en moet er wat gedaan worden 
aan het woningtekort. Wij willen construc-
tief meewerken aan een oplossing, waarbij 
we altijd de voorkeur hebben voor inbrei-
ding boven uitbreiding, al helemaal in het 
sterk verstedelijkte Noord-Brabant. Groei 
moet door de al drukke steden opgevan-
gen worden, en dorpen hoeven hun lande-
lijkheid en eigenheid niet te verliezen

GroenLinks 
Brabant zit, net als de rest van het land, 
midden in een wooncrisis. Er is jarenlang 
te weinig gebouwd en ruim baan gegeven 
aan marktwerking, waardoor er nu te wei-
nig woningen zijn en de ongelijkheid is toe-
genomen.  Een dak boven je hoofd is een 
grondrecht. GroenLinks staat voor goed 
wonen in een groene omgeving, zowel in 
de stad als in een kleine kern. Hiervoor is 
systeemverandering is nodig. GroenLinks 
zet daarom vol in op het creëren van allerlei 
soorten betaalbare woningen. GroenLinks 
kiest ervoor om woningbouw zoveel moge-
lijk te concentreren in de bebouwde kom, 
om het landelijk gebied te sparen. Villa’s 
en luxe penthouses lossen de wooncrisis 
niet op. Betaalbare koop- en huurwonin-
gen wel. We zetten daarom volop in op 
deze woningen. De woningnood vraagt 
ook om creativiteit. Brabanders zitten vol 
met ideeën en proberen zich te verenigen 
om hun ideale woningen te creëren, zoals 
in gemeenschappelijke bouwprojecten. 
GroenLinks wil dat de provincie hun de 
ruimte geeft en hierin ondersteunt.

JA21  
Elke keer dat een minister Brabant bezoekt 
houden we ons hart vast: “Tiny Houses” in 
Helmond, Windturbines in Rosmalen, zon-
nevlaktes in Breda en dan ook nog eens de 
stikstoftoestanden. De overheid is momen-
teel niet de oplossing van de wooncrisis 
maar een van de aanstichters.
Het verlenen van vergunningen ten be-
hoeve van woningbouw krijgt bij JA21 
prioriteit. Procedures kunnen en moeten 
eenvoudiger en sneller. De bureaucratie 
moet stoppen. Beperkende quota voor 
woningbouw dienen te worden beëindigd. 
Hoogbouw moet vaker worden toege-

staan. Als gevolg van vermindering van 
regels en sturing door de provincie, kan er 
een gezonde woningmarkt ontstaan waar-
in voor alle Brabanders ruimte is.
Daarbij heeft JA21 specifiek aandacht voor 
woningbouw in dorpen. Om de voorzienin-
gen op peil te houden en ervoor te zorgen 
dat jongeren en ouderen in hun eigen dorp 
kunnen blijven wonen focussen we op het 
mogelijk maken van woningbouw in dor-
pen. Daarbij hanteren we een voorrangs-
regeling voor eigen inwoners binnen alle 
dorpen en steden. Een restrictief immigra-
tiebeleid is van cruciaal belang omdat de 
ongecontroleerde asielinstroom de grootste 
veroorzaker is van de enorme druk op de 
woningmarkt. JA21 wil daarom een asiel-
stop. Ook de ongeremde arbeidsmigratie 
drukt zwaar op Brabantse steden en dor-
pen. Het gaat ten koste van de leefbaar-
heid en het toch al zeer beperkte aantal 
beschikbare woningen. De provincie moet 
zich waar mogelijk, samen met gemeenten, 
inzetten om dit probleem aan te pakken, 
waarbij het uitgangspunt is dat het aantal 
arbeidsmigranten zal moeten afnemen.

Jezus leeft
Veel minder regeltjes toepassen en vergun-
ningenstelsel sterk vereenvoudigen.

Lokaal Brabant
De ruimte in Brabant is beperkt, maar 
toch moeten er de komende jaren tiendui-
zenden woningen bijkomen in onze pro-
vincie. Wat Lokaal Brabant betreft wordt 
daarbij stevig ingezet op de ontwikkeling 
van nieuwe en betaalbare woningen, 
die ook door mensen met een kleinere 
portemonnee kunnen worden gekocht. 
Daarnaast steunt Lokaal Brabant de plan-
nen van de provincie om aanvullend in te 
zetten op het verrijken van de Brabantse 
woningvoorraad met nieuwe (collectieve) 
woonvormen. De Provincie dient vooral 
dienstverlenend te zijn voor de gemeenten 
en hen te ondersteunen bij hun wens om 
meer woningen te bouwen. Onze voor-
keur gaat daarbij uit om alle gemeenten 
te stimuleren om dit binnen bestaande 
bebouwde kommen (rode contouren) te 
doen. Inbreidingslocaties maken het mo-
gelijk om het buitengebied te ontzien en 
tegelijkertijd het aantal woningen uit te 
breiden. Ook het opsplitsen van grotere 
woningen, bedrijfspanden, kantoorge-
bouwen naar meerdere wooneenheden 
heeft onze voorkeur. Waarbij de Provincie 
kritisch kan bezien of de juiste woningen 

worden gebouwd. Want vergrijzing, stu-
dentenwoningen en de groei van eenper-
soonshuishoudens zorgen voor specifieke 
woonbehoeften. We gaan voor de auto-
nomie 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 wor-
den. De rol van de Provincie in dit proces is 
niet om te dicteren, maar om te faciliteren.

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
Onze mening is dat wij graag een duidelijk 
beeld willen hebben aan welk type wo-
ningen er behoefte bestaat. Zijn dat grote 
flats met een maximum aan leefruimte op 
korte afstand van koopcentra en andere 
noodzakelijke voorzieningen. Of zoeken 
we in grote mate de ééngezinswoningen 
met een eigen tuintje in een rustige lande-
lijke omgeving. Of is er behoefte aan een 
samenvoeging van de beide bovenstaande 
elementen. 
Ons ontbreekt een helder beeld van de 
deskundigen van volkshuisvesting hierover. 
Denk hierbij aan een ingebouwde planning 
voor openbaar vervoer met aansluiting 
op het nationale reisnetwerk. Naar onze 
indruk wordt er ook te weinig aandacht 
besteed welke woonvorm geschikt is om 
leeftijdsbestendig te kunnen blijven wo-
nen. Als hierbij gelijk duidelijk gelet wordt 
op de energiekwaliteit van de woning 
wordt er voor het milieu en op leefgenot 
gewonnen. Daarvoor staat onze partij 
voor. Dus het getal van 130.000 stuks 
dient beter onderbouwd te worden.
Bouwvlakken dienen over de provincie 
evenwichtig verdeeld te worden zodat 
een ruime keuze beschikbaar gesteld kan 
worden. Planologisch is hierbij de provincie 
aan bod. Een accent zal hierbij moeten 
worden op de typische Brabantse men-
taliteit voor het motto : voor elkaar met 
elkaar. Dat bevordert de saamhorigheid 
en cohesie tussen de bevolkingsgroepen. 
Zonder afbreuk te doen de individuele 
belangen in samenhang met gemeen-
schapshuizen en sociale samenhang.
Er dient ook aandacht besteed te worden 
bij de woningtoewijzing dat een evenwich-
tige balans bestaat tussen noodzakelijke 
huisvesting door maatregelen vanuit de 
rijksoverheid en de behoefte van reeds ja-
renlang op de wachtlijst te staan van de in 
de eigen gemeente opgegroeide jongeren.
Wij als partij willen ons daar hard voor 
maken.
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PvdA 
De PvdA is de woonpartij bij uitstek. 
Bouwen, bouwen, bouwen! is onze 
slogan. In de stad, bij de voorzieningen en 
bereikbaarheidsknooppunten, maar zeker 
ook op het platteland. Ook in de dorpen 
is inbreiding in de bestaande kern van be-
lang, daarmee kunnen oude verwaarloosde 
gebouwen namelijk worden herontwikkeld. 
Onze dorpen worden daardoor mooier, 
leefbaarder en groener. Indien er geen plek 
in de kern is, dan is woningbouw in het 
weiland aan de rand van een kern wat de 
PvdA betreft een goede optie.
Aansluiten bij de kracht van de gemeen-
schap. De bewoners vormen het sociale ka-
pitaal waarop Brabant de toekomst dient te 
bouwen. Bewonerscollectieven hebben ook 
in onze provincie een grote reikwijdte. Hun 
gezamenlijke ledenaantal is groter dan dat 
van kerken, vakbonden of politieke partij-
en. De ‘lokale gemeenschap’ is de nieuwe 
maatschappelijke beweging. Deze vorm 
van coöperatief ondernemerschap draait 
volop in allerlei sectoren als wonen, zorg, 
energie, voedsel, vervoer enz. Elke overheid 
en elk bedrijf is welkom om samen te wer-
ken; de enige spelregel is aan te sluiten bij 
de publieke waarden van de gemeenschap.
(Betrokkenheid, Eigenaarschap, Legitimiteit/
gelijkheid en Sociaal rendement/vrijheid)
Daarentegen heeft het provinciaal bestuur 
zich, in de afgelopen jaren, steeds meer 
teruggetrokken uit deze Brabantse samen-
leving door de sociale ondersteuningsstruc-
tuur tot een minimum te reduceren. Zo trok 
men de facilitering in van ’t Heft (bundeling 
van gemeenschapshuizen), de Koepel van 
Zorgcoöperaties en ook bij de Vereniging 
van Kleine Kernen in Noord-Brabant.

PvdD
Wat de Partij voor de Dieren betreft 
bouwen we woningen voor ouderen én 
starters. Wij willen dat studenten betaal-
baar op kamers kunnen, dat starters een 
huur- of koopwoning kunnen vinden 
die bij hun situatie past en dat ouderen 
kunnen doorstromen naar toegankelijke 
seniorenwoningen. Een passende woning 
voor iedereen. Echter moet dit niet ten 
koste gaan van natuur. Voor woningbouw 
wordt als eerste de bestaande bebouwing 
beter benut. Vervolgens wordt er binnen-
stedelijk natuurinclusief gebouwd en tot 
slot kan bebouwing aan de rand van be-
staande woonkernen plaatsvinden. Groen 
wordt zoveel mogelijk gespaard en verder 
uitgebreid.

PVV
Reactie PVV Noord-Brabant: De bevol-
king van Brabant groeit vooral door de 
massale immigratie, zo blijkt ook uit de 
cijfers van het CBS en de provincie zelf. 
Migratie, waaronder ook arbeidsmigratie 
is dus de grootste factor die drukt op onze 
woningmarkt. Om de problemen met de 
volkshuisvesting op te lossen, zullen dus 
eerst onze grenzen dicht moeten voor de 
massa-immigratie. Op dit moment worden 
onze sociale huurwoningen massaal 
weggegeven aan statushouders terwijl 
onze eigen woningzoekenden jarenlang op 
wachtlijsten moeten staan. Dat is onac-
ceptabel, onze eigen inwoners moeten 
juist voorrang krijgen. Door de grenzen te 
sluiten voor de massa-immigratie zijn zulke 
enorme woningbouwopgaven ook niet 
nodig.

SP 
We moeten allereerst zorgen dat er vol-
doende stikstofruimte komt om te mogen 
bouwen. De provincie moet woningbouw-
bedrijven stimuleren met onder andere 
renteloze leningen om meer woningen te 
bouwen. De provincie moet ook zorgen 
voor meer locaties, onder andere ook in 
kleine dorpen (goed voor de leefbaarheid 
en de voorzieningen). Om aan de meest 
urgente behoefte te voldoen maakt de 
provincie de bouw van tijdelijke woningen 
(die wel aan bouwbesluit voldoen) moge-
lijk. De behoefte is vooral de betaalbare 
woningen dus moet minimaal 35% van 
de nieuwe woningen sociale huur/koop 
worden. In het buitengebied moeten grote 
woningen of boerderijen zonder extra kos-
ten gesplitst kunnen worden in 2 of meer 
volwaardige woningen.

Volt
Volt wil dat de provincie meer regie pakt 
om de ambitieuze doelstelling te behalen 
om 130.000 huizen te bouwen binnen 
afzienbare tijd. De provincie kan als verbin-
dende kracht zorgen voor een optimale sa-
menwerking tussen gemeenten, bedrijven, 
burgers en andere belanghebbenden. Ver-
der kan de provincie vanuit het gezamenlij-
ke doel veel sterker de agenda´s bepalen en 
ook controleren of plannen gehaald gaan 
worden. Maar bovenal kan de provincie het 
overzicht behouden en ervoor zorgen dat 
er een goede verdeling komt van woningen 
voor woningzoekenden uit alle mogelijke 
groepen. Volt wil minimaal 30% van de 
vrijkomende woningen beschikbaar stellen 

aan kwetsbare groepen zoals mensen met 
een lichamelijke of geestelijke beperking 
en voor sociale woningbouw. Volt ziet een 
grote uitdaging voor het opleveren van 
woningen binnen een redelijke termijn. Tot 
nu toe kost het gemiddeld 10 jaar om een 
huis op te leveren, van het aanvragen en 
verlenen van vergunningen tot het vinden 
van voldoende bouwmaterialen en ge-
schoold personeel. Wij willen dat er goed 
gekeken wordt naar mogelijkheden om 
de regelgeving en procedures binnen de 
provincie te versnellen. Daarnaast willen we 
groene innovaties en circulaire oplossingen 
stimuleren. Zo kunnen we slim gebruik ma-
ken van bestaande bouw en kleinschalige 
oplossingen zoals leegstaande kantoor- of 
winkelpanden in onze kernen. 
Dit alles kan nog beter verlopen als we in 
een vroeg stadium de burger in het proces 
betrekken. Met het inzetten van een mo-
derne burgerraad kunnen we gezamenlijk 
ideeën ontwikkelen, draagvlak creëren en 
met nieuwe oplossingen komen. Bewo-
nerscollectieven zijn cruciaal in dit proces 
en zouden dan ook voldoende gefaciliteerd 
moeten worden. 

VVD
De VVD Brabant wil meer betaalbare 
woningen voor de gewone Brabander die 
nu niet terecht kan in het huidige aanbod. 
Denk aan studenten, starters of alleen-
staanden. Wij willen dat de provincie dit 
aanjaagt en faciliteert: in de steden, maar 
ook in de kleinere kernen. De sleutel om 
projecten van de grond te krijgen ligt bij 
gemeenten. Waar gemeenten de nek 
uitsteken voor goede, maar soms moeilijke 
plannen – zowel binnen stedelijk gebied 
als daarbuiten - verdienen ze een provin-
cie die de kar mee wil trekken en er niet 
achter hangt. Waar nodig en verantwoord 
willen wij dat de provincie ook zélf in 
projecten stapt. We zien ook dat gemeen-
ten soms worstelen, zeker de kleinere 
gemeenten met minder capaciteit. Wij 
willen dat de provincie hen meehelpt mee 
met kennis en ondersteuning, bijvoorbeeld 
over vergunningverlening en ruimtelijke 
procedures. Maar ook bijvoorbeeld met 
kennis en ondersteuning over wat er 
allemaal mogelijk is met woningsplitsing 
en met nieuwe, innovatieve manieren van 
bouwen. Juist in Brabant zijn er ontzet-
tend veel goede ideeën op bijvoorbeeld 
modulair bouwen en woningsplitsing. Die 
willen we inzetten om de woningbouw 
verder op gang te helpen. 
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Mobiliteit en Openbaar Vervoer

De openbaar vervoersvoorzieningen in het landelijk gebied verschralen steeds verder. 
Dat heeft een flinke invloed op de mobiliteit van de bevolking in dorpen en kernen. Tijdens de coronapan-
demie zijn op veel plekken de dienstregeling in negatieve aangepast. Deze maatregelen zijn nimmer terug-
gedraaid; nu vaak met het argument dat er een krapte op de arbeidsmarkt bestaat wat betreft het vinden 
van buschauffeurs. Daarnaast ligt er ook de taak om de stikstofuitstoot te verkleinen.

Vraag: Wat gaat uw partij doen om voor jong en oud de mobiliteit in het landelijk 
gebied op peil te houden en/of te vergroten?

50PLUS
De stelling van 50PLUS is dat Openbaar 
Vervoer (OV) weer een nutsbedrijf moet 
worden. Het OV dient er voor iedereen te 
zijn, dus OOK voor mensen die in dorpen 
en kleine kernen wonen. Om dorpen en 
kernen aantrekkelijk te houden is be-
reikbaarheid cruciaal! Juist voor de meer 
afgelegen dorpen en kleine kernen dient 
goed openbaar vervoer dan ook te worden 
gegarandeerd. Bereikbaarheid van werk, 

school, station, zorginstellingen en huisarts 
zijn basisbehoeften die voor iedere ge-
meenschap tellen! Niet alleen voor mensen 
in de stad! Daarnaast heeft 50PLUS in haar 
verkiezingsprogramma opgenomen dat 
mensen met een AOW en Minima gratis 
met het openbaar vervoer moeten kunnen 
reizen. Wanneer het vinden van chauffeurs 
een knelpunt is, dan dient er naar oplos-
singen te worden gezocht die het uitoe-
fenen van het beroep buschauffeur ver-

aangenamen, zoals gratis rijopleidingen, 
nascholing, salaris, rijroosters, een goede 
balans werk/ vrije tijd. 
Lukt dat niet, dan dient naar alternatieve 
oplossingen te worden gezocht. Auto-
maatje is één van de oplossingen – ook 
voor veel grotere afstanden - die breed 
inzetbaar is. Ook voor mensen die moeilijk 
ter been zijn. Om de uitstoot van stikstof 
te beperken, zijn er een aantal mogelijkhe-
den. Rust het OV uit met elektrische bus-
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sen of zet in op bussen die op waterstof 
rijden!

ALLIANTIE
Wij zijn van mening dat hier de kosten 
voor de baat uitgaan. Er zal extra geïnves-
teerd moeten worden in de bereikbaarheid 
van de dorpen. Dit vergroot de aantrek-
kelijkheid van wonen in dorpen, betekent 
dus ook dat voorzieningen op peil blijven 
of verbeterd worden. Dit is des te belang-
rijker omdat autorijden  zoals het er nu 
uitziet met de elektrificatie van het wagen-
park flink duurder wordt. Meer mensen 
worden afhankelijk van openbaar vervoer. 
De argumenten om het busvervoer te 
beperken om stikstofuitstoot te beperken 
zijn te zielig voor woorden. 

A W PA W P
Onrendabele lijnen voor openbaar vervoer 
naar de kleine kernen, ook in de weeken-
den, overeind houden, indien noodzakelijk 
door subsidiëring.
 
BBBBBB
BBB heeft leefbaarheid op het platteland 
tot 1 van haar speerpunten gemaakt. 
Leefbaarheid staat of valt met goede ver-
bindingen tussen de diverse kernen en van 
en naar de grote steden. Openbaar Ver-
voer verdwijnt met rasse schreden. Wij van 
BBB zijn hier fel tegen gekant. Voor BBB 
is het bespreekbaar om Openbaar Vervoer 
anders te gaan berekenen. BBB gaat zich 
hard maken om het Openbaar Vervoer an-
ders in te vullen. Openbaar Vervoer is be-
langrijk voor jongeren om te kunnen gaan 
studeren in de grote stad en toch thuis 
te kunnen blijven wonen en Openbaar 
Vervoer is belangrijk voor ouderen om een 
goede en veilige manier de grote steden te 
kunnen bereiken om bijvoorbeeld naar het 
ziekenhuis te kunnen. 
Naast het Openbaar Vervoer zijn er diver-
se andere manieren van vervoer, hierbij 
denken we aan de buurtbus, Automaatje, 
etc.; Deze manieren van vervoer zullen we 
als BBB omarmen en zo breed als mogelijk 
wegzetten in de samenleving.

BVNL
Heel Brabant dient open te blijven en in de 
gehele provincie dient ruimte te zijn. Voor 
ontwikkelingen. Door een soepeler stelsel 
van vergunningsverlening moet ook in 
het buitengebied meer worden gebouwd, 
hetgeen de mobiliteit en betaalbaarheid 
van het openbaar vervoer uiteindelijk zal 

dragen. Stikstof zal voor belang van Neder-
land nooit een reden zijn om woningbouw 
of wegenbouw tegen te houden, daarvoor 
is het veel te belangrijk. De wetgeving over 
stikstof moet worden aangepast. We zien 
dat krapte op de arbeidsmarkt tegenwoor-
dig als reden voor elke misstand wordt 
gegeven. Als dat al een reden zou zijn, 
moet de (rijks)overheid eens goed naar 
zichzelf kijken.

CDA
We zetten in op de bereikbaarheid van het 
landelijk gebied, zowel via openbaar ver-
voer, gedeelde mobiliteit, fiets en ook de 
auto zal een belangrijke rol blijven spelen. 
Om de verschillen tussen stad en platte-
land te verkleinen is het van het uiterste 
belang dat openbaar vervoerslijnen op 
het platteland gewaarborgd en versterkt 
worden. We focussen niet alleen op het 
aantal gebruikers maar ook op het maat-
schappelijk belang dat bus- en treinlijnen 
hebben voor hun regio. Initiatieven vanuit 
de samenleving om de bereikbaarheid te 
verbeteren worden daarnaast met raad en 
daad ondersteund.

ChristenUnie-SGP
Voor de ChristenUnie-SGP is het van groot 
belang dat we de mobiliteit in het landelijk 
gebied minimaal op peil houden, maar bij 
voorkeur vergroten. De verschillende col-
lectieve vormen van personenvervoer moe-
ten betaalbaar en veilig zijn voor iedereen. 
Bij vervoer denken we aan de prioriteits-
volgorde volgens ‘STOP’: Stappen, Trap-
pen, Openbaar vervoer en Privévervoer. In 
ons programma hebben we de volgende 
speerpunten opgenomen:
•  Het Openbaar vervoer wordt voor ieder-
een toegankelijk en bereikbaar. De provin-
cie waarborgt een goede toegankelijkheid 
van het openbaar vervoer voor ouderen en 
mensen met een beperking. Dit betekent 
dan ook daarop ingerichte informatievoor-
ziening, haltes, stations, bussen en treinen 
en voor ouderen geschikte betaalsystemen.
•  Er wordt ingezet op het reduceren van 
het gebruik van de auto door middel van 
het vergroten van de frequentie van het 
openbaar vervoer en het stimuleren van 
carpoolen. 
•  De provincie investeert in betere fiets-
voorzieningen om de (elektrische) fiets een 
aantrekkelijk vervoersalternatief te maken. 
Focus ligt hier bij de fietsvoorzieningen van 
het station en het uitbreiden van fietssnel-
wegen.

•  De provincie investeert in een hoofd-
net van openbaarvervoerlijnen waar het 
(potentiële) reizigersaanbod groot genoeg 
is. Voor het fijnmaziger vervoer zet de pro-
vincie in op een flexibel netwerk van vraag 
gestuurd vervoer.
•  De provincie zet zich in om de situatie 
op de Brabantse wegen zo veilig mogelijk 
te houden, door wegen veilig in te richten, 
door goed onderhoud te plegen, en door 
te investeren in educatie en verandering 
van gedrag. Daarnaast starten we pilots 
om de maximumsnelheid aan te passen 
naar 60 kilometer per uur. 

D66 
De provincie heeft als concessiehouder de 
plicht om openbaar vervoer naar de kleine, 
landelijke kernen op niveau te brengen en 
te houden. Dit is een zeer belangrijk punt 
in het verkiezingsprogramma van D66 in 
Brabant. De provincie moet haar verant-
woordelijkheid nemen. De druk op de 
arbeidsmarkt is in alle sectoren hoog, dus 
er zal goed gekeken moeten worden naar 
de wijze waarop vervoersmaatschappijen 
nieuwe buschauffeurs kunnen werven. 
Naast openbaar vervoer vinden we dat 
snelfietsroutes prioriteit moeten hebben. 
Snelfietsroutes naar de grote steden, maar 
ook tussen de kleine kernen. Er vallen op 
de provinciale wegen nog steeds veel te 
veel verkeersslachtoffers. Wat ons betreft 
is een verbetering van de veilige inrichting 
van provinciale wegen een must. Daar 
hoeven overigens niet per definitie de vaak 
kenmerkende bomen voor te sneuvelen. 
Integendeel zelfs!

FVD
De provincie moet er alles aan doen om 
buschauffeur een aantrekkelijke baan te 
maken en de dienstregeling op z’n minst 
terug te brengen naar de oude situatie. 
Het platteland mag niet achterlopen op de 
steden. 
Daarom verdient de provincie een fijnma-
zig en dekkend OV-netwerk. Ook moet 
bereikbaarheid met de auto op peil blijven. 
FVD wil absoluut geen restricties op auto’s 
die rijden op traditionele brandstof en wil 
snelheidslimieten handhaven of zelfs ver-
hogen waar dat mogelijk is.

GroenLinks 
GroenLinks Brabant wil meer geld van 
het mobiliteitsbudget van de provincie 
verschuiven van autowegen naar open-
baar vervoer en fietspaden. We willen 
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investeren in goede en betaalbare busver-
bindingen, want een goed aanbod leidt 
ook tot meer vraag. Heel Brabant moet 
goed bereikbaar zijn en dus moeten we 
zorgen dat het lijnennet en de dienstver-
lening worden uitgebreid.. Daarnaast pleit 
GroenLinks Brabant voor meer chauffeurs 
een volledige baan en een goed salaris te 
bieden. Want het personeelstekort wordt 
voor een groot deel veroorzaakt door het 
bieden van te kleine baantjes (voor te 
weinig uren om van te leven) tegen een te 
laag salaris. We zetten ons in om buslijnen 
te behouden om zo de kernen binnen 
Brabant bereikbaar te houden. 

JA21
JA21 vindt het belangrijk dat de kleine 
dorpen goed bereikbaar zijn ook met het 
Openbaar Vervoer. Wij willen ons ervoor 
inzetten om ook naar kleine kernen bussen 
te laten rijden. Daarnaast vinden wij een 
goede infrastructuur van vitaal belang voor 
de economie. Daarom moeten we blijven 
investeren in onderhoud, opwaarderen en 
uitbreiden van ons wegennet, onze spoor- 
en waterverbindingen en onze luchtvaart. 
Dat kan als de provincie zich weer richt op 
de kerntaken en stopt met het uitgeven 
van de inkomsten van de opcenten van de 
wegenbelasting aan provinciale hobby’s. 

Jezus leeft
Frequenter en gratis ov.

Lokaal Brabant
Lokaal Brabant wil de komende periode 
extra investeren in de mobiliteit om de be-
reikbaarheid van kleine kernen te borgen 
en extra milieuoverlast terug te dringen. 
Op het gebied van mobiliteit kiest Lokaal 
Brabant voor het stimuleren van laagdrem-
pelig ‘schoon’ openbaar vervoer. Elektrisch 
openbaar vervoer, moderne en verbeterde 
snelwegen en ontlastende spoorverbindin-
gen horen daarbij. De aanleg van nieuwe 
transferia en HUB’s op belangrijke routes 
en knooppunten en de aanleg van snel-
fietsroutes 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 omlei-
dingen 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 bereik-

baar te houden. Lokaal Brabant zet in op 
vermindering van de overlast van boven-
lokaal verkeer door verlaging van de maxi-
mum snelheden op de provinciale wegen 
in de bebouwde kommen.

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
Een kernpunt voor onze partij is dat de ver-
voersvoorzieningen uit handen van de over-
heid gegeven zijn aan particuliere partijen 
die waar mogelijk binnen bepaalde gebie-
den ook nog met elkaar moeten concurre-
ren. Wij vinden dat een slechte zaak.
De concessies zijn voor vele jaren verge-
ven tegen prijsniveaus die naar de huidige 
maatstaven niet rendabel te maken zijn. In 
overheidshanden is er een controlemecha-
nisme mogelijk om uitgaven en inkomsten 
in balans te brengen. Met private partijen 
ligt dat veel complexer met subsidies tegen 
bestaande Europese regelgeving. Ons lijkt 
een mogelijkheid om jongere en ouderen 
speciale (lagere) prijzen te laten betalen op 
moment die buiten de topdrukte perioden 
vallen. Voordeel is dat een uitsmeren van de 
drukte plaatsvindt.
Krapte en overvloed op markten zal altijd 
plaatsvinden, maar openbaar vervoer is een 
basisfunctie om een leefbare samenleving 
te hebben. In Rotterdam, Amsterdam en 
Den Haag heeft men het openbaar vervoer 
gecentraliseerd als openbaar vervoerbedrijf 
van én voor de regio. Waarom niet in Bra-
bant. Mobiliteit in het algemeen kan gesti-
muleerd en gelimiteerd worden door hoog-
waardige combinaties te creëren van goed 
bereikbare parkeerplaatsen met snel en 
goed openbaar vervoer tussen de kernloca-
ties van bedrijven en deze parkeerplaatsen. 
Naar onze mening is het bedrijfsleven zeer 
gebaat met deze oplossingen en zullen on-
getwijfeld bereid zijn te participeren in de 
kostendekking.

PvdA 
De PvdA is er voorstander van om fors 
extra te investeren in het Brabantse bus-
vervoer. De bereikbaarheid van stad een 
dorp zijn voor ons een basisvoorziening. 
Het personeelstekort bij de vervoersmaat-
schappijen dat bestaat (net als in bijna alle 
sectoren) echt, maar als Hermes en Arriva 
een betere werkgever zouden zijn voor 
hun medewerkers zou het zeker minder 
groot zijn.

PvdD
Het zal u niet verbazen dat de Partij voor 
de Dieren een groot voorstander is van 

een goedwerkend openbaar vervoer. Er 
worden meer bussen ingezet om het 
openbaar vervoersnetwerk uit te breiden 
tot een fijnmazig netwerk en alle bussen 
zijn 100% duurzaam aangedreven. Daarbij 
blijven “onrendabele” lijnen behouden en 
blijven ook de kleine kernen bereikbaar. 

PVV
Reactie PVV Noord-Brabant: Om de mobi-
liteit te vergroten moet stevig geïnvesteerd 
worden in de wegeninfrastructuur, in 
zowel wegen als fietspaden. 
Zo wordt ook het landelijk gebied beter 
ontsloten. 
Voor wat het openbaar vervoer betreft 
moet iedere kern bereikbaar blijven, maar 
dat hoeft niet noodzakelijkerwijs met een 
grote streekbus: ook alternatieve ver-
voersmogelijkheden, zoals kleinere bussen 
en vervoer op afroep kunnen het landelijk 
gebied bereikbaar houden. Dit kan zelfs 
flexibeler en met een gunstigere dienstre-
geling dan met de grote streekbussen.

SP
De marktwerking in het openbaar ver-
voer heeft alleen maar tot verschraling 
geleid, wat volgens ons te voorzien was. 
Openbaar vervoer hoeft geen winst op te 
leveren, daarom vinden wij dat het weer 
gewoon een publieke taak moet worden. 
Er moet dus voldoende geld voor worden 
vrijgemaakt. 

Volt
Volt vindt het erg belangrijk om dorpen 
en kernen bereikbaar te houden (of weer 
opnieuw bereikbaar te maken). Dit om 
de leefbaarheid te garanderen van de 
landelijke gebieden, die zo belangrijk zijn 
om onze lokale en regionale economie te 
laten bloeien. 
We willen alle Brabanders een leven lang 
wonen, werken en leren bieden in onze 
mooie provincie. Volt staat daarnaast voor 
vergroening van onze mobiliteit. Wij willen 
dus meer elektrische, kleinere bussen die 
de kernen en steden met elkaar verbinden. 
Maar er zijn ook andere oplossingen te 
bedenken die samen kunnen zorgen voor 
een betere bereikbaarheid en optimale 
mobiliteit. 
Denk bijvoorbeeld aan het aanleggen van 
fietssnelwegen en het mogelijk maken van 
(elektrische) deelauto´s. Wij gaan ons ook 
hard maken voor verbetering van verbin-
dingen van het Openbaar Vervoer over de 
grens. Hier valt nog veel te winnen.
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VVD
Wat de VVD Brabant betreft moeten 
Brabanders snel en veilig van A naar B 
kunnen. We zien dat het steeds drukker 
wordt in Brabant en dat de files volop 
terug zijn. Investeren in ons wegennet 
blijft daarom nodig. Dat hebben we de 
afgelopen jaren ook gedaan, maar we zijn 
er nog niet. Door langlopende procedures 
en hoge grondstofprijzen is het bovendien 
steeds moeilijker om te investeren in goede 
wegen. De VVD wil hier dan ook meer 

geld voor beschikbaar stellen. Maar ook 
met meer geld moeten we scherpe keuzes 
maken. 
We kiezen daarom voor die plaatsen in Bra-
bant waar een aanpak het hardste nodig 
is, zoals wegen waarmee landelijk gebied 
en stad met elkaar verbonden worden. 
De VVD ziet het openbaar vervoer op veel 
plaatsen als een goed en duurzaam alter-
natief voor de auto. Voorop staat voor ons 
dat het ook met  openbaar vervoer moge-
lijk moet zijn om snel en veilig door Brabant 

te komen. Maar het is wel aan verandering 
toe. Het openbaar vervoer heeft tijdens de 
COVID-periode flinke klappen gekregen 
en wat de VVD betreft helpen we om hier 
weer bovenop te komen. Samen zetten 
we in op een slimme toekomst waarin het 
openbaar vervoer aansluit bij de vraag van 
de Brabander. 
Als er genoeg animo is, kan dat met een 
buslijn, maar ook met alternatieven zoals 
elektrische deelauto’s. Op die manier hou-
den we ook het landelijk gebied bereikbaar.

De antwoorden op alle gestelde vragen kun je lezen 
en downloaden  in de digitale versie van het Magazine.

Deze kun je vinden op de website:

www.kleinkernenmagazine.nl
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50PLUS
Zoals hiervoor ook al verduidelijkt is 
50PLUS van mening dat bereikbaarheid 
van kleine kernen met het OV prioriteit 
dient te krijgen. Daarnaast is het behoud 
van gemeentelijke services en diensten in 
dorpen en kleine kernen een speerpunt 
voor 50PLUS. Woningbouw is een ander 
speerpunt. Om de “leefbaarheid en de 
vitaliteit van kleine kernen en dorpen in 
de regio” te garanderen, is het toepas-
sen van een voorrangsregel voor eigen 
inwoners van belang. Dit is onder meer te 
bereiken door bij nieuwbouwplannen voor 
tenminste 50% van de nieuwbouw een 
maximale verkoopprijs vast te stellen van € 
355.000 V.O.N. tevens de grens voor Nati-
onale Hypotheek Garantie. Op die manier 
is het voor gemeenten mogelijk om 30% 

(wordt 50%) van deze categorie nieuw-
bouwwoningen te bestemmen voor eigen 
inwoners. Voor een gezonde toekomst van 
de wijk, dorp, stad en regio is een gediffe-
rentieerde, evenwichtige, heterogene be-
volkingssamenstelling en woningvoorraad 
noodzakelijk. Waar eenzijdigheid domi-
neert of dreigt, kan juist door het vergro-
ten van gevarieerdheid kwaliteitsverhoging 
van leefklimaat en woon- werkmilieu wor-
den gerealiseerd. Onder het motto “oog 
voor elkaar”. Beschikbaarheid van dorps- 
en/of gemeenschapshuizen waar samen-
komen en samenzijn worden geëntameerd 
en georganiseerd, waar activiteiten zijn in 
combinatie met bijvoorbeeld een gemeen-
telijk loket, toezicht en handhaving, maar 
ook gezondheidszorg - in de meest brede 
zin - biedt kansen voor het vergroten van 

de sociale cohesie, en dus gemeenschaps-
kracht. Het daarbij betrekken van vrijwilli-
gersorganisaties en bewoners is essentieel 
omdat te bereiken.

ALLIANTIE
Leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid.
Stikstofbeleid: het huidige stikstofbeleid 
betekent bitter weinig voor natuurherstel 
door de eenzijdige focus op Stikstof en is 
bovendien ontwrichtend voor de samen-
hang op het platteland. 
 
A W PA W P
In Oost- en Zuid-Nederland gaan bomen 
dood omdat het grondwater diep wegzakt, 
terwijl er genoeg regen valt in de herfst en 
winter. Boeren mogen niet meer berege-
nen en drinkwaterbedrijven waarschuwen 

landelijk gebied

Vraag: Wat ziet uw partij als belangrijkste onderwerp dat in de komende regeerperiode 
ten gunste van het landelijk gebied zou moeten worden aangepakt?
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dat er binnenkort niet genoeg grondwater 
meer is voor drinkwater. De verantwoor-
delijkheid voor hemelwater, oppervlakte-
water, grondwater en drinkwater ligt ver-
deeld over provincies, waterschappen en 
gemeenten. Grondwater is belangrijk voor 
de natuur en voor drinkwater. Verdroging 
maakt dat beken niet meer stromen en 
bomen doodgaan. De AWP wil dat water-
schappen en provincies ervoor zorgen dat 
we droge voeten houden maar ook dat we 
verdroging voorkomen. De Provincie moet 
de regie nemen in het grondwaterbeleid, 
dat nu nog is versnipperd over provincie, 
waterschap en gemeenten. Vernatting 
waar het kan.

BBBBBB
Dat het landelijk gebied voor een onge-
kende transitie staat behoeft geen verdere 
uitleg. Hierbij zijn voor BBB enkele thema’s 
uitermate belangrijk: 
-  Ruimte geven aan vrijwillige agrarische 
stoppers
-  Maatwerk voor Vrijkomende Agrarische 
Bedrijven
-  Geen gedwongen uitkoop van agrari-
sche bedrijven
Verbinden van stad en platteland en be-
trekken van de inwoners bij het maken van 
de plannen. Plannen moeten van onderaf 
worden opgebouwd en niet langer vanuit 
een Haagse droom. Hierbij is het van we-
zenlijk belang dat het gezonde “boeren” 
verstand terugkeert en dat het eerlijke 
verhaal vertelt wordt.

BVNL
Er moet meer mogelijkheid tot ontwik-
keling van het buitengebied komen. De 

regels moeten worden versoepeld zodat 
woningbouw mogelijk wordt en bedrijven 
zich er gaan vestigen.

CDA
-  Voldoende betaalbare en passende wo-
ningen
-  Mobiliteit / Openbaar vervoer / Bereik-
baarheid
-  Goede fietsverbindingen / zowel woon 
en werk als recreatief

ChristenUnie-SGP
Meer en betaalbaardere woningen in de 
kleine kernen. In de Brabantse Agenda 
Wonen willen we hiervoor aandacht in het 
kader van sociale woningbouw, nieuwe 
woonvormen voor studenten, starters, ou-
deren, arbeidsmigranten en statushouders.
Ook krijgen gemeenten de ruimte om 
bestemmingen van kantoorruimtes aan te 
passen. Verder wil de ChristenUnie-SGP 
woningbouw op zogenaamde uitlegloca-
ties aan de randen van dorpen en steden 
stimuleren. Op die manier verbetert de 
leefbaarheid in dorpen. Extra woningbouw 
helpt immers om lokale voorzieningen in 
stand te houden.

D66 
De levendigheid en levensvatbaarheid 
van de kleine kernen moet gewaarborgd 
blijven. Daarvoor is het onder andere nodig 
om de bereikbaarheid ervan te verbete-
ren. Wij zetten daarbij vooral in op snelle, 
veilige fietsverbindingen en goed openbaar 
vervoer. Daarnaast moet het voor de kleine 
kernen mogelijk blijven om te groeien, ook 
om het voorzieningenniveau op peil te 
houden. We kiezen daarbij primair voor in-

breiding binnen de bebouwde kom. Pas als 
dat niet meer mogelijk is, moet bespreek-
baar gemaakt worden of uitbreiding een 
optie is. Dit om te voorkomen dat het lan-
delijk gebied ten prooi valt aan ongebrei-
delde bouw en natuur- en landschappelijke 
waarden teniet gedaan worden. 

FVD
Het allerbelangrijkste onderwerp op 
provinciaal niveau is ongetwijfeld de zo-
genaamde ‘stikstofcrisis’. FVD is de enige 
partij met een radicaal andere visie op het 
klimaatbeleid. Wij zullen er alles aan doen 
om de onvermijdelijke armoede en kou te 
voorkomen.

GroenLinks 
GroenLinks Brabant ziet veel opgaven en 
kansen voor het landelijk gebied. Waarbij 
de samenhang van een gezonde bodem, 
water en lucht heel belangrijk zijn. De ko-
mende jaren moeten hier oplossingen voor 
gevonden worden in samenhang met de 
andere opgaven voor het landelijk gebied 
zoals leefbaarheid, wonen en bereikbaar-
heid.

JA21
Energietransitie
JA21 wil een betrouwbare en solide 
energievoorziening. Dat lukt niet met de 
wiebelstroom van windturbines en groot-
schalige zonnevlaktes, die ook nog eens 
het Brabantse landschap ernstige schade 
toebrengen. In plaats daarvan wil JA21 vol 
inzetten op kernenergie als schone, be-
trouwbare en stabiele energiebron.
JA21 is tegen de dure en onnodige om-
bouw van de Amercentrale van een kolen-
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centrale naar een dure biomassacentrale. 
JA21 wil zo snel mogelijk stoppen met bo-
menstook en op de locatie van De Amer-
centrale in Geertruidenberg een Brabantse 
kerncentrale bouwen. Zo kunnen Braban-
ders profiteren van hun eigen duurzame 
en voordelige kernenergie.

Jezus leeft
Stikstofregels en de klimaathysterie en de 
wolf moeten verdwijnen.

Lokaal Brabant  
De leefbaarheid in het landelijk gebied 
behouden en versterken, is voor Lokaal 
Brabant de belangrijkste uitdaging in 
het landelijk gebied. Daarbij hebben we 
het over voldoende woningbouw, goe-
de bereikbaarheid met behulp van het 
openbaar vervoer en andere verbindingen 
in combinatie met het versterken van de 
sociale cohesie en vitaliteit van het landelijk 
gebied

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
De bereikbaarheid en instandhouding van 
een gezond landelijk gebied.

PvdA
De provincie is verantwoordelijk voor het 
busvervoer in Brabant. De PvdA vindt 
het belangrijk om ervoor te zorgen dat 
álle Brabanders gebruik kunnen blijven 
maken van betaalbaar openbaar vervoer. 

Dit wil zeggen dat de provincie ervoor 
moet zorgen dat ook de kleine kernen met 
het openbaar vervoer bereikbaar blijven. 
Daarnaast is meer woningbouw (zowel 
in steden als in het landelijk gebied) een 
speerpunt van de PvdA.

PvdD 
Het verlagen van het aantal landbouw-
dieren. Door minder dieren te houden 
wordt de lucht schoner, komt er meer 
grond beschikbaar voor natuur en wo-
ningen, versterken we de natuur met alle 
positieve gevolgen van dien, voorkomen 
we nieuwe dierziektes zoals corona en 
Q-koorts en zorgen we voor een leefbaar 
platteland. Los nog van al het dierenleed 
wat we daarmee oplossen. 

PVV
Reactie PVV Noord-Brabant: Voor het 
landelijk gebied is het cruciaal dat de 
stikstofmaatregelen van tafel gaan, zodat 
onze boeren – als dragers van het landelijk 
gebied – weer een toekomst hebben. En 
zodat het aanleggen van wegen, de bouw 
en andere economische activiteiten weer 
normaal hun doorgang kunnen vinden.

SP
Leefbaarheid, waaronder voorzieningen-
niveau, openbaar vervoer en ondersteu-
ning voor verenigingsleven en bewonersor-
ganisaties. 

Volt
Antwoord Volt
Een betere afstemming tussen mens en 
natuur vindt Volt van het allergrootste 
belang. De huidige disbalans overstijgt 
thema’s als stikstof, wateropslag en biodi-
versiteit. 
Alleen door samen te werken met alle 
betrokkenen en de natuur leidend te ma-
ken in onze beslissingen, kunnen we een 
omslag realiseren. 
Wij willen een open dialoog, betere metin-
gen en oplossingsgerichte plannen om dit 
proces te stimuleren. Zodat leefbaarheid, 
gezondheid, werkgelegenheid en toe-
komstperspectief voor iedereen gegaran-
deerd kan worden. 

VVD
Brabant is uniek in onze prachtige balans 
tussen het landelijk gebied, de weidse na-
tuur en de sterke steden. De VVD Brabant 
vindt dat we die balans moeten bewaken 
en versterken. 
Dat betekent ook dat het landelijk gebied 
in Brabant leefbaar en bereikbaar blijft 
voor alle Brabanders en dat de focus niet 
alleen op de steden mag liggen. Ook in het 
landelijk gebied willen wij de woningbouw 
op gang helpen, de wegen aanpakken en 
investeren in werkgelegenheid. 
De VVD wil voorkomen dat het landelijk 
gebied één groot natuurgebied als achter-
tuin van onze steden wordt.
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Zaterdag 4 maart opent de provincie haar deuren. 
Alle Brabanders, jong en oud, zijn van harte welkom in het provin-
ciehuis vanaf 10.00 - 16.00 uur. 
De open dag staat in het teken van de Provinciale Statenverkiezin-
gen op 15 maart 2023.

Politieke markt
Op het verkiezingsplein in de hal vind je de gesprekstafels van 
de politieke partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen. 
Weet je nog niet zo goed op wie je gaat stemmen? De diverse 
interactieve stemhulpen kunnen je daarbij helpen.

In de stoel van de commissaris
Dit is je kans om plaats te nemen op de stoel van de commissaris 
van de Koning. Je kunt namelijk een kijkje nemen in haar werk-
kamer. Ook de vergaderkamer van Gedeputeerde Staten kun je 
bezoeken. 
Heb je je altijd al afgevraagd hoe het is om Statenlid te zijn? Ook 
dat kan! In de Statenzaal kun je deelnemen aan een rondleiding 

en kun je het provinciespel spelen. Dit is een soort Statenvergade-
ring in het klein.

Atoombunker & uitzicht over Brabant
Onder het provinciehuis ligt een grote atoomvrije schuilkelder, 
ook wel de Bunker genoemd. Deze bunker is gebouwd tijdens 
de Koude Oorlog om een veilig onderdak te bieden aan zo’n 100 
mensen. Zodat zij de provincie konden blijven besturen tijdens 
een atoomaanval. En als kers op de taart is er dan altijd weer het 
adembenemende uitzicht vanaf de 23e verdieping. 
Bewonder Brabant in de top van het provinciehuis. Als je goed 
kijkt kun je de pagode van de Efteling zien of één van de woonto-
rens in Eindhoven.

Voor de kleine Brabander
Kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Er is van alles te 
ontdekken over wat de provincie nou eigenlijk doet. Ze kunnen 
zich laten schminken of meedoen aan de kleurwedstrijd. En er is 
uiteraard voor lekkers gezorgd.

14 maart NOS-debat en 15 maart uitslagenavond vanuit het provinciehuis
Rondom de Provinciale Statenverkiezingen die 15 maart 2023 
plaatsvinden, verzorgt de NOS een aantal live-uitzendingen. 
Dit vanuit het provinciehuis in Den Bosch.
De NOS zendt iedere 4 jaar een aantal live-uitzendingen rondom 
de Provinciale Statenverkiezingen uit vanuit een provinciehuis 
in Nederland. Dit jaar hebben zij hiervoor het provinciehuis 
Noord-Brabant uitgekozen. Een hele eer en een mooie gelegen-
heid om Brabant extra landelijke aandacht te geven.

Landelijke lijsttrekkers
Vanuit de hal van het provinciehuis wordt het slotdebat met de 
landelijke lijsttrekkers uitgezonden op 14 maart. 
En op 15 maart verzorgt de NOS de uitslagenavond die via NPO 1 
de ether in gaat. Dit gebeurt vanuit een mobiele studio die in de 
hal van het provinciehuis wordt geplaatst. 
Ook NOS-radio besteedt op deze dag live vanuit het provinciehuis 
aandacht aan de verkiezingen.
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jongeren

Vraag: Hoe wil uw partij, de positie, de rol en het belang van de jongeren meer ruimte 

geven?

50PLUS
50PLUS denkt hierbij aan een Jeugdge-
meenteraad, scholen uitnodigen op het 
Provinciehuis en debatevenementen.

ALLIANTIE
Van belang is dat jongeren als ze dat wen-
sen in hun eigen omgeving hun “wooncar-
rière”  kunnen voortzetten. Voor de jeugd 
is het ook belangrijk dat er goede fietsrou-
tes zijn naar de scholen van het voortgezet 
onderwijs. 
Het is aan de jongeren zelf om zich aan te 
sluiten bij de sport- en dorpsverenigingen 
om die levensvatbaar te houden en uiter-
aard kunnen jongeren zich aansluiten bij 
politieke partijen om hun invloed te doen 
gelden.
 
A W PA W P
Door de jongeren actief te blijven betrek-
ken, hoe ingewikkeld dit soms ook is.

BBBBBB
Er is inmiddels een kernteam Jongeren BBB 
in oprichting. Deze groep gaat actief het 

gesprek aan met de jongeren om de signa-
len op te halen die we nodig hebben bij de 
planvorming. Vooral via social media kun-
nen we deze groep doelmatig bereiken.

BVNL
Belang van Nederland gelooft niet in doel-
groepenbeleid. Alle beleid moet rekening 
houden met jongeren, senioren en alles 
wat daartussen zit. Dat zulks nu niet ge-
beurt, wordt veroorzaakt door de huidige 
bestuurscultuur die wij drastisch willen 
veranderen. Burgerparticipatie en het re-
ferendum is het begin van de gewenste 
verandering van bestuurscultuur.

CDA
Dat doen we onder andere om jongeren te 
betrekken in het debat en in de discussie. 
Daarnaast hebben we een aantal actieve 
jongeren die hoog op de lijst staan om te 
zorgen dat het belang van jongeren goed 
wordt behartigd. 

ChristenUnie-SGP
De ChristenUnie-SGP hecht veel waarde 

aan de jongeren. Zij zijn immers de vol-
gende generatie. Op onze kandidatenlijst 
staan jongeren in de top 10 die meedoen 
aan de verkiezingen. 
Daarnaast willen we jongeren ook graag 
uitnodigen om mee te denken binnen de 
partij en in overleg met de partij nieuw 
beleid vorm te geven. 
Jonge en nieuwe boeren willen we ten 
slotte steun geven zodat de landbouw 
toekomstgericht blijft. Bedrijfsoverdrachten 
zijn cruciale momenten voor de continue-
ring van gezinsbedrijven. De provincie kan 
hierin een ondersteunende rol spelen. 

D66 
Het is ongelofelijk belangrijk om jonge-
ren steviger te betrekken bij politiek en 
bestuur. In de door D66 voorgestelde 
invoering van een burgerberaad zijn jon-
geren representatief vertegenwoordigd. 
Dat is een voorwaarde voor het slagen van 
een dergelijk participatie-instrument: een 
volledige representativiteit. Op die manier 
geven we de toekomst van onze provincie 
een sterke stem.  
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FVD
De jeugd heeft de toekomst, ook al wordt 
die toekomst ze stelselmatig afgepakt. Een 
gezonde jeugd ontstaat uit een gezonde 
samenleving. 
Door diepgaande problemen, zoals bij-
voorbeeld de alsmaar afnemende gemeen-
schapskracht en de linkse indoctrinatie 
in het onderwijs, aan te pakken, gaat de 
jeugd niet verloren, en kunnen zij hun 
positie innemen als de generatie van de 
toekomst.

GroenLinks 
GroenLinks Brabant heeft veel jonge kan-
didaten in de top 10 op de kieslijst staan.  
Ook hebben we de jongste lijsttrekker, 
Jade van der Linden (26 jaar). Ook de jon-
gerenorganisatie van GroenLinks, DWARS, 
is heel actief in Brabant. Daarnaast wil 
GroenLinks Brabant dat de provincie jonge-
ren beter bij beleid en besluitvorming gaat 
betrekken. 
De provincie moet jongeren bij grote ingre-
pen op hun leefomgeving vanaf het begin 
van de besluitvorming meenemen.

JA21

Waarom moeten jongeren op JA21 stem-
men? Omdat JA21 ruimte wil bieden aan 
de woningmarkt, zodat ze in Brabant kun-
nen wonen. Omdat JA21 ruimte wil bie-
den aan ondernemers, zodat ze een baan 
kunnen vinden in Brabant. Omdat JA21 
de lasten laag wil houden, zodat jongeren 
geld overhouden om hun zuurverdiende 
geld uit te kunnen geven aan zaken die ze 
zelf belangrijk vinden.
 
Jezus leeft
Door met hen in gesprek te gaan.

Lokaal Brabant  
Jongeren zijn belangrijk in onze samen-
leving. De jeugd heeft de toekomst, ook 
voor Lokaal Brabant. Wij willen de rol van 
de jongeren versterken in Brabant door in 
te zetten op de volgende onderwerpen:
• Het Brabants bestuur moet meer aan-
dacht besteden aan jongeren. 
• De provincie moet gemeenten onder-
steunen in het voorkomen en verhelpen 
van psychische klachten bij jongeren. 
• Om jongeren meer te laten participeren 
in de Brabantse politiek is een jongeren-
parlement welkom. 
• De provincie stimuleert de gemeenten 
zodat er voldoende woningen voor jonge-
ren worden gebouwd.

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
Jongeren hebben hun eigen specifieke 
wijze van samenkomen. Het chillen op 
plekken die wel zichtbaar zijn en toch een 
beschutting geven moet gestimuleerd 
worden. Daarnaast blijft het gezin de kern 
van onze samenleving en dienen de ouders 
ook hun verantwoordelijkheid te houden 
voor hun kinderen.

PvdA
De PvdA is een inclusieve partij die er wil 
zijn voor alle Brabanders, zeker ook de 
jongeren. Daarom dragen we voorzienin-
gen die belangrijk zijn voor jongeren, zoals 
betaalbare woningbouw en busvervoer 
een warm hart toe. We willen de positie 
van de jongere generaties borgen door in 
elk provinciaal beleidsstuk stil te staan bij 
de impact voor jongeren, dit kan middels 
een verplichte generatietoets voor nieuw 
beleid.

PvdD 
Afgelopen periode is een initiatief voorstel 
aangenomen om kinderen/jongeren en 
de democratie meer met elkaar te verwe-
ven. Daarnaast denken wij dat dat door 
goed op te komen voor de leefbaarheid 
in de provincie, we zo het belang van de 
jongeren vorm geven. Los daarvan zijn 
wij van mening dat politici beter naar de 
zorgen van jongeren moeten luisteren i.p.v. 
afdoen als onbelangrijk en onervaren zoals 
je zag bij Youth for Climate.

PVV
Reactie PVV Noord-Brabant: We gaan niet 
uit van een specifiek doelgroepenbeleid, 
de positie van iedere Brabants burger is 
belangrijk en dus ook van de jongere. 
Wel is het zo dat onze eigen jongeren nu 
achtergesteld worden ten opzichte van 
statushouders als zij een woning zoeken. 
Terwijl aan statushouders met voorrang 
woningen worden weggegeven moeten 
onze woningzoekende jongeren jarenlang 
op een wachtlijst staan. Dat moet wat de 
PVV betreft anders: deze woningen moe-
ten met voorrang naar onze eigen (jonge) 
woningzoekenden.

SP 
Bij alle besluiten die we moeten nemen, 
proberen we jongeren te betrekken en 
kijken we naar de gevolgen ervan voor 
jongeren. Daar waar jongerenraden of 
organisaties hun mening geven telt die 
uiteraard volwaardig mee.

Volt
Antwoord Volt
Volt vindt dat leefbaarheid in de kernen 
alleen kan bestaan als we de jongere 
generaties kunnen behouden voor deze 
gebieden. In een leefbare kern is voldoen-
de werkgelegenheid, ruimte voor ontspan-
ning, kunnen we gezamenlijk beschikken 
over voorzieningen als winkels, restaurants, 
scholen, kinderopvang en sportgelegenhe-
den, maar zijn er ook goede verbindingen 
met omringende steden. De grootste uit-
daging ligt daarnaast in het aanbieden van 
voldoende starterswoningen voor jongeren 
in onze kernen. Om deze uitdagingen aan 
te pakken wil Volt een jongerenraad in de 
Provinciale Staten installeren. Zodat jonge 
mensen meer inspraak krijgen en echt 
gehoord worden, maar ook mee kunnen 
denken aan oplossingen die voor hen van 
belang zijn. 

VVD
Wat de VVD Brabant betreft maken we be-
leid juist samen met de samenleving vanuit 
de leefwereld van Brabanders: jongeren, 
ouderen, inwoners van steden, Brabanders 
die geworteld zijn in het landelijk gebied, 
noem maar op. Dat doet recht wat de 
VVD betreft recht aan de brede wens van 
Brabanders om bij de totstandkoming van 
beleid te worden betrokken. De VVD is er 
bovendien van overtuigd dat brede par-
ticipatie bijdraagt bij aan het verbeteren 
van de kwaliteit van beleid en wetgeving 
en ook het draagvlak daarvoor vergroot. 
Als volksvertegenwoordigers dragen wij de 
verantwoordelijkheid om die samenwer-
king op te zoeken.
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criminaliteit

Het aantal politiebureaus op het platteland is de afgelopen jaren sterk afgenomen en ook de wijkagent 
verdwijnt uit het straatbeeld. 

Wat wil uw partij voor acties ondernemen om de veiligheid op het platteland te vergro-
ten? Dit ook in het kader van de strijd tegen de criminaliteit die het lokale gezag 
ondermijnt.

50PLUS
De afgelopen 10 - 15 jaar zijn veiligheid, 
toezicht, handhaving maar vooral het 
oog hebben voor elkaar onder druk ko-
men staan. 50PLUS is van mening dat 
vestigingsspreiding een oplossing kan zijn 
het contact van Brabantse inwoners met 
toezicht en handhaving weer bij elkaar te 
brengen.  
Zoals hiervoor bepleit streeft 50PLUS er 
dan ook naar om in dorps- en/of gemeen-
schapshuizen niet alleen het samenkomen 
en samenzijn te entameren maar ook de-
pendances te vestigen van diensten zoals 
toezicht en handhaving.
Verder blijft 50PLUS een voorstander van 
WhatsApp buurtalarmgroepen waarbij er 
een nauwe samenwerking ontstaat tussen 
de inwoners, de politie, de Boa, de ge-

meente-ambtenaren voor veiligheid en de 
burgemeester.

ALLIANTIE
Zeer terecht punt. Wij ijveren voor een 
harde bestrijding van de ondermijnende 
drugscriminaliteit. De provincie zal met de 
grote steden en veiligheidsregio’s er voor 
moeten ijveren dat de rijksoverheid een 
groter deel van de recherche-capaciteit op 
Brabant te richt. Daarnaast zal er veel meer 
preventief gecontroleerd moeten worden 
op het platteland. Dat kan voorkomen 
dat eigenaren van stallen/loodsen in een 
onmogelijke positie komen te verkeren 
tegenover drugsbendes.   
 
A W PA W P
Inwoners dragen op basis van wederkerig-

heid verantwoordelijkheid voor een veilige 
samenleving. Handhaving kan niet alleen 
door politie en ambtenaren van de ver-
schillende overheden.

BBBBBB
BBB staat voor meer blauw op straat. Ook 
willen we graag meer politiebureaus op 
het platteland en in de wijk. Daarnaast 
moet er een werkbaar meldingsysteem 
komen, met als gevolg als je iets meldt 
dat er dan ook iemand komt. Meer blauw 
op straat vergroot de sociale veiligheid en 
gaat ondermijning tegen op het platteland.

BVNL
Belang van Nederland ziet het geconsta-
teerde probleem (gebrek aan veiligheid) 
als een verantwoordelijkheid van het Rijk. 
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Voor de provincie ligt hier geen taak. Als 
het Rijk tekortschiet, kan de provincie het 
Rijk daarop aanspreken maar verder zien 
wij voor de provincie geen taak weggelegd 
op dit gebied. 
Wij zijn tegen de bewapening van BOA’s. 
Dat zal namelijk de veiligheid alleen maar 
verminderen aangezien drugscriminelen 
altijd beter bewapend zullen zijn.

CDA
Veiligheid is en blijft voor CDA Brabant 
een belangrijk thema. De rol van de pro-
vincie mag niet onderschat worden. CDA 
Brabant ziet dat criminaliteit niet bij de 
gemeentegrenzen, provinciegrenzen of 
landsgrenzen stopt. De provincie moet 
hierin coördineren, ondersteunen, stimule-
ren, verbinden en aanjagen.

ChristenUnie-SGP
Voor dit thema vragen we aandacht bij 
politie en justitie. Er is werk aan de winkel 
waar het gaat om onze veiligheid. Een 
aantal punten wil de ChristenUnie-SGP 
specifiek oppakken:
•  We bestrijden verkeerd gebruik van de 
ruimte. We denken daarbij aan drugsfa-
bricage en dumpingen. Potentiële locaties 
worden actief in samenwerking met politie 
en justitie opgespoord. 
•  Ook moeten maatregelen worden ge-
troffen om aantasting van het milieu en de 
leefomgeving te voorkomen. Dit betekent 
een streng maar duidelijk milieubeleid. 
•  We willen de groene boa’s versterken. 
Zij komen veel in het landelijk gebied en 
moeten ruimte krijgen om een grotere bij-
drage te kunnen leveren aan de veiligheid.
•  We investeren ten slotte extra in het 
programma vitale vakantieparken. In dit 
programma onderzoeken we of onze 
vakantieparken niet verworden tot een 
vrijplaats van (ondermijnende) criminele 
activiteiten. Zo nodig nemen we actie.

D66 
De provincie moet zich (helaas) steeds 
meer bezighouden met de veiligheid van 
haar inwoners en haar bestuurders door de 
strijd tegen ondermijning en de georga-
niseerde criminaliteit samen met anderen 
te voeren. Wegkijken en verantwoorde-
lijkheden afschuiven zijn geen optie. Inzet 
van de provincie kan worden gevraagd 
bijvoorbeeld als het gaat om grensover-
schrijdende of interprovinciale samenwer-
king of bij de screening bij benoemingen 
en in het kader van de Wet Bibob bij 

vergunningenafgiften, subsidieverleningen, 
aanbestedingen en vastgoedtransacties 
door de provincie. 
Daarnaast kan er niet getornd worden aan 
de integriteit van het provinciale bestuur 
en haar bestuurders, waar D66 Brabant 
wil dat Provinciale Staten scherp toezicht 
op zal houden. Interbestuurlijk toezicht 
wordt uitgevoerd in goede dialoog met 
betreffende medeoverheden, maar met 
scherpte als het gaat om wettelijke taken 
en verantwoordelijkheden.
Er kan niet getornd worden aan de inte-
griteit van het provinciale bestuur en haar 
bestuurders, waar D66 wil dat Provinciale 
Staten scherp toezicht op zal houden. In-
terbestuurlijk toezicht wordt uitgevoerd in 
goede dialoog met betreffende medeover-
heden, maar met scherpte als het gaat om 
wettelijke taken en verantwoordelijkheden. 

FVD
Wij willen meer blauw op straat, en dan 
ook echt blauw: geen boa’s, maar echte 
politie. 

GroenLinks 
GroenLinks Brabant heeft ook hierover 
concrete punten in het verkiezingspro-
gramma opgenomen. Hierna een aantal 
voorbeelden: 
-  Voor een veilig buitengebied zetten we 
de provinciale investering Samen Sterk in 
Brabant (SSiB) voort, zoals groene BOA’s 
(buitengewone opsporingsambtenaren), en 
waar nodig versterken we die. Samen met 
het Rijk trekken we geld uit voor professi-
onalisering (opleiding, ondersteuning en 
uitrusting);
-  Voor een veilig en leefbaar platteland is 
de voortzetting van de VABIMPULS-rege-
ling nodig. Hierdoor worden agrariërs die 
willen stoppen of al zijn gestopt begeleid 
en wordt er gekeken naar sloop of andere 
invulling van stallen en bedrijfsruimten. 
Zo beperken we het risico op misbruik 
van lege stallen en schuren door (drugs)
criminelen;
-  De Bibob-eenheid blijft op peil en wordt 
waar nodig uitgebreid. Ook zetten we 
nog meer in op samenwerking met de 
Omgevingsdiensten, zodat de provincie 
ondermijnende criminaliteit snel op het 
spoor komt.

JA21

Veiligheid
Het enorme capaciteitstekort bij de Nati-
onale Politie drukt zwaar op de provincie. 

Met name buiten de stedelijke gebieden 
zijn de gevolgen ernstig. Politiebureaus 
sluiten hun deuren, wijkagenten verdwij-
nen en aanrijtijden zijn veel te lang. Dit 
alles heeft flink zijn weerslag gehad op de 
veiligheid en de veiligheidsbeleving in onze 
dorpen. Tegelijkertijd verkeert Nederland in 
de greep van de ondermijnende drugs-
criminaliteit. Ook Brabant. In de steden, 
maar zeker ook in het buitengebied waar 
drugsdumpingen plaatsvinden en afgele-
gen panden worden gebruikt als drugslab 
of wietkwekerij. Ook in het openbaar 
vervoer voelen nog altijd veel te veel rei-
zigers en medewerkers zich onveilig door 
intimiderend of zelfs gewelddadig gedrag. 
Veiligheid is geen provinciale bevoegdheid, 
maar de provincie kan zich wel degelijk 
inspannen om het belang van veiligheid 
voor Brabanders te bevorderen bij andere 
overheden.
JA21 wil: 
•  Druk vanuit de provincie op het Rijk voor 
snelle en grootschalige uitbreiding van 
de politiecapaciteit, onder meer door de 
herinvoering van veldpolitie
•  Terugkeer van wijkposten en politiebu-
reaus in de kleine kernen
•  De invoering van een vervuilersheffing 
onderzoeken voor gebruikers van syntheti-
sche drugs
•  Intensieve controles op drugsproductie 
en dumpingen in het buitengebied
•  Beter samenwerken met de opsporings-
diensten in België
•  Onze inwoners beschermen tegen crimi-
nele invloeden en infiltratie van criminelen 
in onze samenleving
•  BOA’s of particuliere beveiligers in het 
openbaar vervoer dat onder de provincie 
valt.

Jezus leeft
De wijkagent moet terug en buurtbewo-
ners moeten appgroepen maken, waarin 
verdachte situaties kunnen worden door-
gegeven aan de wijkagent.

Lokaal Brabant  
Een veilige omgeving is één van de be-
langrijkste zaken in ons menselijk bestaan. 
Dat beseffen we ons maar al te goed als 
Lokaal Brabant. Of het nu om criminali-
teit, verkeersveiligheid, veilig zwemwater, 
brandweer, GGD of welke ander vorm van 
veiligheid gaat: iedereen kan er mee te 
maken krijgen. Sinds het opgaan van alle 
veiligheidsdiensten in veiligheidsregio’s is 
de rol van de provincie beperkt.
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De rol die alle gekozenen in ons be-
stuurlijk bestel hebben is er een van een 
voorbeeldfunctie. Lokaal Brabant vertaalt 
dit in betrouwbaar, respectvol en integer 
handelen van de overheid en haar bestuur-
ders binnen de algemeen geaccepteerde 
normen en waarden. Lokaal Brabant werkt 
hierbij vanuit het principe ‘Goed voor-
beeld doet goed volgen’. Samen met alle 
Brabanders werken wij aan de verbetering 
van onze veiligheid en terugdringen van de 
criminaliteit. 
Samen kunnen we het verschil maken. 
Hierbij past ook meer zichtbaar handelen 
van betrokken ambtsdragers. Of het nu 
blauw op straat is, of handhavers, BOA’s 
etc. maakt geen verschil. Ook buiten de 
steden.

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
De zichtbaarheid van politiebureaus op het 
platteland is niet het kernprobleem. 
Met de huidige communicatiemiddelen zijn 
grotere gebieden te bestrijken. 
De ontwikkelingen met digitaal informatie 
verzamelen neemt steeds toe en de politie 
is daardoor (on)zichtbaar toch aanwezig. 
Het komt ons zinvol over om in gezinssi-
tuaties een beter contact te onderhouden 
waarmee de jeugd in aanraking komt en 
daarvoor eerder aan de bel trekt bij de 
bevoegde instanties.

PvdA
De PvdA vindt het zorgwekkend dat er 
voorzieningen verdwijnen op het platte-
land. De Rijksoverheid en gemeenten zijn 
verantwoordelijkheid voor de politie, de 
provincie investeert aanvullend miljoenen 
per jaar in een veiliger Brabant. Investeren 
in veiligheid doen we zonder dat we hier 
een wettelijke taak hebben, dus omdat we 
dat belangrijk vinden. Dit doen we door 
extra groenen BOA’s (SSiB) te financieren 
en de Taskforce RIEC te steunen, die strijdt 
tegen ondermijning van samenleving en 
overheid. Dit blijft de provincie wat de 
PvdA betreft doen.

PvdD 
De PvdD is voorstander van het versterken 
van het SSIB (Samen Sterk in Brabant). Zo-
wel op het gebied van (drugs)criminaliteit 
als met betrekking tot stroperij. 

PVV
Reactie PVV Noord-Brabant: Er moet stevig 
worden ingezet op een veiliger platteland 
en een harde aanpak van criminaliteit. 

In de landelijke politiek (dit is immers 
landelijke beleid) pleit de PVV steevast voor 
het open houden van politiebureaus op 
het platteland en de daarvoor benodigde 
financiële middelen. De politiebureaus 
moeten dan ook zeker terugkeren op ons 
platteland. Op provinciaal niveau wil de 
PVV de terugkeer van de ‘veldpolitie’ die 
de veiligheid in ons buitengebied moet 
verbeteren. 

SP 
De SP pleit landelijk al jarenlang voor uit-
breiding van de politie, dus meer bureaus 
en meer wijkagenten. De provincie gaat 
hier niet over. De SP is wel van mening dat 
de provincie een meldpunt moet opzetten 
waar bijvoorbeeld boeren die onder druk 
gezet worden om ruimte te verhuren voor 
criminele activiteiten, terecht kunnen.

Volt
Veel kleinere gemeenten hebben onvol-
doende middelen om zich tegen onder-
mijning van het lokale gezag te kunnen 
verweren. Het zou goed zijn als de provin-
cie de veiligheidsregio´s én alle gemeenten, 
klein en groot, gaat faciliteren, helpen en 
ondersteunen, bij de aanpak van grote 
criminaliteit. Bijvoorbeeld door het be-
schikbaar stellen van specialistische teams, 
digitale experts of gecoördineerde inzet bij 
opsporing van gerelateerde milieu-crimi-
naliteit. Het thema ondermijning is op dit 
moment al wel bij een gedeputeerde van 

de provincie ondergebracht, maar er is nog 
onvoldoende beleid gemaakt om dit daad-
krachtig aan te pakken. Daarbij komt dat 
Volt de problematiek breder wil aankaar-
ten, want door het huidige uitblijven van 
een gezamenlijke aanpak dreigt ook de 
jeugd steeds meer onder invloed te komen 
van criminele organisaties. Zo pleiten wij 
voor het uitrollen van programma’s met 
bewezen succes, zoals Grote Broer Grote 
Zus in Breda, over de gehele provincie.

VVD 
De veiligheid van de Brabanders is een 
groot goed voor de VVD Brabant. Helaas 
zien we nog steeds veel problemen op 
dit terrein, o.a. in het buitengebied. Deze 
criminaliteit ontwricht de samenleving en 
vormt een gevaar voor veel Brabanders. Of 
het nu gaat om wildcrossen, stroperij of 
om drugsdumpingen in het bos waar-
door ons drinkwater wordt vervuild. De 
VVD Brabant wil deze criminaliteit hard 
blijven aanpakken. Als provincie zijn onze 
bevoegdheden hierin beperkt, maar we 
zetten bijvoorbeeld wel groene BOA’s in. 
Zij hebben de taak om criminele activitei-
ten in het buitengebied op te sporen en 
adequaat aan te pakken. Hiervoor mogen 
zij wat de VVD betreft niet afhankelijk zijn 
van de politie;zij moeten de juiste be-
voegdheden en uitrusting krijgen om hun 
taken te kunnen uitvoeren. 
Overigens gaat de provincie niet over het 
aantal politiebureaus.
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Op 15 maart kunt u een van de kandidaten van een van de 
20 partijen die meedoen aan de Statenverkiezingen tot uw 
Brabantse volksvertegenwoordiger kiezen. Zoveel keuzes, 
zoveel partijen, zoveel kandidaten die mee willen doen, 
praten en besluiten in de Brabantse democratie. Het is een 
feest voor de democratie, want stel je voor dat je maar uit 
een of twee partijen zou mogen kiezen… 
Echter, bestuurders en media benadrukken de andere kant: 
het vormen van een coalitie wordt met zoveel partijen 
steeds moeilijker. Het is een populaire bestuurlijke bena-
dering vanwege de zogeheten versplintering van de volks-
vertegenwoordiging. Versplintering veronderstelt dat de 
Statenzaal aan stukken ligt. Dat is een vreemde redenering 
wanneer er zoveel kleuren en partijen mee doen. 

Kiesdrempel 
Versplintering wordt zelfs als argument aangevoerd om 
de kiesdrempel te verhogen. Brabants Dagbladcolumnist 
Tony van der Meulen bepleitte een hogere kiesdrempel 
want dat zou ervoor zorgen dat de Staten bestuurbaar 
blijven. Zouden wij het systeem hebben van landen als 
Duitsland (kiesdrempel: 5 procent) of Turkije (kiesdrempel: 
10 procent) zou een partij respectievelijk vijftigduizend of 
honderdduizend stemmen nodig hebben voor een zetel 
in de Statenzaal. Onder het Duitse systeem zouden Lokaal 
Brabant, Partij voor de Dieren, 50Plus en ChristenUnie-SGP 
buitenspel hebben gestaan. Zou het Turkse model gevolgd 
zijn, dan hadden we alleen VVD, Forum voor Democratie 
en CDA in 2019 in de Brabantse Staten gekregen. Of daar-
mee het uiteenvallen van Forum was voorkomen en de 
democratie geholpen, wie het weet mag het zeggen. 

Verhogen van de kiesdrempel is het foute antwoord op 
het echte probleem: te veel fracties en politici die hun ei-
gen gelijk altijd zaligmakend vinden. Betere oplossingen 
zijn er die tot samenwerking dwingen, zoals het opleggen 
van een minimumfractievereiste of het verhogen van het 
aantal Statenleden. De allerbeste remedie tegen de zoge-
heten versplintering is de bereidheid van ieder Statenlid om 
rekening te houden met elkaar, zoals vroeger in de grote 
Brabantse gezinnen. Dat wil dus ook zeggen: terwijl voor 
de verkiezingen het partijbelang logisch het belangrijkste 
is, is het partijbelang erna juist ondergeschikt aan het geza-
menlijk keuzes maken voor het oplossen van maatschappe-
lijke knelpunten. Staten die dat niet doen, verdienen geen 
gezag. 

Poepje ruiken 
Wie van de Boer Burgerbeweging – de mogelijk grote win-
naar – verwacht dat deze partij het land even een poepje 
laat ruiken, dient daarom te beseffen dat ook de nieuwe 
BBB’ers water in de wijn behoren te doen. Boeren hun ge-
lijk geven is iets anders dan met alle Brabanders tot goede 
afspraken komen over een duurzame samenleving. 
Politieke bestuurders en hun volgers die hechten aan ef-
ficiënt besturen, klagen daarom niet over de hoeveelheid 
partijen maar spreken hun eigen achterban erop aan dat 
ook zij bereid moeten zijn om in te schikken. Wie een 
krachtig bestuur wenst, maakt Statenleden daarom niet 
tot een volgzame, gedisciplineerde kudde en durft te wer-
ken met wisselende meerderheden. Alleen dan neem je 
de eigen democratie in het Brabantse provinciehuis en de 
kiezers pas echt serieus. 

Het gezag 
van de kiezer verdienen 

Henk Bouwmans  Voorzitter De Collegetafel, kennis- en debatplatform over bestuurlijke kwesties en conflicten in het openbaar 
bestuur met een maatschappelijke betekenis, zie: www.decollegetafel.nl
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50PLUS
Ons politieke bestel waarbij het doen 
van politieke concessies (afspraken die 
“substantieel” afwijken van het partij- ver-
kiezingsprogramma) bij het vormen van 
een coalitie eerder regel dan uitzondering 
zijn, zijn volgens 50PLUS referenda in het 
belang van de democratie een absolute 
noodzaak.

ALLIANTIE
Geen probleem met een provinciaal raad-
plegend referendum.
 
A W PA W P
AWP water, klimaat en natuur zijn tegen 
een provinciaal referendum. 
Wel inwoners per onderwerp/thema be-
trekken en meenemen.

BBBBBB
Nee, BBB wil een permanente structuur 
hebben waarin burgers gehoord worden 
bij de ontwikkeling van plannen.

BVNL
Wat Belang van Nederland betreft dient 
het referendum zo spoedig mogelijk te 
worden ingevoerd.

CDA
Bij elkaar ‘op de koffie’ en start de dialoog
De kloof tussen burger en overheid wordt 
al jarenlang alleen maar groter. Burgers 
lijken meer vertrouwen in de rechter dan 
in de overheid te hebben en omgekeerd. 
Een groeiende groep dreigt af te haken, 
of sterker nog, gaat in verzet tegen de 
bestaande orde. Polarisatie, sociale onrust 
en onveiligheid nemen dan toe. Het CDA 
wil die kloof dichten. Niet met de inzet 
van nog meer beleid, van nog meer regels 
of van democratische lapmiddelen als een 
referendum maar eigenlijk door weer heel 
ouderwets het goede gesprek te voeren 
met elkaar. In de dialoog, in het goede 
gesprek komen we van elkaar te weten 
wat er speelt. Behalve een scherp inzicht 
leidt de dialoog ook tot meer vertrouwen. 

De burgers voelen zich namelijk gezien 
en gehoord. In die dialoog doen we ook 
een beroep op de Brabanders om zelf ook 
maatschappelijk actief te zijn.

ChristenUnie-SGP
Wij willen inwoners actief betrekken bij 
nieuw beleid, bv. via burgerplatformen en 
het uitdaagrecht. Met het invoeren van 
nieuwe bestuurlijke structuren (zoals het 
referendum) zijn we terughoudend. 

D66 
Daar is een grondwetswijziging voor nodig 
die door de eerste en de tweede kamer 
moet worden geaccordeerd. Het is dus 
feitelijk wettelijk onmogelijk om een pro-
vinciaal referendum in te voeren.

FVD
Uiteraard, democratie hoort meer te zijn 
dan één keer in de vier jaar een vakje 
aankruisen op een stembiljet. Het is nood-
zakelijk dat de provincie burgers bij grote 

referendum

Vraag:  Is uw partij voor de invoering van een provinciaal referendum?
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vraagstukken actief raadpleegt middels 
een referendum. Zo laat je aan de burger 
zien dat hun stem daadwerkelijk telt.

GroenLinks
GroenLinks Brabant is voorstander van 
goede en laagdrempelige betrokkenheid 
van burgers bij besluitvorming. Dit bete-
kent dat het belangrijk is dat Brabanders 
vooraf kunnen meepraten zodat voorstel-
len na een inspraakronde eventueel nog 
kunnen worden aangepast. Veel onder-
werpen zijn lastig te vatten in een simpele 
ja-nee vraag zoals die vaak bij referenda 
wordt voorgelegd. Nadat een referendum 
heeft plaatsgevonden en de meerderheid 
tegen een voorstel heeft gestemd is het 
vaak niet precies duidelijk waarom de 
meerderheid tegen heeft gestemd. Daar-
om wil GroenLinks Brabant meer goede 
inspraak vooraf in plaats van achteraf.

JA21

Ja.

Jezus leeft
Absoluut.

Lokaal Brabant  
Lokaal Brabant is voor een provinciaal re-
ferendum, maar nog wel experimenteel en 
met een ‘echte aanleiding’. Er moet iets te 
kiezen zijn. Overigens is hiervoor nog geen 

wettelijke basis. Dus zijn hiervoor spelre-
gels noodzakelijk die nog gemaakt moeten 
worden. Daarbij moeten we ons realiseren 
dat een referendum organiseren erg kost-
baar is, minimaal €1.500.000 en wij dit 
geld maar een keer kunnen uitgeven. Bin-
nen onze democratie is er al een keer per 
vier jaar de gelegenheid ons als Brabanders 
uit te spreken over het gevoerde beleid en 
de toekomstige richting. 

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
Is een goed uitgangspunt op twee voor-
waarden. Kan de inhoud van het besluit 
vooraf duidelijk verwoord worden en kan 
inzichtelijk gemaakt worden wat de con-
sequenties zijn van de invoering van de 
uitspraak. Denk hierbij aan onze eerdere 
uitspraak: Inspraak zonder inzicht leidt tot 
een uitspraak zonder uitzicht.

PvdA
Nee

PvdD 
Ja. Het raadgevend referendum is toegan-
kelijk en wordt gestimuleerd. Bij grote de-
mocratische keuzes dient er een correctief 
bindend referendum te worden gehouden.

PVV
De PVV is een groot voorstander van de 
invoering van een provinciaal referendum. 

Hiertoe hebben we al verschillende initia-
tiefvoorstellen ingediend en we blijven ons 
hier keihard voor inzetten. Dit is immers 
de meest directe manier van burgerparti-
cipatie.

SP 
Volmondig ja.

Volt
Volt verkiest burgerparticipatie boven het 
referendum. 
Wij zijn van mening dat het betrekken van 
de burger niet eenmalig is, maar gedu-
rende het gehele proces moet plaatsvin-
den. Zo werken we gezamenlijk aan een 
oplossing en creëren draagvlak voor een 
gedragen besluit.  

VVD
Nee. Het probleem met referenda is dat ze 
complexe problemen terugbrengen tot een 
simpel ‘ja’ of ‘nee’. 
De VVD Brabant staat voor de represen-
tatieve democratie waarin gekozen volks-
vertegenwoordigers aan de slag gaan met 
deze complexe problemen, 
in nauwe verbinding met de samenleving. 
Het betrekken van de samenleving bij 
het maken van beleid draagt bij aan het 
verbeteren van de kwaliteit van beleid en 
wetgeving en vergroot ook het draagvlak 
daarvoor.

Wat deze partijen en de nieuwkomers 
in de Provinciale politiek vinden 

van deze en andere vragen 
kun je lezen en downloaden
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www.kleinkernenmagazine.nl
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50 PLUS
Uitgaande van ons potentieel en rekening 
houdende met de emotie gaat 50PLUS uit 
van 5 zetels.

ALLIANTIE
Wij zijn een nieuwe startende partij die 
zich aangetrokken voelt tot het gedachte-
goed van Pieter Omtzigt. 
Wij zijn al heel tevreden met enkele provin-
ciale zetels. 

A W PA W P
Het is de eerste keer dat AWP met de 
Provinciale verkiezingen deelneemt. We 
hopen op 2 zetels.

BBBBBB
6 - 8 zetels.

BVNL
Wij verwachten 3 tot 5 zetels.

CDA
Dat is moeilijk te voorspellen met zoveel 
(nieuwe) partijen die deelnemen. 
Wij gaan voor een goed resultaat en den-
ken dat Brabant gebaat is bij een sterk 
CDA.

ChristenUnie-SGP
Wij hebben de ambitie om onze huidige 
zetel in ieder geval te behouden maar zien 
kansen om naar 2 zetels te groeien en daar 
zetten we dan ook op in.

D66
We zetten in op een groei van 5 naar 7 
zetels.

FVD
Dat is aan de stemmer, maar wij hebben 
alle vertrouwen dat de inwoners van 
Noord-Brabant weten dat FVD als enige 
een écht alternatief biedt. We kunnen 
daarom op heel veel stemmen rekenen.

GroenLinks
Bij de PS-verkiezingen van 2019 haalde 
GroenLinks Brabant een ruime vijf zetels. 
Sindsdien is de roep om een groen, 
gezond en gelukkig Brabant alleen maar 
groter geworden. 
Zo getuige ook de enorme verkiezings-
winst van GroenLinks in Brabant bij de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2021. Wij 
verwachten daarom ook in de Brabantse 
Staten te kunnen groeien en minimaal zes 
zetels te halen.

JA21

We worden de grootste en dat is ook hard 
nodig om de noodzakelijke veranderingen 
voor Brabant en de Brabanders op het 
gebied van energiekosten, woningbouw 
en immigratie te kunnen verwezenlijken. 
JA21 is blij met elke stem die op onze partij 
wordt uitgebracht. Het vertrouwen dat 
kiezers ons geven zorgt ervoor dat wij de 
komende jaren elke dag met veel energie 
voor u aan de slag gaan. 

Jezus leeft
1.

Lokaal Brabant  
Lokaal Brabant neemt de verkiezingsuit-
slag van de gemeenteraadsverkiezingen 
heel serieus. 43 procent van de Brabantse 
kiezers stemde daarbij op een lokale partij. 

Meer dan 50 procent van de wethouders 
in Brabant is afkomstig van een Lokale 
partij. Lokaal Brabant denkt minimaal 3 
zetels te kunnen behalen bij de provinciale 
verkiezingen. 

Ouderen Appèl - Hart voor Brabant
Wij hebben de glazen bol geraadpleegd, 
maar die gaf geen antwoord. De kiezer 
bepaalt en niet onze glazen bol. Uiteraard 
hopen wij ook uw steun te krijgen.

PvdA
De PvdA zit weer in de lift. We hebben nu 
3 zetels in Provinciale Staten en gaan nu 
minimaal voor 4. Samen met GroenLinks 
willen we de grootste groepering worden 
in Provinciale Staten.

PvdD 
De verwachting is 3.

PVV
Eerder heeft de PVV in Provinciale Staten 
8 zetels gehaald, we hopen dat aantal 
te evenaren. Belangrijkste is dat zoveel 
mogelijk mensen ook daadwerkelijk gaan 
stemmen. En door massaal op de PVV te 
stemmen kunnen wij de grootste partij 
worden in Brabant.

SP 
6.

Volt
Wij denken 3 zetels te gaan behalen maar 
zijn uiteraard blij met elke zetel meer!

VVD
Minimaal 10.

Hoeveel zetels denkt u te gaan behalen bij de verkiezingen?
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Brabantse stemhulpen adviseren bij maken van stemkeuze
Om de inwoners van de provincie Noord-Brabant te helpen bij het maken van hun stemkeuze bij de Provinciale Statenverkiezingen 
zijn er 2 stemhulpen beschikbaar:  

Dat zijn de StemWijzer en MijnStem.
Met stellingen over lokale thema’s krijg je als kiezer snel inzicht in partijstandpunten. De lokale partijen lichten hun standpunten aan 
de hand van de stellingen toe.  

Lokale thema’s
De beide stemhulpen geven inzicht in welke thema’s er in Brabant spelen. En welke plannen de politieke partijen voor Noord-Brabant 
hebben. Door de stellingen in de stemhulpen kun je zien op welke thema’s de partijen van mening verschillen. Op deze manier weet 
je wat er te kiezen valt voor de provincie.

stemwijzers voor de Provinciale Verkiezingen
in noord-brabant
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