
RUIMTE EN WONEN: Heel veel Brabanders wachten op 
een woning, omdat zij geen passende plek hebben om te 
wonen. Dus gaan we ons samen met gemeenten inzetten 
op de goede plekken de juiste huizen te bouwen. Binnen 
bestaande locaties in dorpen en steden, maar ook op 
nieuwe plekken als dat kan en moet.

 NATUUR EN MILIEU: We planten tot 2030 40 miljoen 
bomen en realiseren 4.500 hectare natuur voor het 
Natuurnetwerk Noord-Brabant. We stellen haalbare 
doelen en geven prioriteit aan Natura 2000-gebieden, 
om zo de verbinding te leggen met de BOS waardoor 
de natuuraanpak ook bijdraagt aan de stikstofopgave.

 WATER EN BODEM: We investeren de komende jaren 
in maatregelen om ervoor te zorgen dat we droge 
voeten houden en voldoende water hebben in tijden van 
schaarste. Daarvoor maken we met partners een plan 
voor een samenhangend watersysteem van rivieren, 
beken en bodem tot diep grondwater als geheel.

 VEILIGHEID: Het verkleinen van de impact van 
ondermijnende criminaliteit op de Brabantse 
samenleving was en blijft prioriteit. We handelen  
alleen daar waar de provincie duidelijk van  
toegevoegde waarde is.

  BESTUUR: We werken intensief samen met gemeenten 
en andere bestuurslagen aan een toekomstbestendig 
en krachtig openbaar bestuur dat dichtbij de 
Brabander staat. Leefbaarheid krijgt binnen de regio’s 
in het bijzonder de aandacht. Lokaal draagvlak moet 
nog meer de basis vormen voor onze besluiten.

  ECONOMIE, KENNIS EN TALENTONTWIKKELING:  
We gaan de internationaal concurrerende innovatieve 
economie verder verstevigen. We investeren daarom 
in technische en sociale innovaties die een bijdrage 
leveren aan grote maatschappelijke opgaven én die 
aansluiten bij de krachtige sectoren in Brabant. We 
zetten ons stevig in om de effecten van de coronacrisis 
te dempen.

  MOBILITEIT: We kiezen voor slimme oplossingen waar 
het kan en verbeteringen aan de infrastructuur waar 
het moet. Een schaalsprong in het openbaar vervoer 
is noodzakelijk om Brabant bereikbaar te houden. 
Verkeersveiligheid blijft een absolute prioriteit.

  ENERGIE: We blijven inzetten op realisatie van de 
afgesproken prestaties zoals overeengekomen in 
de Brabantse omgevingsvisie. Leveringszekerheid, 
draagvlak, draagkracht en het benutten van de 

economische kansen van de energietransitie zijn 
hierbij voor ons cruciaal. We kennen geen taboes  
in de energiemix: ook kernenergie is welkom.

  LANDBOUW EN VOEDSEL: Landbouw en natuur 
zijn allebei van levensbelang voor een goed en 
gezond leven in de stad en op het platteland. Ze zijn 
bondgenoten, geen tegenstanders. We werken aan 
een goede toekomst voor beiden. We bouwen verder 
aan hernieuwd vertrouwen tussen de agrarische sector 
en de provincie.

  VRIJE TIJD EN ERFGOED: Vrijetijdsbesteding in 
combinatie met een rijk cultureel leven is een 
belangrijke voorwaarde voor een goed woon-, 
vestigings-, werk- en leefklimaat. Vanuit een scherpe 
keuze over onze rol positioneren we de beleidsvelden 
cultuur, sport en vrijetijdseconomie in het nieuwe 
beleidskader Vrije Tijd. Met cultureel erfgoed en de 
bijbehorende verhalen blijven we de geschiedenis van 
Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. We 
gaan door met de aanpak van herbestemming van 
belangrijke erfgoedcomplexen. 

De Brabantse politiek is toe aan rust in het politiek-
bestuurlijk landschap én bovenal tastbare resultaten 
die bijdragen aan de ontwikkeling van Brabant.  Een 
meerderheidscoalitie is noodzakelijk, voor de aanpak 
van de coronacrisis en voor de aanpak van veel 
andere grote dossiers. Voor de uitvoering van ons 
bestuursakkoord stappen we op een rijdende trein 
en zetten we gaandeweg een eigen nieuwe koers uit. 
Dat doen we:

SAMEN: We willen nadrukkelijker kijken of onze 
besluiten lokaal draagvlak hebben. We willen nauwer 
samenwerken met alle partijen in Provinciale Staten.
SLAGVAARDIG: De focus ligt op doen. Als hier lokaal 
draagvlak voor is, versnellen we de realisatie van een 
aantal van onze belangrijke grote projecten.
SLIM: We zetten in op technologische en sociale 
innovaties. Hierdoor ondersteunen we niet alleen 
de Brabantse economie, we stimuleren ook nieuwe 
oplossingen voor de maatschappelijke opgaven van 
vandaag en morgen.

PRINCIPES VOOR SAMENWERKING

  Wij staan voor een open en respectvolle samenleving 
waarin iedereen mee kan doen. Iedereen is vrij om 
te zijn wie hij of zij is.
  Wij laten zien wat we doen, met uitgestoken hand 
naar iedereen en zetten ons in voor waar we als 
Brabants provinciebestuur een rol hebben. Daarbij 

werken we goed samen met de overheid die het 
dichtst bij de Brabanders staat: de gemeente. 

  Wij voeren beleid dat effectief is, en ook op de 
lange termijn financieel houdbaar is. We stellen de 
kerntaken centraal. 
  Als provincie stimuleren wij initiatief en innovatie als 
motor van vooruitgang.

  Wij hebben oog voor wat ons beleid voor mensen 
betekent. 

  We zijn actief onderdeel van Europa. 
  Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering 
van het Klimaatakkoord, onder voorwaarde van 
haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak.

  We bouwen voort op wat goed is.

ONZE KOERS:
  Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS): We 
zetten vol in op de gebiedsgerichte aanpak, zodat 
er ‘ontwikkelruimte’ blijft voor en tussen alle sectoren. 
We romen geen extra stikstofruimte af als dat ten 
koste gaat van de ontwikkelkracht van Brabant en 
maken met sectoren afspraken over een evenwichtige 
bijdrage die zij moeten leveren.
  Aanpassing verouderde stalsystemen: Om Brabant 
in beweging te houden, is het noodzakelijk en 
rechtvaardig de geplande verduurzaming van oude 
stalsystemen door te zetten. Tegelijkertijd moet er oog 
zijn voor het juiste tempo en voldoende draagvlak 

binnen de sector. We passen daarom de datum voor 
het voldoen aan de emissie-eisen aan naar 1 januari 
2024.

  Vrije Tijd: We herpositioneren de rol van de 
provincie op de beleidsvelden Cultuur, Sport en 
Vrijetijdseconomie, er komt een nieuw beleidskader 
Vrije Tijd.
  Financiën: We moeten nu scherpe keuzes maken 
om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. 
We gaan structureel €30 miljoen besparen. 
De eerder aangekondigde verhoging van de 
motorrijtuigenbelasting verlagen we naar een 
indexering van 1,5% per jaar.

  Lokaal draagvlak: We zoeken naar nieuwe manieren 
om ervoor te zorgen dat draagvlak onder de 
Brabantse bevolking nog meer de basis vormt voor 
onze besluiten, bijvoorbeeld via internetconsultaties 
en een correctief referendum.

  Rijdende trein: we gaan stevig aan de slag 
met de uitvoering van gemaakte plannen voor 
de aanpak van de woningbouw en duurzame 
energieopwekking, het tegengaan van ondermijning 
en verdroging, de schaalsprong in het openbaar 
vervoer en het versterken van de economie.

CHRISTOPHE VAN 
DER MAAT, VVD
Mobiliteit, Financiën 
en Organisatie

“Iedereen in Brabant 
moet overal veilig van 
en naartoe kunnen 
bewegen.”

ERIC DE BIE, FVD
Energie, Erfgoed 
en Bestuurlijke 
Vernieuwing

“De provincie moet 
ervoor zorgen dat er 
voldoende draagvlak is 
voor beleid.”

ERIK RONNES, CDA
Ruimte en Wonen

“Samen met gemeenten 
gaan we ons inspannen 
om op de goede  
plekken de juiste huizen  
te bouwen.”

WIL VAN PINXTEREN, 
LOKAAL BRABANT
Vrije Tijd, Bestuur en 
Veiligheid

“Ook in de toekomst 
moeten we nog kunnen 
genieten van al het  
moois dat Brabant te 
bieden heeft.”

MARTIJN VAN 
GRUIJTHUIJSEN, VVD
Economie, Kennis & 
Talentontwikkeling

“Brabant is en blijft een 
innovatieve topregio, 
dat is mijn topprioriteit.”

PETER SMIT, FVD
Water en Bodem

“Samen met alle  
partijen zorgen we 
voor droge voeten en 
voldoende water in  
tijden van schaarste.” 

ELIES LEMKES-
STRAVER, CDA
Landbouw, Voedsel 
en Natuur

“Landbouw en natuur 
zijn bondgenoten, geen 
tegenstanders.”

Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant
BESTUURSAKKOORD 2020-2023 IN EEN OOGOPSLAG

1.  FIJN, VEILIG EN GEZOND BRABANT

2.  CONCURREREND & ONDERNEMEND 
BRABANT

3.  LEVENDIG BRABANT

DRIE HOOFDDOELEN:


