


Doorgeven



Het laatste jaarverslag dat ik als Commissaris van de Koning mag uitbrengen ligt voor u.
Net als het eerste en de daaropvolgende edities is het fraai vormgegeven door twee 
jonge talenten (deze editie door de studentes Charley de Graaf en Sophie Zweers) van de 
Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost, die in onze provincie opleidingen op het 
gebied van vormgeven en design verzorgt in Breda en ’s-Hertogenbosch.

Zij kozen ook de titel: Doorgeven…..

Die titel inspireerden zij op de laatste nieuwjaarstoespraak die ik mocht houden maar 
hij werd onverwacht ook anders actueel. Die nieuwjaarstoespraak hield ik op 9 januari 
2020 in ons prachtige provinciehuis, één week voordat ik daar op 17 januari, in een 
vergadering van Provinciale Staten, mijn besluit bekend maakte om per 1 oktober een 
nieuwe verantwoordelijkheid te aanvaarden.

Op die dag zal ik de verantwoordelijkheden van mijn mooie ambt doorgeven aan mr. Ina 
Adema, die op 3 juli jongstleden door de vertrouwenscommissie is voorgedragen. Ik wens 
haar ook op deze plaats alvast alle succes in de jaren dat zij Commissaris van de Koning 
in onze mooie provincie mag zijn. Net als 11 jaar geleden valt de datum van overdracht 
niet samen met die van de wisseling van het kalenderjaar. Dat is de reden waarom we in 
dit verslag, net als destijds bij het eerste een deel van het jaar 09 en jaar 10, nu het jaar 
19 en een deel van het jaar 20 van deze eeuw van mijn laatste ‘jaarverslag’ combineren.

Net als in andere jaren doe ik verslag van mijn werkzaamheden als Commissaris, en 
besteed uitvoerig aandacht aan wat er bijvoorbeeld binnen het domein van mijn rijkstaken 
heeft gespeeld. Maar ook sta ik stil bij de ontwikkelingen in Gedeputeerde Staten en 

Doorgeven Provinciale Staten in deze verslagperiode. Het was ook deze laatste jaren een voorrecht 
om dit ambt te mogen vervullen. Met het aanbieden van dit verslag aan de leden van 
Provinciale Staten wil ik hen zeer danken voor het in mij gestelde vertrouwen. Er rust 
op hen, in deze soms roerige tijden, een grote verantwoordelijkheid om bij alle, soms 
fundamentele verschillen van inzicht die er zijn of komen, te blijven werken in en aan een 
sfeer van saamhorigheid en toekomstgerichtheid. 

Een woord van dank richt ik ook aan Zijne Majesteit de Koning en de leden van zijn 
regering met wie ik soms intensief mocht samenwerken, in het bijzonder de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eenzelfde waardering wil ik uitspreken 
voor de doyen en collegae binnen de Kring van Commissarissen van de Koning. Ook 
de samenwerking in “Brussel” (het Europees Comité van de Regio’s en het Huis der 
Nederlandse Provincies) was inspirerend en productief: ik werkte er vanuit het in mijn 
overtuiging grote belang van een goede samenwerking in de Europese Unie, graag mee 
aan een stevige rol van regio’s en steden.

Een woord van dank wil ik ook -last but not least- richten aan al die mensen in onze eigen 
provincie, binnen en buiten het provinciehuis met wie ik ook in deze verslagperiode 
intensief mocht samenwerken om Brabant een stap verder te brengen, het vertrouwen 
in Brabant te versterken en de basis te leggen voor een goede uitgangspositie voor 
toekomstige generaties. Onze economie, onze natuur, onze cultuur en onze samenleving: 
er is veel om tevreden over te zijn, maar evenzovele opgaven dienen zich, soms dringend, 
aan. De zomers van deze verslagperiode waren, om er maar eens een te noemen, droog. 
De zorg voor water, in vele facetten, bijvoorbeeld, zal in het komende decennium een 
prominente plek op de beleidsagenda vragen. De agenda van Brabant vraagt nieuwe 
impulsen. Dat geldt ook voor de wijze waarop we onze provinciale democratie vitaal 
houden. Dualisering heeft de interne gerichtheid daarvan versterkt, maar wellicht toch 
teveel ten koste van een verankering daarvan in de Brabantse samenleving. 



Ik verlaat het ambt niet omdat ik het moe was of omdat Brabant af is: integendeel. Ik vervul 
het tot de laatste dag met veel plezier en Brabant en het provinciebestuur staan voor tal 
van prachtige en belangrijke bestuurlijke en maatschappelijke opgaven. Maar het is goed 
om na 11 jaar plaats te maken voor een opvolgster en ik ben zeer vereerd de Universiteit 
van Tilburg te mogen gaan dienen. Universiteiten zijn wezenlijk belangrijke instituties. Het 
mogen doen van onderzoek en het geven van onderwijs aan de aankomende generaties is 
een geweldig mooie opdracht.

Charley en Sophie hebben de aanstaande overdracht mooi verbeeld met een speelse 
verwijzing naar ons fiere provinciewapen. Er was, eerlijk gezegd, ook een aarzeling bij 
de titel. Tijdens de voorbereidingen van dit verslag werd niet alleen bekend dat dit mijn 
laatste jaarverslag zou zijn, maar werden we ook geconfronteerd met het COVID-19 
virus, dat onze provincie als eerste in ons land ongenadig hard trof. Ook zo’n virus geven 
we door…. Vandaar de aarzeling. We proberen het te keren door afstand te houden, 
iets doen in de wetenschap dat het nodig, maar wezenlijk onnatuurlijk is. Zeker onder 
Brabanders.

2019: het was het jaar van de verkiezingen van Provinciale Staten, van de vorming van 
een nieuw College van Gedeputeerde Staten, van de heftige boerenprotesten, van de 
indringende herdenking van onze 75-jarige bevrijding; het was het jaar van een -historisch 
ongekende- politieke crisis in het Brabantse provinciebestuur: het staat intussen allemaal 
in de schaduw van een wereldwijde ‘coronacrisis’, die tijdens het schrijven van dit woord 
vooraf nog in volle heftigheid woedt. Een pandemie, een vilein virus dat vele slachtoffers 
maakt, en niet alleen doordat we er soms levensbedreigend ziek van kunnen worden. Ook 
ons sociale leven en onze economie zijn door de manier waarop we het virus de baas 
probeerden te worden hard getroffen. Er was en is veel leed en verdriet, maar gelukkig 
ook veel veerkracht en solidariteit. 

De crisis test onze samenleving op een bijzonder indringende manier, en daagt ons uit 
goed na te denken over de ecologische, sociaal-culturele en economische impact ervan. 
Hij confronteert ons met vormen van kwetsbaarheid die we bijna achteloos als van andere 
(voorbije) tijden dachten. Hij dwingt ons scherp te reflecteren op wat we als mensheid 
dachten te kunnen doen of blijven doen. Over wat we dachten te kunnen zijn en te kunnen 
blijven. Over de verhouding tussen mens en dier, mens en natuur, alsook die tussen mensen 
onderling, dichtbij en wereldwijd zullen we ‘na de quarantaine’ opnieuw moeten door 
denken.

Die vragen en reflecties zullen stellig ook voor ons Brabantse provinciebestuur nog het 
nodige gaan betekenen. Het is goed dat de achtereenvolgende colleges de blik ver over 
de reguliere bestuursperiodes van vier jaar hebben gericht, alhoewel ook 2030 dichterbij 
is dan we doorgaans denken. 

In de nieuwjaarstoespraak die het jaar 2019 inluidde stond ik uitvoerig stil bij het belang 
van de verkiezingen van maart 2019, die resulteerden in een nieuwe samenstelling van 
die Staten. Er waren zoals altijd weer winnaars en verliezers, en ook nieuwkomers, zoals 
de partij Forum voor Democratie, die met maar liefst 9 zetels de tweede partij in de Staten 
werd. Meerderheidsvorming werd wederom lastiger, en vond plaats tegen de achtergrond 
van zowel politiek als juridisch ingewikkelde uitspraken en verhoudingen. 

Maar ondanks die lastigheid is er voortdurend het kompas van de vrije verkiezingen, 
het kostbare bezit van de rechtsstaat en de democratie, verankerd in onze Grondwet. 
Juist in het jaar dat we herdachten dat we 75 jaar geleden dankzij onze bevrijders onze 
vrijheid herwonnen. Die dank zijn we ook verschuldigd aan degenen die zich gedurende 
de bezetting bleven verzetten tegen de idee dat tirannie en willekeur en de systematische 
ontkenning van de waardigheid en gelijkwaardigheid van alle mensen zou kunnen 
overwinnen. 



Daartoe behoorden ook enkele leden van de toenmalige Provinciale Staten: het is 
belangrijk dat zij nu zijn geëerd met een klein monumentje in de bibliotheek van de 
Handelingen van onze Provinciale Staten. Het was eveneens mooi om te zien hoe een 
internationaal samengestelde groep van jongeren, samen met een persoonlijk verhaal van 
ereburger Guus Meeuwis, onze provinciale herdenking een bijzonder karakter gaven. Het 
team van Brabant Remembers dat de organisatie van vele activiteiten in onze provincie 
organiseerde, verdient een enorm compliment voor de grote inzet en inspirerende 
creativiteit! 

2019: het was ook het jaar dat onze provincie de eer had om de burgerdeputatie af te 
vaardigen die het Koninklijk Paar mag begroeten op een bijzondere plek tijdens de rijtour 
bij gelegenheid van Prinsjesdag. Als thema kozen we: zorgzaam Brabant. Twee bussen vol 
mantelzorgers en andere vrijwilligers reisden af naar ’s-Gravenhage en lieten zien hoezeer 
Brabant hecht aan onderlinge zorg en een sterke samenleving. We weten dat juist daarin, 
en in de enorme kracht van onderling vertrouwen en verbeeldingskracht, de basis van ons 
economisch succes ligt verborgen.

Dat economische succes vindt zijn basis in de sterke lokale netwerken en ecosystemen van 
de regionale economie, zoals dat van de Eindhovense Fabrikanten Kring en Brainport, 
die steeds verder ook verweven zijn met sterke regio’s binnen en buiten Europa. Het is 
goed te zien dat ook in het midden, oosten en westen van onze provincie steeds sterkere 
regionale samenwerkingsverbanden ontstaan, die een duidelijk profiel kiezen dat ons 
(overheden, kennisinstellingen en ondernemers) helpt heldere keuzen te maken in economie 
en arbeidsmarkt. Ook die netwerken kregen in de afgelopen jaren de nodige aandacht, en 
ook in Brussel zijn we als provincie zeer actief geweest. 

Net zoals dat geldt voor het mooie werk dat ik mag doen, is ook de productie van een 
jaarverslag teamwork. Voor dit jaarverslag dank ik de medewerkers van het Kabinet CdK 
voor hun inzet. Een bijzonder woord van dank is er voor Annelies Cuijpers, Koen Verhees 
en Iza van Eekelen, die voor redactie en verzorging van deze editie hebben getekend. 
Last but not least spreek ik mijn dank uit aan Charley de Graaf en Sophie Zweers, die met 
hun talenten en innovatieve verbeeldingskracht tekenden voor een fraaie en bijzondere 
editie van dit jaarverslag. Veel talenten en innovatieve verbeeldingskracht, onderlinge 
verbondenheid en warme wederkerigheid: Brabantser krijg je het niet.

Juli 2020

Wim van de Donk
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 6-1  Nieuwjaarsconcert, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
 9-1  Kennismaking de heer Vonhoff, MKB Nederland, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
 9-1  Ontmoeting jeugdambassadeurs 75 jaar vrijheid, provinciehuis ’s-Hertogenbosch 
10-1  Nieuwjaarsbijeenkomst provincie Noord-Brabant, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
11-1  Aanbieden boek ‘s-Hertogenbosch en de Eerste Wereldoorlog, provinciehuis ’s-Hertogenbosch  
15-1  Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Amsterdam
16-1 Kennismaking de heer Hüttenrauch (Nedschroef), provinciehuis ’s-Hertogenbosch
17-1 Diner de heer de Groot, permanente vertegenwoordiging in Brussel, Brussel
18-1  Bijwonen nieuwjaarsbijeenkomst Eindhovense Fabrikantenkring, Eindhoven
23-1  Symposium ondermijnende criminaliteit, Deurne
25-1 Opening Lochal, Tilburg
27-1 Bijwonen eucharistieviering t.g.v. afscheid plebaan Geertjan van Rossem, ’s-Hertogenbosch
29-1 Bijwonen bezoek de heer Borsus, Waalse Minister President, Breda
30-1 Kennismakingsbezoek Z.E. de heer Marcin Czepelak, Ambassadeur van de Republiek Polen,  
 provinciehuis ’s-Hertogenbosch

Januari 2019

5-1  Nieuwjaarsconcert, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
9-1  Nieuwjaarsbijeenkomst provincie Noord-Brabant, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
10-1 Burgemeesterskring Noord-Brabant Zuidoost, Deurne
14-1  Nieuwjaarsontvangst van Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Amsterdam
15-1 Kennismakingsgesprek Diederik Samsom, kabinetschef eurocommissaris Frans Timmermans,  
 Brussel
15-1 Bezoek de heer Lambertz, voorzitter Comité van de Regio’s, aan Huis der Nederlandse   
 Provincies, Brussel
16-1 Bezoek aan DAF-proefbaan, St Oedenrode
16-1 Overleg Veiligheidsregio Brabant Midden- en West Brabant, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
23-1 Overleg Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
23-1 Chinalezing, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
24-1 Bezoek burgemeesterskring Midden-Brabant, Tilburg
27-1 Regulier overleg Kring van CdK’s, den Haag
30-1 PON bijeenkomst Brabant in Balans, Tilburg

Januari 2020
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Provinciale Staten bestaat uit 55 Brabantse 
volksvertegenwoordigers. Zij zijn rechtstreeks 
gekozen door Brabanders van 18 jaar en ouder 
en vormen het hoogste gezag in onze provincie. 
Provinciale Staten (PS) stellen de beleidskaders 
vast en controleren de uitvoering van het beleid 
van het college van Gedeputeerde Staten (GS). 
De commissaris van de Koning (cdK) is voorzitter 
van Provinciale Staten. Ik werk in die functie 
nauw samen met griffier Kirsten ten Cate en haar 
team. Bij mijn afwezigheid neemt één van de drie 
vicevoorzitters het voorzitterschap waar. Momenteel 
zijn dit Suzanne Otters-Bruijnen (VVD), Nico 
Heijmans (SP) en Martijn de Kort (PvdA). 

Provinciale Staten  
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Verkiezingen
Op 20 maart 2019 waren er 
verkiezingen voor Provinciale Staten. 
We hielden een intensieve campagne 
om de bekendheid van de provincie te 
vergroten en de Brabanders te informeren 
over de taken van de provincie en de rol 
van Provinciale Staten. Ruim 52 % van 
de Brabanders ging naar de stembus. 
Een mooie stijging ten opzichte van de 

opkomst bij de verkiezingen in 2015, die 
toen bijna 44 % was. 

Wisselingen van de wacht
Na de verkiezingen verwelkomden 
we maar liefst 29 nieuwe Statenleden. 
Daarvan waren er 3 gedeputeerde in GS. 
Onder de nieuwe Statenleden zijn 9 leden 
van nieuwkomer Forum voor Democratie, 
waarmee er 12 fracties in Provinciale 
Staten zijn. 

Op 14 juni 2019 werden Statenleden 
Christophe van der Maat (VVD), 
Marianne van der Sloot (CDA), Anne-
Marie Spierings (D66), Martijn van 
Gruijthuijsen (VVD) en Renze Bergsma 
(CDA) benoemd als gedeputeerde. Zij 
werden in de Staten opgevolgd door 
Taner Karaaslan (VVD), Gaby Scholder-
Penders (VVD), Marcel Thijssen (CDA), 
Jürgen Stoop (CDA) en Eric Logister 
(D66).

Op 30 augustus 2019 nam Femke 
Dingemans (D66) afscheid als Statenlid. 
Liesbeth Sjouw nam haar zetel in. 

Ook bij het College van GS 
waren wisselingen van de wacht. 
Ontwikkelingen in het stikstofdossier 
leidden op 9 november 2019 tot het 
vertrek van de twee CDA-gedeputeerden 
Marianne van der Sloot en Renze 
Bergsma. 

Voor deze periode zijn naast Statenleden 
ook 6 burgerleden benoemd: een 
voor 50PLUS, een voor Partij voor de 
Dieren, 2 voor LokaalBrabant en 2 voor 
ChristenUnie-SGP. 

Provinciale Staten 2019 in vogelvlucht
De vergaderagenda’s van Provinciale 
Staten waren met name na de 
zomervakantie vol. Tal van besluiten 
werden genomen over onderwerpen 
die de zogenaamde kerntaken van het 
provinciebestuur betreffen. Daaronder 
provinciale financiën, ruimtelijke 
ontwikkeling, infrastructuur en mobiliteit, 
economische ontwikkeling en cultuur en 
leefbaarheid. Tijdens een aantal lange 
debatten werden de vele belangen van 
de onderwerpen goed zichtbaar. Veel 
mensen kwamen naar het provinciehuis 
om in te spreken en hun belangen 
kenbaar te maken. Zo wisten veel 
inwoners van Nuenen in februari, toen 
het burgerinitiatief van mevrouw Hekker 
over de samenvoeging van Nuenen c.a. 
met Eindhoven aan de orde was, de weg 
naar het provinciehuis te vinden. 

Na de zomer overheerste de 
stikstofproblematiek de agenda van 
Provinciale Staten. Het leidde tot 
een aantal markante punten in de 
geschiedenis van Provinciale Staten van 
Noord-Brabant. Zo trokken op 25 oktober 
2019 naar schatting 2.000 boeren 
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op hun tractor naar het provinciehuis 
om te demonstreren. In de Statenzaal 
debatteerden Provinciale Staten tot in 
de nacht over de stikstofproblematiek 
en het voorstel voor een Interim-
omgevingsverordening. Daarop volgden 
ontwikkelingen in het stikstofdossier, die 
na de begrotingsbehandeling op 
9 november, zoals eerder vermeld, 
leidden tot het vertrek van de twee CDA-
gedeputeerden Marianne van der Sloot 
en Renze Bergsma. Om de ontstane 
politieke situatie te duiden, kwam er op 
verzoek van 5 fracties op 22 november 
een extra PS-vergadering. Tijdens de 
laatste Statendag van 2019, op 
13 december, debatteerden Provinciale 
Staten over de door Gedeputeerde Staten 
voorgestelde aanpak stikstof. Tijdens 
die vergadering besloot het CDA uit de 
coalitie te stappen.

Overige Provinciale Staten-besluiten 
in 2019 
Een selectie uit de overige behandelde 
onderwerpen in 2019: 
• Verordening agenderingsrecht   
 voor inwoners
• PAS Leegveld Deurne

• Deelname aan stichting Brainport  
 Smart District
• Rapport commissie Remkes ‘Niet  
 alles kan’
• Interim-omgevingsverordening
• Windpark Karolinapark te Steen  
 bergen
• Klimaatakkoord
• Deelname aan stichting La Vuelta
• Uitvoeringsprogramma Energie 
 2020-2023

Hoe komen Provinciale Staten tot hun 
besluiten?

Statendag
Provinciale Staten vergaderen doorgaans 
2 keer per maand op een zogenaamde 
Statendag. De agenda van zo’n 
Statendag is flexibel in te vullen, al naar 
gelang het programma. In de ochtend 
zijn er verschillende bijeenkomsten, 
waarin Statenleden worden geïnformeerd 
of met elkaar in discussie gaan over 
thema’s. Er is ook ruimte voor een 
rondvraag of voor insprekers, waarbij 
inwoners het woord tot Provinciale Staten 
kunnen richten over een onderwerp op 
de agenda van deze Statendag. De 

besluiten worden in de middag genomen 
tijdens de plenaire Statenvergadering: 
daar wordt beraadslaagd en gestemd 
over de voorstellen en ook over de 
eventuele moties of amendementen. In 
2019 waren er 20 Statendagen, met 17 
Statenvergaderingen waarin ongeveer 
36 dossiers zijn besproken. De dossiers 
zijn onderverdeeld in acht verschillende 
thema’s:
• Natuur & Milieu
• Energie
• Economie & Internationalisering
• Mobiliteit
• Ruimte
• Landbouw
• Samenleving
• Bestuur & Financiën

Wettelijke mogelijkheden Provinciale 
Staten
Statenleden beschikken over een aantal 
wettelijke mogelijkheden om hun taken 
goed uit te kunnen voeren. 
Statenleden kunnen bijvoorbeeld zelf een 
initiatiefvoorstel indienen. Het is zeer toe 
te juichen dat Statenleden, die deeltijd-
politici zijn, de tijd nemen om een eigen 
voorstel voor te bereiden. In 2019 stond 

2 keer een initiatiefvoorstel op de agenda 
van de Provinciale Staten-vergadering: op 
22 februari ‘Voor iedere Brabander een 
boom’ van Partij voor de Dieren en op 
28 juni ‘Referendumverordening Noord-
Brabant’ van de PVV. 

Statenleden kunnen vragen stellen 
aan het college van GS. Dat kunnen 
mondelinge of schriftelijke vragen zijn. 
Mondelinge vragen worden tijdens de 
Statenvergadering gesteld, schriftelijke 
vragen kunnen Statenleden altijd 
indienen. In 2019 zijn in totaal 168 
schriftelijke en 3 mondelinge vragen aan 
het college gesteld. 

Statenleden kunnen amendementen en 
moties indienen tijdens een vergadering. 
Amendementen zijn voorstellen om 
een voorstel te wijzigen, moties zijn 
doorgaans een opdracht aan het college 
van Gedeputeerde Staten om iets uit te 
voeren of te regelen. 
Krijgt het amendement een meerderheid 
van Provinciale Staten achter zich, dan 
wordt het uitgevoerd. Dat betekent dat 
het besluit op een specifiek onderdeel 
wordt gewijzigd. Is er een meerderheid 
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voor een motie, dan krijgt Gedeputeerde 
Staten meestal een opdracht of een 
aandachtspunt mee voor de uitwerking 
van het beleid. In 2019 zijn er 1 
amendement en 35 moties aangenomen.

Statenleden kunnen ook een debat 
aanvragen met een gedeputeerde over 
een actueel onderwerp dat niet op de 
agenda staat van de Statenvergadering. 
Dat noemen we een interpellatiedebat. 
Als een meerderheid hiermee instemt, 
wordt dit debat gehouden. In 2019 zijn 
er 2 interpellatiedebatten gehouden.

Overleg met Presidium en 
agendavergadering

Presidium
De fractievoorzitters van de 12 gekozen 
partijen vormen het presidium. Zij vormen 
als het ware het dagelijks bestuur van 
Provinciale Staten. Ze behandelen 
onderwerpen die over de werkwijze en 
het functioneren van Provinciale Staten 
gaan. De commissaris van de Koning is 
voorzitter van het presidium. 

Agendavergadering
De fractievoorzitters vormen ook de 
agendavergadering (deze werd tot voor 
kort procedurevergadering genoemd). 
De agendavergadering bereidt de 
vergaderingen en bijeenkomsten voor een 
Statendag voor. De agendavergadering 
geeft een behandeladvies bij elk stuk dat 
er binnenkomt; bijvoorbeeld voorstellen 
van het college, uitnodigingen of brieven 
van derden (organisaties en inwoners). 
Een behandeladvies kan zijn om een 
voorstel direct aan Provinciale Staten ter 
besluitvorming voor te leggen.  

Huis voor Brabant
Provinciale Staten ontvangt veel 
Brabanders in het Provinciehuis. Via 
klassenbezoeken hebben in 2019 rond 
de 1135 leerlingen uit het voortgezet 
en middelbaar (beroeps-) onderwijs 
kennis gemaakt met Provinciale Staten. 
Daarnaast deden veel Brabantse 
leerlingen mee aan een van de twee 
debatwedstrijden die in Brabant 
worden georganiseerd. Veel Brabants 
politiek talent, dat we wellicht in de 
toekomst als politici terugzien. In 
aanloop naar de verkiezingen en de 

open monumentendagen op 14 en 15 
september opende het provinciehuis ook 
haar deuren op 16 maart. Naast de 
publiekstrekkers als de bunker en de 23e 
verdieping, maakten vele Brabanders 
kennis met de Brabantse politiek en 
gingen zij in gesprek met Statenleden.

Live vergaderingen volgen
Alle vergaderingen van Provinciale Staten 
zijn openbaar. Belangstellenden zijn –in 
normale omstandigheden- van harte 
welkom in het provinciehuis. Zij kunnen 
zich als Gast van de Staten aanmelden. 
Dan krijgen zij een rondleiding door 
het provinciehuis en gaan zij in gesprek 
met een Statenlid. Ook kunnen zij de 
Statenvergadering volgen op de publieke 
tribune. 
De Statenvergaderingen zijn rechtstreeks 
te volgen via internet op www.brabant.nl/
pslive.  Ook staan op die plek audio- en 
videoverslagen.

Meer over Provinciale Staten?
Op www.brabant.nl/bestuur/provinciale-
staten kunt u meer lezen over het werk 
van Provinciale Staten. Provinciale 
Staten hebben een eigen jaarverslag: 

De Statenfeiten. De Statenfeiten 2019 
zijn digitaal te vinden op https://www.
brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/
werkwijze-provinciale-staten. Hierin komt 
het werk van Provinciale Staten voorbij 
met overzichten, cijfers en foto’s.  

2020
Terwijl het college van Gedeputeerde 
Staten - met de vijf gedeputeerden van 
VVD, D66, GroenLinks en PvdA - haar 
werk voortzette en de VVD gesprekken 
voerde met Forum voor Democratie, CDA 
en Lokaal Brabant om te komen tot een 
meerderheidscoalitie, bleven de Staten 
zeer actief. De stikstofdiscussie zette zich 
voort tijdens het debat over wijziging 
van de interim-omgevingsverordening. 
Verder namen PS besluiten over onder 
meer een initiatiefvoorstel over kinderen 
en democratie, aanpassing van het beleid 
voor Ecologische Verbindingszones, het 
inpassingsplan Westelijke Langstraat en 
diverse voorstellen van het Presidium. 
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Tot ons grote verdriet en met waardering 
voor alles wat hij betekend heeft voor 
Brabant moesten wij afscheid nemen 
van Rinus van Weert (50PLUS). Hij is als 
gevolg van ziekte overleden. In de Staten 
is hij opgevolgd door Chris Spooren. 

De Corona-crisis had de eerste helft van 
het jaar vanzelfsprekend gevolgen voor 
de Staten. Fysiek bijeenkomen was niet 
mogelijk. De Statentweedaagse werd 
uitgesteld. De griffier is met haar team 
druk op zoek gegaan naar het voorzien 
in digitale vergadertools en andere 
alternatieven voor de gebruikelijke 
vergaderstructuur. Met het Presidium zijn 
keuzes gemaakt voor de inrichting van de 
Statendagen. Alles om het democratische 
proces toch doorgang te laten vinden. 
Dit leverde tot de zomer een vol schema 
met Statendagen op. Daarbij is een 
buitengewone PS-vergadering inbegrepen 
om de profielschets voor mijn opvolger 
aan de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties te overhandigen. 

Besluiten zijn genomen over onder meer 
Logistiek Park Moerdijk, Bestuursopdracht 
woningtekort en leegstand, Datavisie, 

Aandeelhouderslening Enexis, 
Bestuursopdracht Veilig en weerbaar 
Brabant, Visie klimaatadaptatie incl. 
bestuursopdracht Verdroging en Actieplan 
Arbeidsmarkt. 

Op 15 mei werden Statenleden Eric 
de Bie (Forum voor Democratie) en Wil 
van Pinxteren (LokaalBrabant) benoemd 
als gedeputeerde van het intussen 
geformeerde nieuwe college. Zij zijn in 
de Staten opgevolgd door Gemma van 
Heusden-Wienen (Forum voor Democratie) 
en Harold van den Broek (LokaalBrabant). 
Ook zijn in de eerste helft van 2020 
3 nieuwe burgerleden benoemd (1 voor 
50PLUS en 2 voor LokaalBrabant).
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Het college van Gedeputeerde Staten (GS) is het dagelijks bestuur van de 
provincie. Het voert het beleid uit dat Provinciale Staten (PS) heeft vastgesteld. 
Ook evalueert GS beleid en stelt beleidswijzigingen en nieuw beleid voor. 
Tot vrijdag 14 juni 2019 gaf het college uitvoering aan het bestuursakkoord 
2015-2019 ‘Beweging in Brabant’. GS bestond tot die datum uit Bert Pauli 
(VVD), Johan van den Hout (SP), Anne-Marie Spierings (D66), Erik van 
Merrienboer (PvdA), Christophe van der Maat (VVD) en Henri Swinkels (SP). 

Op 20 maart werden nieuwe Provinciale Staten gekozen. Daarna volgde 
een informatieperiode onder leiding van mw. Helmi Huijbregts en een 
formatieperiode onder leiding van Huub Dekkers en mw. Mariëtte Pennarts. 
Op 7 juni presenteerden VVD, CDA, D66, GroenLinks en PvdA het 
bestuursakkoord ‘Kiezen voor Kwaliteit’. Op vrijdag 14 juni 2019 werden 
de nieuwe collegeleden geïnstalleerd. Christophe van der Maat (VVD), 
Marianne van der Sloot (CDA), Anne-Marie Spierings (D66), Rik Grashoff 
(GroenLinks), Erik van Merrienboer (PvdA), Martijn van Gruijthuijsen (VVD) en 
Renze Bergsma (CDA) vormden, samen met commissaris van de Koning Wim 
van de Donk en ondersteund door secretaris Marcel van Bijnen, het nieuwe 
College van GS. 

Gedeputeerde Staten
In 2019 hebben GS zo’n vijftig keer 
vergaderd over ongeveer 750 voorstellen. 
Een greep hieruit:

Januari:
- Structurele subsidierelaties
- Toestand Brabantse bodem
- Meerwaardetraject Markdal
- Interprovinciale Structuurvisie 

Meanderende MaasEvaluatie 
Uitvoeringsprogramma Brabantse 
Agrofood

Februari:
- Evaluatie Sportagenda Brabant 

Beweegt
- Evaluatie Versterken Sociale 

Veerkracht
- Initiatiefvoorstel Partij voor de Dieren 

‘Voor elke Brabander een boom’
- Voortgang ondersteunende 

maatregelen transitie veehouderij
- Financieel Voorjaarsbericht 2019

Maart:
- Evaluatie Beleidskader interbestuurlijk 

Toezicht
- Evaluatie programma (Veer)krachtig 

Bestuur
- Jaarverslag Zorgplicht Archieven 

2018
- Evaluatie European Region of 

Gastronomy 2018
- Verordening Rechtspositie politieke 

ambtsdragers

April:
- Treasury Jaarplan 2019
- Partiële herziening provinciaal 

inpassingsplan windenergie A16
- Jaarstukken 2018 en controle-

bevindingen accountant
- Ontwerp Interim 

omgevingsverordening
- Investeringsbesluit Fort Isabella
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Mei:
- Wensen en bedenkingen 

initiatiefvoorstel 
Referendumverordening

- Restauratie en herontwikkeling 
sheddakencomplex voormalige 
Bergoss-fabriek

- La Vuelta Holanda
- Doorontwikkeling van Brabant C tot 

publiek-privaat fonds 
- Reactie advies dhr. van Geel over 

Eindhoven Airport

Juni:
- Regio Deal Midden- en West-Brabant 

Makes & Moves
- Herinrichting beekdal Tongelreep
- Jaarverslag provinciearchivaris 2018
- Voortgang Regionale 

Energiestrategieën
- Windpark Karolinadijk Steenbergen
 

Juli/Augustus:
- Bestuursrapportage 2019
- Beleidsregel volksgezondheid en 

mestbewerkingsinstallaties
- Consequenties uitspraak Raad van 

State PAS en vervolgproces
- Eurovisiesongfestival
- Bestuurlijke rolverdeling verbonden 

partijen

September:
- Aanpassing werkwijze uitvoering VTH 

door PAS-uitspraak
- Beleidsnota Risicomanagement en 

weerstandsvermogen
- Investeringsbeslissing Erfgoedcomplex 

Kruisherenklooster Sint Agatha
- Klimaatakkoord
- Interim omgevingsverordening

Oktober:
- Begroting 2020
- Van Gogh Nationaal Park
- Cleantechfonds Brabant
- Uitvoeringsprogramma Energie
- Wijziging Beleidsregel 

Natuurbescherming

November:
- Overname glastuinbouw Deurne
- Brabants Verkeersveiligheidsplan
- Voortgang transitie veehouderij en 

aanpak stikstof
- Legionella bij 

afvalwaterzuiveringsinstallaties
- Wensen en bedenkingen GS 

op initiatiefvoorstel Kinderen en 
Democratie

December:
- Brabantse Aanpak Stikstof
- Herindelingsontwerp Cuijk, Boxmeer 

en Sint Anthonis
- Regiodeal Noordoost Brabant
- Regionale Energiestrategieën
- Inventarisatie uitstoot Zeer 

Zorgwekkende Stoffen
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De politieke verhoudingen in Provinciale 
Staten waren in deze verslagperiode, de 
periode na de verkiezingen in 2019 en 
de moeizame vorming van een coalitie, 
op zijn zachtst gezegd gecompliceerd. 
Na de verkiezingen van maart 2019 
ontstonden nieuwe verhoudingen 
en groeide het aantal partijen.  Een 
enkel issue uit de voorgaande periode 
speelde mee in de verhoudingen 
na de verkiezingen. Zo kwamen de 
verhoudingen tussen de fracties in 
de toenmalige coalitie onder druk te 
staan door de besluitvorming over de 
zelfstandigheid van Nuenen. Na de 
verkiezingen in maart verloor de zittende 
coalitie de meerderheid. De VVD bleef de 
grootste partij, nieuwkomer Forum voor 
Democratie won flink. 
Oud-gedeputeerde Helmi Huijbregts werd 
informateur en kwam in april met een 
advies waarin zij aangaf een coalitie 
van VVD, CDA, D66, GL en PvdA voor 
mogelijk te houden maar signaleerde ook 
blokkades. De onderhandelingen leidden 
op 7 juni tot een bestuursakkoord (‘Kiezen 
voor Kwaliteit’). Het nieuwe college werd 
op 14 juni geïnstalleerd.
Ondertussen hadden externe 

ontwikkelingen rond de landbouw een 
grote invloed. Een bezetting van een 
varkensstal in Boxtel leidde tot veel 
commotie, de Raad van State sprak, 
na een prejudiciële uitspraak van het 
Europees Hof, de Programmatische 
Aanpak Stikstof onderuit. In september 
kwam daarop de commissie Remkes met 
een baanbrekend advies ‘niet alles kan’. 
De mogelijke gevolgen van dit advies, 
vooral voor de landbouw, leidden tot 
grote commotie en in het bijzonder de 
landbouw kwam in Brabant en landelijk 
letterlijk in beweging. De aandacht richtte 
zich ook op de provincie Noord-Brabant 
en leidde tot grote demonstraties en 
blokkades bij het provinciehuis tijdens 
vergaderingen van Provinciale Staten. 
De besluiten uit 2017 stonden daarbij 
centraal. Dit leidde in eerste instantie 
tot het aftreden van de gedeputeerden 
Bergsma en van der Sloot en daarna ook 
tot de val van het college. Een historisch 
ongekende ontwikkeling in de Brabantse 
politiek.
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2020
In januari werden de heren Arbouw en van der Velden 
aangesteld als rapporteurs. Begin februari kwamen 
zij met de conclusie dat er geen brug te slaan was en 
riepen op om de impasse te doorbreken. Na een reeks 
gesprekken volgden, nu onder leiding van informateur 
Arbouw, onderhandelingen van de VVD, CDA en 
Forum voor Democratie waarbij zich Lokaal Brabant 
aansloot. Ondertussen werd Nederland getroffen 
door de Corona-epidemie waarbij het zwaartepunt 
in Brabant lag. Daardoor konden de resultaten van 
de onderhandelingen pas worden besproken op het 
moment dat het voor Provinciale Staten weer mogelijk 
was fysiek bijeen te komen. Op 7 mei lieten de partijen 
weten een bestuursakkoord (‘Samen, Slagvaardig en 
Slim: Ons Brabant’) bereikt te hebben en op 15 mei 
werd het nieuwe college van Gedeputeerde Staten 
geïnstalleerd. Op deze plaats wil ik graag aangetekend 
hebben dat ondanks alle politieke ingewikkeldheden, 
de leden van het aftredende college (Spierings, 
Grashoff en Van Merrienboer), in goed overleg met 
de vertegenwoordiger van de nieuw onderhandelende 
partijen, gedeputeerde Van der Maat er alles aan 
deden om de noodzakelijke besluitvorming in het 
belang van onze provincie onverwijld doorgang te 
laten vinden.
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Helaas spelen er soms kwesties waarbij 
de integriteit van een burgemeester, 
gemeenteraadslid of wethouder in 
het geding is. De aard en ernst van 
een kwestie bepalen in welke mate ik 
daarbij betrokken word. De wijze van 
betrokkenheid is altijd maatwerk. De 
commissaris kan zich laten informeren 
over het verloop van de kwestie en zo 
nodig geeft hij advies of treedt hij op als 
bemiddelaar. Ook kan hij een onderzoek 
in gang laten zetten. 

In de Provinciewet is de zorgplicht van de 
commissaris van de Koning voor integriteit 
geregeld. Artikel 182 van de Provinciewet 
luidt: “De commissaris is, volgens regels te 
stellen bij een door de regering gegeven 
ambtsinstructie, belast met:
c. het adviseren en bemiddelen bij 
verstoorde bestuurlijke verhoudingen in 
een gemeente en wanneer de bestuurlijke 
integriteit van een gemeente in het geding 

is”. 
Verder staat in de Ambtsinstructie 
commissaris van de Koning artikel 7b 
van de ambtsinstructie: “De commissaris 
informeert Onze Minister bij verstoorde 
bestuurlijke verhoudingen in een 
gemeente en wanneer de bestuurlijke 
integriteit van een gemeente in het geding 
is. Hij informeert Onze Minister daarbij 
tevens over de maatregelen die hij ter 
zake neemt.”
Hiermee is de ontstane praktijk als 
wettelijke plicht bij de commissaris 
ondergebracht. Ik wil beklemtonen dat 
het bewust omgaan met integriteitsrisico’s 
permanente aandacht vraagt. 

Integriteitstoets
Integriteit van politieke ambtsdragers 
is van cruciaal belang voor de 
kwaliteit van het openbaar bestuur, 
de democratie en het vertrouwen van 
burgers in de overheid. De aandacht voor 

Bestuurlijke integriteit
bestuurlijke integriteit neemt terecht toe. 
Volksvertegenwoordigers en bestuurders 
hebben een voorbeeldrol en moeten van 
onbesproken gedrag zijn. 

Bestuurders en volksvertegenwoordigers 
functioneren in een ‘glazen huis’. 
Voorafgaand aan het binnentreden 
van dat ‘glazen huis’ is het voor 
kandidaat-bestuurders verstandig om te 
verkennen waar mogelijke (politieke) 
kwetsbaarheden liggen. Het voorkomen 
van integriteitskwesties is in het belang 
van de kandidaat, maar ook in het belang 
van de legitimiteit en het imago van het 
openbaar bestuur. 
Daarom heb ik, net als bij de provinciale 
verkiezingen van 2011 en 2015, na de 
verkiezingen van Provinciale Staten in 

2019 een integriteitstoets laten uitvoeren 
bij kandidaat-gedeputeerden. 

De volgende stappen zijn daarbij 
doorlopen:
• Risicoanalyse uitgevoerd door een 

onafhankelijk bureau:
 - Vragenformulier
 - Bewustwordingsgesprek
 - Analyse van de informatie
 - Rapportage
• Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
• Gesprek kandidaat-gedeputeerde met 

cdK

Er zijn geen feiten of omstandigheden 
inzake integriteit gebleken die een 
benoeming tot gedeputeerde in de 
weg stonden. Daar waar zakelijke of 
andere belangen van de kandidaat-
gedeputeerden en/of hun familieleden de 
provincie raken of zouden kunnen raken 
zijn afspraken gemaakt.
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Het is altijd een eer en genoegen om 
de leden van het Koninklijk Huis bij hun 
bezoeken aan Brabant te ontvangen en te 
vergezellen. 

Hare Koninkijke Hoogheid Prinses Beatrix 
en Hare Koninkijke Hoogheid Prinses 
Mabel waren maandagavond 18 maart 
bij ASML in Veldhoven aanwezig bij 
de uitreiking van de vijfde Prins Friso 
Ingenieursprijs. Met deze prijs wil 
het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs 
(KIVI) ingenieurs een podium bieden 
en de maatschappelijke dialoog met 
ingenieurs ondersteunen. KIVI is de 
beroepsvereniging van ingenieurs in 
Nederland. Prins Friso was ingenieur 
werktuigbouwkunde en lucht- en 
ruimtevaarttechniek en lid van KIVI.

Op maandag 25 maart was Hare 
Majesteit Koningin Máxima in Breda 
om in het Rat Verlegh Stadion de 
negende editie van de Week van het 
Geld te openen. De Koningin woonde 
enkele gastlessen bij en sprak met 
vertegenwoordigers van de gemeente 
Breda, voetbalclub NAC Breda en 
leerlingen van de NACADEMY over het 
stimuleren van financiële vaardigheden 
op lokaal niveau. Koningin Máxima 
is erevoorzitter van platform Wijzer in 
geldzaken en vraagt aandacht voor 
financiële educatie en verstandig omgaan 
met geld.

Hare Majesteit Koningin Máxima 
was op donderdagmiddag 28 maart 
aanwezig bij de start van de viering van 
driehonderd jaar brouwerij Bavaria in 

Bezoeken leden Koninklijk 
Huis aan Brabant

Lieshout (gemeente Laarbeek). Bavaria 
is onderdeel van familiebedrijf Swinkels 
Family Brewers, dat momenteel door de 
zevende generatie Swinkels wordt geleid. 
Tijdens het bezoek was onder meer 
aandacht voor de familiegeschiedenis van 
de brouwerij en lokale betrokkenheid, 
maar ook voor de toekomst van het bedrijf 
en duurzame initiatieven en innovaties 
in binnen- en buitenland. De Koningin 
werd rondgeleid door de bottelarij en 
de brouwerij, waar medewerkers uitleg 
gaven over hun werkzaamheden, het 
brouwproces en een nieuwe flessenlijn. 
Het jubileumjaar werd vervolgens officieel 
ingeluid met het aanslaan van een vat van 
driehonderd liter bier.

Hare Koninkijke Hoogheid Prinses Beatrix 
heeft op zaterdagochtend 13 april bij 
De Ploeg in Bergeijk een reconstructie 
van een tegelreliëf van kunstenaar Ad 
Dekkers onthuld. Aansluitend bezocht 
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Prinses Beatrix een tentoonstelling 
over Ad Dekkers waar alle maquettes 
van zijn werken bij elkaar waren 
gebracht. Ook sprak zij met kunstenaars 
en met vertegenwoordigers van de 
erfgoedvereniging Heemschut en 
Bruns B.V.

Dinsdag 28 mei was Hare Majesteit 
Koningin Máxima in Steenbergen voor 
de opening van Verpleeghuis Hof van 
Nassau. Hof van Nassau is onderdeel 
van zorginstelling tanteLouise. TanteLouise 
streeft ernaar zowel thuis als in een 
zorgomgeving de beste zorg te bieden, 
met als uitgangspunt dat bewoners 
zo veel mogelijk de regie voeren over 
hun eigen leven. Tijdens haar bezoek 
werd de Koningin rondgeleid door 
het verpleeghuis en sprak ze met 
medewerkers, vrijwilligers en bewoners 
over hun ervaringen. 

Hare Koninkijke Hoogheid Prinses 
Margriet was zondag 9 juni aanwezig bij 
de finale van het wereldkampioenschap 
parahandboogschieten op de 

Parade in ’s-Hertogenbosch. Het 
wereldkampioenschap (para)
handboogschieten vond plaats van 3 t/m 
16 juni en was een volledig geïntegreerd 
evenement, waarbij zowel de para- als de 
valide sporters zich aan de voet van de 
Sint-Janskathedraal kwalificeerden voor 
de Olympische en Paralympische Spelen 
in Tokyo in 2020.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
opende een nieuwe insectenkwekerij 
van Protix in Bergen op Zoom op 
dinsdagochtend 11 juni. De gekweekte 
insecten vormen een grondstof vol 
eiwitten en andere voedingsstoffen voor 
dierenvoer. Tijdens het bezoek werd 
Koning Willem-Alexander rondgeleid 
door de insectenkwekerij. De Koning 
werd vergezeld door minister Carola 
Schouten van Landbouw, Natuurbeheer 
en Voedselkwaliteit. Het innovatieve Protix 
is binnen 10 jaar gegroeid van een idee 
naar een bedrijf met 110 werknemers, 
opererend in 15 landen.
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Donderdag 3 oktober was Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander 
in Eindhoven, waar hij de Brainport 
Industries Campus (BIC) opende. 
Toeleveranciers, specialistische bedrijven 
en onderwijs- en kennisinstellingen 
werken hier op verschillende manieren 
samen om innovatie in de maakindustrie 
te stimuleren. De Koning kreeg een 
rondleiding door de campus en sprak 
met medewerkers van Klein Metaal 
Werken Eindhoven (KMWE) en Fieldlab 
Flex Manufacturing over het belang 
van samenwerking en de rol die BIC 
hierin speelt. Met mbo-studenten van het 
Summa College sprak de Koning over het 
lesprogramma dat is toegespitst op de 
high tech maakindustrie.

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses 
Margriet was aanwezig bij de Memorial 
Day of Canada op zondag 27 oktober 
in Bergen op Zoom. Prinses Margriet 
woonde een herdenkingsbijeenkomst bij 
op de Canadese oorlogsbegraafplaats. 
De plechtigheid op de Canadese 

Oorlogsbegraafplaats kent sinds 2014 de 
statuur van Memorial Day of Canada in 
The Netherlands.

Op dinsdag 29 oktober woonde Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander 
samen met President Andrzej Duda van 
de Republiek Polen de viering van 75 
jaar bevrijding Breda bij. Op 29 oktober 
1944 werd Breda bevrijd door de Eerste 
Poolse Pantserdivisie onder leiding van 
generaal Stanislaw Maczek. Het bezoek 
van de Koning en de President startte op 
het Pools Militair Ereveld. Hier liggen 160 
Polen begraven die tijdens de bevrijding 
van Breda zijn gesneuveld. Ook generaal 
Maczek, die in 1994 overleed, ligt hier 
begraven. Vervolgens gingen zij naar 
scholengemeenschap De Rooi Pannen om 
daar in gesprek te gaan met leerlingen 
over hun kijk op vrede en vrijheid en 
welke bijdragen zij daar zelf aan kunnen 
leveren. Tot slot bekeken Koning Willem-
Alexander en President Duda op de Grote 
Markt de vrijheidstocht met veteranen en 
historische voertuigen.

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opende 
vrijdagmiddag 8 november in Eindhoven 
het DAF Museum, dat is uitgebreid en 
vernieuwd. Na de officiële opening kreeg 
de heer Van Vollenhoven een rondleiding 
door het museum en sprak hij met een 
aantal van de ruim 150 vrijwilligers die 
voor het museum actief zijn.

Op woensdag 27 november opende 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
het vernieuwde herinneringscentrum 
van Nationaal Monument Kamp Vught. 
Staatssecretaris Paul Blokhuis van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
was eveneens aanwezig. Kamp Vught 
was tijdens de Tweede Wereldoorlog 
een concentratiekamp van de Duitse 
bezetter. Sinds 1990 is het als Nationaal 
Monument opengesteld voor het 
publiek. Koning Willem-Alexander 
opende symbolisch het vernieuwde 
herinneringscentrum, waarbij aandacht 
wordt geschonken aan de geschiedenis 
van Kamp Vught en het educatieve 
programma van het Nationaal 
Monument. Vervolgens kreeg de 

Koning een rondleiding door de nieuwe 
tentoonstelling en ging hij in gesprek met 
oud-gevangenen.

Leden van het Koninklijk Huis brachten 
hiernaast informele en besloten bezoeken 
aan onze provincie. Bij dergelijke 
bezoeken wordt de aanwezigheid van de 
commissaris van de Koning niet verwacht. 
In 2019 ging het om de volgende 
bezoeken:

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
bracht een werkbezoek aan coöperatie 
de Vrije Uitloop in Breda op 13 februari. 
In deze coöperatie kunnen mensen 
in een veilige omgeving hun parttime 
onderneming starten met behoud van hun 
uitkering. De Koning bracht het bezoek in 
zijn hoedanigheid als beschermheer van 
het Oranje Fonds.

Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander heeft woensdag 20 
maart een werkbezoek gebracht 
aan zorgcoöperatie Tot uw Dienst in 
Lieshout en dorpscoöperatie Lierop 
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Leeft. Het doel van Tot uw Dienst is het 
bieden van kleinschalige huishoudelijke 
ondersteuning, individuele begeleiding 
en verzorging/verpleging. Lierop Leeft 
biedt ouderenzorg en thuiszorg en heeft 
aandacht voor wonen en opvoeden. 
Beide coöperaties zijn aangesloten bij het 
landelijke netwerk van zorgcoöperaties 
Nederland Zorgt Voor Elkaar.

Op 26 maart bracht Zijne Majesteit 
Koning Willem-Alexander samen met 
minister Grapperhaus van Justitie en 
Veiligheid een werkbezoek aan de 
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
in Tilburg. Het bezoek was gewijd 
aan brandweer, rampenbestrijding en 
crisisbeheersing. De Koning en minister 
Grapperhaus werden ontvangen door de 
voorzitter van de Veiligheidsregio, tevens 
burgemeester van Tilburg, Theo Weterings 
en de algemeen directeur Veiligheidsregio 
Tijs van Lieshout.



44 45

Samen met burgemeester Jorritsma van 
Eindhoven bracht Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander op vrijdagmiddag 
5 april een werkbezoek aan Sectie-C in 
het stadsdeel Tongelre. Het werkbezoek 
was gewijd aan de rol die de creatieve 
gemeenschap heeft voor de economie 
en samenleving van de stad en regio 
Eindhoven. Sectie-C is een broedplaats 
op het oude fabrieksterrein van Stork 
en draagt met meer dan tweehonderd 
creatieve ondernemers, kunstenaars, 
ontwerpers en ambachtslieden bij aan de 
identiteit van de stad. De Dutch Design 
Foundation (DDF) speelt daarin een 
belangrijke rol.

Hare Majesteit Koningin Máxima bracht 
op woensdagochtend 3 juli een bezoek 
aan Stichting Met je Hart in Breda. 
Stichting Met je Hart is winnaar van 
Appeltje van Oranje 2019, de prijs van 
het Oranje Fonds voor succesvolle sociale 
initiatieven. Met je Hart weet op een 
innovatieve en ondernemende manier 
vrijwilligers en partners te motiveren en 
mobiliseren, om samen ontmoetingen 

voor kwetsbare ouderen te organiseren 
en zo de eenzaamheid onder ouderen te 
verminderen.

Woensdagmiddag 11 september was 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
in Boxtel voor een werkbezoek aan de 
coöperatie Herenboeren Wilhelminapark. 
Op een Herenboerderij produceren de 
leden samen duurzaam voedsel in een 
kleinschalig gemengd boerenbedrijf. 
Een aantal initiatiefnemers van de 
Herenboerderij in Boxtel hebben de 
stichting Herenboeren Nederland 
opgericht om het initiatief te verspreiden. 
Inmiddels zijn er in Nederland op 
ongeveer 20 locaties initiatieven gestart.

Hare Majesteit Koningin Máxima was 
woensdag 30 oktober aanwezig bij 
de lancering van de Nederlandse 
Schuldhulproute in de Verkadefabriek in 
‘s-Hertogenbosch. De Schuldhulproute is 
een publiek-private samenwerking tussen 
SchuldenlabNL, Geldfit.nl, fiKks, Moedige 
Dialoog en de Nederlandse Vereniging 
van Banken.

Woensdagochtend 20 november was 
Hare Majesteit Koningin Máxima 
aanwezig bij de ondertekening van 
het MuziekAkkoord Helmond, het 
lokale samenwerkingsconvenant voor 
muziekonderwijs op de basisschool. 
Het akkoord is een onderdeel van het 
programma Méér Muziek in de Klas 
Lokaal van de stichting Méér Muziek 
in de Klas, waar Koningin Máxima 
erevoorzitter van is. De ondertekening 
vond plaats tijdens een muziekfestival op 
Hogeschool De Kempel in Helmond. Deze 
pabo heeft een muziekprofiel en viert zijn 
150-jarig bestaan.

Dinsdagmiddag 17 december bracht 
Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander samen met staatssecretaris 
Tamara van Ark van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid een werkbezoek aan 
Schunk Xycarb Technology in Helmond. 
Het bezoek stond in het teken van 
veiligheidsbeleid en veiligheidscultuur op 
de werkvloer. Bij dit Helmonds bedrijf zijn 
in 2014 twee medewerkers om het leven 
gekomen bij een arbeidsongeval. De 

Koning en de staatssecretaris hebben met 
medewerkers van Xycarb, nabestaanden 
van de slachtoffers van het ongeval en 
met de Inspectie SZW gesproken.

2020
In het kader van de bestrijding van het 
coronavirus (COVID-19) bracht Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander 
drie werkbezoeken aan onze provincie. 
Noord-Brabant werd in Nederland 
als eerste provincie getroffen door het 
coronavirus. Via telefoongesprekken en 
zo mogelijk werkbezoeken informeert 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
zich over de gevolgen van de corona-
uitbraak en spreekt hij zijn waardering uit 
voor de grote inzet van betrokkenen.

Op uitnodiging van Theo Weterings, 
burgemeester van Tilburg en voorzitter 
van de Veiligheidsregio Midden- en West-
Brabant bracht Zijne Majesteit Koning 
Willem-Alexander op dinsdagmiddag 
24 maart een werkbezoek aan GGD 
Hart voor Brabant in Tilburg. Tevens 
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sprak de Koning over de samenwerking 
binnen de Veiligheidsregio Midden- en 
West-Brabant en de provincie in de 
bestrijding van corona. Aan tafel zaten 
vertegenwoordigers van de GGD, de 
brandweer en bestuurders.

Dinsdagochtend 7 april is een bezoek 
gebracht aan het Jeroen Bosch Ziekenhuis 
(JBZ) in ‘s-Hertogenbosch. Het bezoek 
richtte zich tevens op de zorg voor 
niet-coronapatiënten. Koning Willem-
Alexander sprak tijdens zijn bezoek over 
de huidige situatie in het JBZ, daarbij 
ging hij in gesprek met Piet-Hein Buiting, 
voorzitter van de Raad van Bestuur en met 
zorgverleners en medewerkers van het 
JBZ. Ook bezocht de Koning verschillende 
poliklinische afdelingen, waar hij 
patiënten ontmoette voor wie de zorg 
weer wordt opgepakt.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
heeft woensdagmiddag 13 mei een 
werkbezoek gebracht aan sportgebied 
Genneper Parken in Eindhoven. Hij 
ging tijdens een rondleiding door het 

sportgebied in gesprek met sporters, 
trainers en vrijwilligers over het 
hervatten van de trainingen en over de 
mogelijkheden om verantwoord samen 
te sporten en de coronamaatregelen 
na te leven. Daarnaast sprak Koning 
Willem-Alexander met de voorzitters en 
coronacoördinatoren van een aantal 
binnen- en buitensportverenigingen.

Donderdag 25 juni bracht Zijne 
Majesteit Koning Willem-Alexander een 
werkbezoek aan Nedschroef in Helmond 
en aan DAF Trucks in Eindhoven. Het 
bezoek stond in het teken van de impact 
van corona op de automotive industrie. 
Het werkbezoek startte bij Nedschroef. 
Na een rondleiding met toelichting op 
de maatregelen die zijn genomen om de 
productie ook tijdens de coronacrisis door 
te kunnen laten gaan, sprak de Koning 
met een aantal medewerkers. Aansluitend 
vertrok de Koning naar Eindhoven voor 
een bezoek aan DAF Trucks, waar hij 
uitleg kreeg over de impact van de crisis 
en de heropstart van het productieproces. 
Koning Willem-Alexander ging met enkele 
medewerkers van DAF Trucks in gesprek.

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
bezocht op vrijdag 26 juni Avans 
Hogeschool in Breda. Het bezoek 
stond in het teken van de impact 
van de coronacrisis op het hoger 
beroepsonderwijs. Koning Willem-
Alexander bezocht achtereenvolgens 
een organisch lab en de werkplaats 
van de opleiding Mechatronica. Daar 
leren studenten producten te ontwerpen 
en te besturen waarin beweging een 
centrale rol speelt, zoals robots of 
productiemachines. Hij sprak met 
docenten en studenten over hun 
ervaringen met online lessen en het weer 
opstarten van fysiek onderwijs. 
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februari 2019
4-2 Diner Secretaris- Directeur Generaals, Dussen
5-2   Ontvangst de heer István Koller, Hongaarse president, Abdij Onze Lieve-Vrouw   
 van Koningshoeven, Berkel-Enschot
5-2   Diner bestuur IPO-VNG-UvW, den Haag
7-2   Toespraak bij opening Grondwet campagne, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
8-2 Kop koffie team Dukes of Brabant, provinciehuis ‘s-Hertogenbosch
12-2  Lunch GS en nieuwe Brabantse burgemeesters, provinciehuis ’s-Hertogenbosch 
11-2  Afscheid de heer F. Heeres, politiechef eenheid Oost-Brabant, provinciehuis 
 ’s-Hertogenbosch
14-2  Bestuursvergadering Huis der Nederlandse Provincies, provinciehuis 
 ’s-Hertogenbosch
15-2  Aanwezig bij werkbezoek Provinciale Staten aan de Rooi Pannen, Tilburg
16-2  Opening Muifelbrouwerij, Oss
18-2 Kennismaking mevrouw van Loon, Shell Nederland, Den Haag
20-2 Bestuurlijk High Level overleg JADS, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
26-2  Bijwonen bijzondere jubileumeditie Oetelkonzert, ’s-Hertogenbosch
27-2 Overleg Samenwerking grensoverschrijdende projecten, Bergen op Zoom

februari 2020
5-2 Kennismakingsgesprek mevrouw B. van Dijk-van de Reijt, nieuwe directeur BOM,   
 provinciehuis ’s-Hertogenbosch
6-2 Overleg met Kolonel Leo de Lange (Regionaal Militair Commandant inzake   
 Stikstof) en Michiel Huijbregts, omgevingsmanager en belangenbehartiger   
 Defensie, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
6-2 Toespraak bij het diner ter gelegenheid van het 10jarig bestaan van het Brabants   
 Familiebedrijven Genootschap, Eindhoven
7-2 Herdenking Dubbelcrash 1945, Asten
10-2 Kennismakingsgesprek met mevrouw R. Blankenspoor, algemeen directeur Koning   
 Willem I Stichting, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
13-2 Tweejaarlijks diner kring commissarissen van de Koning en de griffiers, den Haag
17-2 Interview Financieel Dagblad, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
17-2 BrabantStad diner, Breda
18-2 Oetelkonzert, ’s-Hertogenbosch
19-2 overleg Omgevingsdiensten, ’s-Hertogenbosch
20-2 Kruikenconcert, Tilburg 
22-2 Bijwonen Carnaval in Kaaiendonk op uitnodiging van Zijne Ontzettende Hoogheid  
 Prins Mienus 14 van Kaaiendonk, Oosterhout 
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Een belangrijk instrument in de strijd 
tegen ondermijnende criminaliteit is de 
Wet bevordering integriteitsbeoordelingen 
door het openbaar bestuur (Wet Bibob). 
Met die wet kunnen we voorkomen dat 
criminelen bijvoorbeeld provinciale 
vergunningen misbruiken om strafbare 
feiten te plegen. 

De Wet Bibob maakt het mogelijk om 
onderzoek te doen naar mensen en 
bedrijven waarmee de provincie zaken 
doet of wil gaan doen. Het gaat dan 
om een vergunning, subsidie, vastgoed- 
of inkooptransactie. Als er een groot 
risico lijkt te zijn dat vergunningen voor 
criminele doeleinden worden misbruikt, 
kan de provincie deze weigeren. Is het 
risico kleiner, dan kan de provincie ervoor 
kiezen om extra voorwaarden te stellen 
aan het gebruik. Als er geen risico’s 
worden geconstateerd, dan kan het 
lopende proces worden voortgezet. 

Het belang van deze integriteitstoetsingen 
is groot. Wij realiseren ons ook dat een 
Bibob-onderzoek diep kan ingrijpen in 
het persoonlijke leven van betrokkenen, 
bijvoorbeeld omdat ook strafrechtelijke 
informatie wordt meegewogen. Bij 
het verrichten van deze onderzoeken 
staat daarom zorgvuldigheid en het 
verantwoord omgaan met de informatie 
voorop. 

Investeren in beleid
In afstemming met Provinciale Staten heeft 
het college van Gedeputeerde Staten 
eind 2018 een nieuwe beleidsregel 
vastgesteld. Daarmee kan vanaf 2019 
de Wet Bibob standaard worden 
toegepast op álle terreinen waarvoor 
dit voor de provincie mogelijk is: 
omgevingsvergunningen, subsidies, 
aanbestedingen (overheidsopdrachten 
op het gebied van bouw, milieu en ICT) 
en vastgoedtransacties. Dat betekent een 
flinke uitbreiding van beleidsterreinen.

Wet Bibob Investeren in de Bibob-eenheid
De uitbreiding van het beleid vroeg 
om een uitbreiding in capaciteit van 
de mensen die Bibob-onderzoeken 
verrichten. De Bibob-eenheid is dan 
ook uitgebreid met nieuwe mensen 
om deze integriteitsonderzoeken te 
kunnen uitvoeren. Daarnaast is er een 
nieuwe coördinator aangesteld. In 
die veranderende context hebben de 
medewerkers van de eenheid hard 
gewerkt om de uitbreiding van de 
onderzoeksterreinen in hun werkprocessen 
af te stemmen. Het jaar 2019 stond dus in 
het teken van verandering en uitbreiding 
terwijl ook onderzoeken werden 
opgepakt. Voor al dit werk verdient deze 
eenheid mijn complimenten. 

Ook in 2019 zijn een flink aantal Bibob-
onderzoeken verricht. We hebben in 
totaal 148 Bibob-onderzoeken gedaan, 
met name naar omgevingsvergunningen. 
Vanwege de nieuwe beleidsregel neemt 
het aantal onderzoeken naar subsidies 
en vastgoedtransacties toe. Daarnaast 
hebben we 78 onderzoeken in openbare 
bronnen verricht naar de integriteit van 

partijen waarmee de provincie zaken 
doet. Dat is een sterke stijging ten 
opzichte van het vorige jaar. 

Investeren in de provinciale organisatie 
Om het uitgebreide Bibob-beleid goed te 
kunnen toepassen, hebben we gewerkt 
aan bewustwording bij de afdelingen 
waarvoor de toepassing van de Wet 
Bibob nieuw was. Maar we onderhielden 
ook bestaande banden. We hebben 
‘roadshows’ georganiseerd om de 
omgevingsdiensten over de Wet Bibob 
te informeren. En we investeerden in de 
samenwerking.

Samen met de afdeling Subsidies 
werkten we aan verdere inbedding van 
integriteitstoetsing in hun processen. De 
integriteit van subsidieaanvragers wordt 
risicogericht en met zo min mogelijk extra 
lasten getoetst. Ook partners waarmee 
de provincie al sinds jaar en dag 
samenwerkt, worden gescreend. Zo weten 
we dat de provincie met integere partners 
samenwerkt en proberen we het risico op 
het faciliteren van strafbare feiten uit te 
sluiten. 
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De afdeling Vastgoed, waarvoor de 
toepassing van de Wet Bibob nieuw 
is, heeft op een zeer prettige manier 
meegewerkt aan de inbedding van de 
Wet Bibob op de transacties die zij tot 
stand brengen. Aan deze transacties 
gaan vaak onderhandelingen vooraf, 
waarbij wederzijds vertrouwen belangrijk 
is. Als de deal bijna rond is, vindt met 
de potentiële koper ook de intensieve 
integriteitstoetsing op grond van de Wet 
Bibob plaats. Dat vraagt best veel van 
die potentiële koper, want dit onderzoek 
grijpt diep in in het persoonlijke leven van 
de betrokkene. De Bibob-eenheid en de 
provinciale vastgoedmedewerkers werken 
hierin intensief samen. De toepassing van 
de Wet Bibob bij vastgoedtransacties 
leidt tot een grote toename van het aantal 
Bibob-onderzoeken. Zo zijn bijvoorbeeld 
aan het einde van 2019 twintig pachters 
van agrarische percelen aan een 
integriteitsonderzoek onderworpen. 

Investeren in anderen
Binnen de provinciale organisatie hebben 
we veel geïnvesteerd in bekendheid 
over de toepassing van de Wet Bibob. 
Ook buiten het provinciehuis wordt 

vaak gekeken naar onze manier van 
werken. We worden gezien als koploper 
in de ontwikkeling en toepassing van 
het beleid. Verschillende gemeenten 
vragen om voorlichting over bijvoorbeeld 
onze vernieuwde beleidsregel. Er zijn 
ook nauwe contacten met de andere 
provincies waarmee we procesinformatie 
en ervaringen uitwisselen. Dit doen 
we vaak in samenwerking met het 
Landelijk Bureau Bibob. De in Brabant 
opgebouwde kennis en kunde wordt 
zeer gewaardeerd en helpt ook andere 
overheden verder in de strijd tegen 
ondermijning. 

Investeren in wetgeving
De provincie Noord-Brabant wordt nauw 
betrokken bij veranderende wetgeving. 
Ik vind het belangrijk dat de overheid 
toereikende instrumenten heeft in de 
strijd tegen criminaliteit. Binnen de 
voorgestelde wijzigingen van de Wet 
Bibob krijgen we meer mogelijkheden 
om meer informatie uit te wisselen of om 
informatie op te vragen. Er wordt gewerkt 
aan een tip-functie voor overheden, 
zodat we niet met lede ogen hoeven aan 
te zien hoe criminelen bij een andere 

overheid proberen een voet tussen de 
deur te krijgen. Mede dankzij onze 
inbreng in het wetgevingstraject wordt 
dit mogelijk. Het is wel belangrijk dat de 
wetgever het tempo hoog houdt, zodat 
de wetswijzigingen ook echt in werking 
kunnen gaan treden. Ik heb daar bij 
de minister van Justitie en Veiligheid op 
aangedrongen.

Rendement
In 2019 is geïnvesteerd in de uitbreiding 
en toepassing van het Bibob-beleid. Ik 
merk dat dit zijn vruchten afwerpt en 
leidt tot een weerbaardere overheid. Het 
rendement is dat niet-integere partijen 
zich hierdoor laten afschrikken en soms 
niet eens een aanvraag doen. En als er 
toch een aanvraag komt, voorkomen we 
door goede toepassing van de Wet Bibob 
dat we criminele activiteiten faciliteren. 
In de komende jaren zullen we dan ook 
blijven werken aan een provincie die 
strijdt tegen ondermijnende criminaliteit. 
 

2020
Stond 2019 vooral in het teken van 
implementatie van de vernieuwde 
beleidsregel en de gevolgen daarvan 
voor de werkzaamheden van de 
provinciale Bibob-eenheid; in 2020 ging 
de aandacht vooral naar verdieping en 
verbreding van de werkzaamheden in de 
strijd tegen malafide partijen die zaken 
willen doen met de provincie Noord-
Brabant. De Coronacrisis zorgde daarbij 
voor bijzondere uitdagingen in het werk. 
Door middel van goede ondersteuning 
door de provinciale organisatie en 
bijzondere inzet van de medewerkers kon 
het werk van de Bibob-eenheid ook vanuit 
huis doorgaan. 
 
Investeren in het eigen proces
In 2020 is een belangrijke aanzet 
gemaakt met het evalueren van de 
uitkomsten van het sterk toegenomen 
aantal onderzoeken als gevolg van 
het nieuwe beleid en wordt met de 
beleidsafdelingen periodiek gesproken 
om te kijken waar de processen 
nog beter en efficiënter kunnen. 
Daarnaast wordt gewerkt aan verdere 
digitalisering, bijvoorbeeld van de Bibob-
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vragenformulieren. Dit gaat ook een 
zekere lastenverlichting voor aanvragers 
bewerkstelligen. Ook heeft digitalisering 
grote voordelen voor de onderzoekers. 
Zo hebben de Bibob-onderzoekers in 
de Coronacrisis ook betere toegang tot 
digitale bronnen (bijvoorbeeld justitiële 
documentatie) gerealiseerd, waardoor 
sneller en plaats onafhankelijk over de 
juiste informatie kan worden beschikt.
 
Verder investeren in anderen
De strijd tegen ondermijning wordt 
niet alleen gewonnen door de Wet 
Bibob toe te passen. Deze strijd tegen 
georganiseerde criminaliteit vereist een 
georganiseerde overheid. De Bibob-
eenheid investeert in samenwerking met 
alle onderdelen binnen de provinciale 
organisatie. Maar er wordt ook 
stevig ingezet op goede relaties met 
overheidspartners. 
 
Evenals in 2019 is er een actieve 
uitwisseling van kennis en vaardigheden 
met andere provincies. De relatie met 
het Landelijk Bureau Bibob (LBB) is in 
2020 verder verstevigd. Deze organisatie 
voorziet ons ook van concrete adviezen in 

casussen. Alleen al in het eerste deel van 
2020 is bij een drietal onderzoeken een 
behoefte aan nader advies. 
 
Ik ben trots op onze samenwerking met 
het Functioneel Parket van het Openbaar 
Ministerie. De officier van justitie kan 
de provincie Noord-Brabant tippen om 
een Bibob-advies aan te vragen bij 
het LBB (artikel 26 Wet Bibob). In dat 
geval beschikt de officier van justitie 
over informatie waaruit blijkt dat er een 
verband bestaat tussen een betrokkene 
en strafbare feiten die gepleegd zijn of 
gepleegd worden. Door onze goede 
onderlinge relatie en verstandhouding 
is het Functioneel Parket in staat om ook 
goed in te schatten of een dergelijke 
tip en vervolgadvies ons als overheid 
daadwerkelijk vooruithelpt. Er is een 
waardevolle relatie ontstaan waarbinnen, 
met behoud van en respect voor elkaars 
verantwoordelijkheden en binnen 
wettelijke grenzen, wordt samengewerkt 
en we elkaar versterken. 
 
Binnen de veelheid aan contacten 
en samenwerkingsrelaties binnen het 
werkterrein van de Bibob-eenheid, 

verdient tot slot de samenwerking 
met het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum (RIEC) vermelding. 
In 2020 zijn de banden aangehaald 
en helpen we elkaar over en weer 
door middel van kennisuitwisseling en 
praktische ondersteuning. Zo is het RIEC 
ons behulpzaam bij het verkrijgen van 
belangrijke belasting-informatie in Bibob-
onderzoeken.
 
Verder investeren in wetgeving
De provincie Noord-Brabant is nauw 
betrokken bij veranderende wetgeving. 
Er is in 2020 veel aandacht gegeven aan 
de 2e tranche van wijzigingen van de 
Wet Bibob. Daarin wordt ingezet op een 
verdere verruiming van mogelijkheden 
om tussen overheden informatie uit te 
wisselen en intensievere samenwerking te 
zoeken. Dat is noodzakelijk om beter in te 
kunnen zetten op een landelijk effectieve 
inzet tegen ondermijning. Vanuit Noord-
Brabant hebben we daarom ook in 2020 
actief deelgenomen aan de landelijke 
overlegplatforms met onder meer het 
ministerie van Justitie en Veiligheid. Ik 
hoop dat, nu de verschillende overheden 
over veel onderwerpen overeenstemming 

hebben, deze nieuwe mogelijkheden 
snel in de praktijk kunnen worden 
ingezet. Uiteraard zal de wetgeving 
in de toekomst weer moeten worden 
aangevuld of aangepast om de strijd 
tegen de ondermijnende criminaliteit 
telkens adequaat te kunnen voeren. Ook 
daarvoor zal de provincie Noord-Brabant 
zijn bijdrage blijven leveren.
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Brabantse burgerdeputatie 
Prinsjesdag 2019

Iedere derde dinsdag van het jaar is het Prinsjesdag, 
de dag waarop Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander de troonrede uitspreekt. Deze dag 
gaat gepaard met mooie tradities en veel – vooral 
militair – ceremonieel. Een van die tradities is de 
burgerdeputatie. Dit is een groep van ongeveer 200 
burgers als onderdeel van de militaire erehaag, 
die langs de route van de Koninklijke Stoet staat 
opgesteld. Elk jaar wordt de burgerdeputatie door 
een van de provincies georganiseerd en dit jaar was 
de eer aan Noord-Brabant.
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Hoewel Defensie graag een afvaardiging 
ziet van mensen in uniformen en tenues, 
zoals fanfares, harmonieën en gilden, 
besloot ik het dit keer helemaal anders 
aan te pakken. De Brabantse samenleving 
wordt gedragen door vrijwilligers, mensen 
die zich belangeloos inzetten om het 
leven van hun medemens beter te maken. 
Mantelzorgers, buurtbuschauffeurs, 
vrijwilligers die op allerlei manieren 
hulpbehoevenden helpen. Het werd tijd 
om deze mensen een hart onder de riem 
te steken en zo werd het thema Zorgzaam 
Brabant geboren. 

Ik vroeg burgemeesters om twee of 
drie mensen die passen in dit thema 
uit hun gemeente af te vaardigen in 
de burgerdeputatie. Verder zijn er 
mensen benaderd die in de afgelopen 
bestuursperiode een zogeheten 
Gouden Duim hebben ontvangen van 
gedeputeerde Swinkels, voor activiteiten 
die pasten in het thema. Datzelfde geldt 
voor een aantal genomineerden voor 
Brabander van het Jaar. 

Het bijzondere, Brabants bonte 
gezelschap vertrok op dinsdag 17 
september in alle vroegte vanuit 
Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en 
Breda naar Den Haag. Daar werd 
het gezelschap hartelijk ontvangen bij 
het provinciehuis van Zuid-Holland en 
toegesproken door mijn collega Jaap 
Smit. Na de laatste instructies en het 
opstellen in rijen van vier vertrok de 
Brabantse burgerdeputatie, gekleed 
in donkere kleding en een herkenbare 
shawl in het Brabantse wit-rood, naar het 
Malieveld. Daar moest iedereen wachten 
tot ze konden invoegen in de militaire 
colonne. Daarna marcheerde iedereen in 
rij en gelid naar de Korte Vijverberg om 
zich daar aan weerszijde op te stellen als 
erehaag.

De burgerdeputatie moest vervolgens 
vooral wachten, wat werd beloond 
toen de Koninklijke stoet voorbijkwam. 
Na politie te paard, de Koninklijke 
Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ 
en verschillende legeronderdelen, 
volgden twee rijtuigen met leden van de 
hofhouding, waarna de Gala-glasberline 
met Prins Constantijn en Prinses Laurentien 

voorbijkwam. Het hoogtepunt was 
natuurlijk de Glazen Koets, van waaruit 
Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander 
en Hare Majesteit Koningin Máxima onze 
zorgzame Brabanders toewuifden. 

Gedurende de Troonrede, waarin onze 
Koning ook sprak over het belang van 
goede zorg en de vraag hoe we deze 
goed houden en zorgen voor voldoende 
liefdevolle handen aan het bed en in de 
thuiszorg, bleef de burgerdeputatie op 
haar post op de Korte Vijverberg. Nadat 

de Troonrede was uitgesproken kwam 
de Koninklijke stoet nogmaals voorbij, 
waarna de burgerdeputatie in colonne 
weer terugliep naar het Provinciehuis. 
De fysieke inspanning van enkele 
uren stilstaan en het marcheren werd 
beloond met een goed verzorgde lunch. 
Vervolgens vertrokken de bussen weer 
richting Brabant. Al met al was het een 
bijzondere ervaring voor alle leden van 
de burgerdeputatie. Ik ben dankbaar voor 
het feit dat ze Zorgzaam Brabant hebben 
vertegenwoordigd.
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Maart 2019
3-3  Samen met burgemeester Wobine Buijs bijwonen verlichte optocht, Berghem
11-3  Overleg met Veiligheidsregio Brabant-Noord, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
12-3 Lezing tijdens Slotbijeenkomst Culturele Kring Adriaen Poirters, Oisterwijk
13-3 Europese Top van steden en regio’s, Roemenië
17-3  Bijwonen Indoor Brabant, ’s-Hertogenbosch
18-3  Lezing bij de rechtbank Oost-Brabant, ’s-Hertogenbosch
18-3 Bijwonen uitreiking van KIVI Prins Friso ingenieursprijs in aanwezigheid van de   
 Koninklijke Hoogheden prinses Mabel en prinses Beatrix, Veldhoven 
21-3  Bestuurlijk Strafrechtketenberaad, den Haag
22-3  Lunchafspraak Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed met Bisdommen Den Bosch en   
 Breda, provinciehuis ’s-Hertogenbosch 
23-3 Viering 650jarig bestaan parochie, Bokhoven
25-3 Bijwonen opening Week van het geld door Hare Majesteit Koningin Maxima, Breda
25-3 Opening nieuwe fabriek Danone, Haps
28-3 Bijwonen bezoek Hare Majesteit Koningin Máxima aan Swinkels Family Brewers ter  
 gelegenheid van het 300jarig bestaan, Lieshout

Maart 2020
5-3 Bijwonen Cobbenhagen Summit, Tilburg
8-3 Lunch in het kader van Bijstandsvrouw date met topman, Breda
8-3  Opening expositie Lucas Gassel, Helmond
9-3 Vergadering Dagelijks Bestuur Huis der Nederlandse Provincies, provinciehuis   
 ’s-Hertogenbosch
10-3 1e Crisisberaad Corona, ’s-Hertogenbosch
17-3 1e Digitale vergadering Gedeputeerde Staten
23-3 Bezoek aan Jumbo Site, Veghel
23-3 IRBT overleg, ’s-Hertogenbosch
30-3 Aanwezig bij crisisoverleg Brabant Zorg, Oss
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2019 was een jaar met stevige 
uitdagingen en prachtige kansen voor 
bestuurlijk Brabant en voor de al sinds 
jaren vruchtbare samenwerking binnen 
BrabantStad. De bestuurders van 
Breda, Eindhoven, Helmond, Tilburg, 
’s-Hertogenbosch (B5) en de provincie 
weten elkaar daar steeds beter te vinden. 
Dat is ook nodig. Want uitdagingen als 
de stikstofcrisis en de financiële gevolgen 
van het rijksbeleid voor gemeenten, 
vragen om een gezamenlijke inzet. 
Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld 
de kansen van een nieuw landelijk 
investeringsfonds voor de verdere 
ontwikkeling van onze provincie. Daarin 
zullen onze steden, steeds in nauwe 
samenhang met regio’s en andere 
gemeenten, een belangrijke rol gaan 
vervullen.

De stuurgroep van BrabantStad is de 
afgelopen verkiezingsjaren volledig 
vernieuwd. Na de nieuwe gemeentelijke 
bestuurders vorig jaar, was dit jaar de 

provincie aan de beurt. Christophe van 
der Maat gaf als voorzitter het stokje 
door aan Erik van Merrienboer. Ook 
nieuwe gedeputeerden traden aan. We 
zetten de uitvoering van de Stedelijke 
Agenda met volle kracht door. En 
we spraken met de bestuurders af de 
samenwerking op actuele dossiers te 
versterken. Nog steeds laat de intensieve 
gemeenschappelijke inzet voor de 
-helaas niet gewonnen - titel van Europese 
Culturele hoofdstad zijn productieve 
sporen na. Gemeenschappelijke ambities 
formuleren, elkaar regelmatig ontmoeten: 
het zijn de werkzame ingrediënten van 
de succesvolle bestuurlijke samenwerking 
in Brabantstad. Die leverde ook deze 
verslagjaren veel plannen, projecten en 
initiatieven op. Ik licht er enkele uit.

Een gezamenlijke vuist: stikstof, 
investeringsfonds en gemeentelijke 
financiën
Om de economische slagkracht van 
BrabantStad te versterken, spraken we 

BrabantStad met elkaar af om ons in de komende 
periode te richten op een drietal 
thema’s: de stedelijke transformaties, 
het gezamenlijk optrekken richting het 
nieuwe nationale investeringsfonds en 
de realisatie van topvoorzieningen. De 
Brabantse bestuurders hanteren zoveel 
mogelijk een gezamenlijke agenda en 
lobby richting Den Haag en Brussel. Dit 
bleek bijvoorbeeld toen de wethouders 
financiën in Den Haag collectief bezwaar 
aantekenden tegen de financiële 
consequenties van het rijksbeleid voor de 
gemeenten.

In september namen de bestuurders 
van B5 en provincie het initiatief tot 
een gezamenlijke aanpak stikstof. De 
uitstoot moet naar beneden en de bouw 
moet op gang blijven. Dat vraagt een 
gecoördineerde aanpak. Vanuit de B5 
kwam de nadrukkelijke oproep om als 
provincie bijvoorbeeld een en ander te 
gaan coördineren. Als resultaat werd een 
gezamenlijke taskforce stikstof opgezet. 

Taskforce Ondermijning & Project 
‘Zicht op Ondermijning’ verlengd
Samen met de burgemeesters van de 

steden werk ik al jaren nauw samen 
op het gebied van veiligheid en 
ondermijnende criminaliteit. De Taskforce 
werkt goed: ook hier weten we elkaar 
snel te vinden binnen BrabantStad. 
We kregen extra middelen van het 
Rijk om de ondermijning te bestrijden. 
Ook ontwikkelden we een tool om 
met slim datagebruik ondermijning 
en georganiseerde misdaad beter te 
voorspellen. Dit succesvolle project van 
de G4, Tilburg (namens BrabantStad), 
de ministeries van Justitie en Veiligheid, 
Binnenlandse Zaken en Financiën is 
met 2,5 jaar verlengd. Als Brabantse 
steden kunnen we nu waardevolle data 
genereren over criminele activiteiten en 
verdachte fenomenen. 

Een Regioprofiel Cultuur en subsidie 
voor internationalisering.
De provincie Noord-Brabant is trots op 
onze gemeenschappelijke inzet voor 
een sterk en vitaal cultuurleven. Logisch, 
want er valt in Brabant veel te genieten. 
Het regioprofiel Brabant Maakt Het! is 
het resultaat van de samenwerking op 
het gebied van cultuur in BrabantStad. 
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Dankzij die intensieve samenwerking 
ontvangt BrabantStad van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap €400.000 
voor het voorstel voor de proeftuin 
Internationalisering, onderdeel van het 
regioprofiel. Onze provincie kenmerkt 
zich door (grootschalige) culturele 
evenementen, sterke merken en vele 
makers. Makers en culturele instellingen 
die in de stedelijke regio en lokaal 
geworteld zijn kunnen niet zonder hun 
internationale samenwerkingspartners. 
Het kenmerkt onze provincie: de wereld 
is ons speelveld. Er zijn optredens en 
coproducties die strekken van China tot 
New York en van Scandinavië tot Italië. 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap draagt 
nu bij aan het versterken, beter zichtbaar 
maken en beter laten renderen van 
internationale contacten en netwerken van 
de culturele sector. 

BrabantRing: slim samenwerken over 
de digitale snelweg van de toekomst!
Gebrek aan open en veilige, digitale 
netwerken is een rem op de toekomst. 
Ziekenhuizen, thuiszorgmedewerkers, 
onderwijsinstellingen en bedrijven zouden 
efficiënter, veiliger kostenbesparend en 

slimmer kunnen samenwerken met hun 
doelgroepen als hun netwerken stabiel 
verbonden kunnen worden. Geïnspireerd 
door het succes van de Eindhovense 
fiberexchange werken we daarom samen 
aan de realisatie van de BrabantRing. Een 
onafhankelijke maatschappelijke operator 
realiseert slimme, veilige en betrouwbare 
elektronische verbindingen over 
bestaande glasvezelnetwerken voor onder 
meer maatschappelijke toepassingen. Met 
de stappen die we nu samen zetten, lopen 
we als Brabantstadpartners voorop. Zo 
werken we aan een uitnodigend digitaal 
klimaat voor innovatie in onder meer 
zorg, onderwijs en mobiliteit.

Het succes van Zuidlijn
Na vier jaar liep Project Zuidlijn in 2019 
af. Van 2015 tot 2019 is door de steden 
en door BrabantStad ingezet op het 
verlevendigen van de spoorzones. Met 
het project organiseerden Breda, Tilburg, 
’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Helmond 
samenwerking op gebied van kunst, 
cultuur en creativiteit. Skateboard contests, 
Brabantse Bike Battles, Spoortochten en 
Vincent Van Gogh Murals kwamen uit de 
koker van Zuidlijn. 

Zuidlijn is gestopt, maar het 
organiserende, creatieve en inhoudelijke 
weefsel van initiatieven die werden 
aangejaagd door Zuidlijn, krijgen in de 
steden een vaste plek.

Ontmoetingen, events, lobby in Den 
Haag en Brussel
BrabantStad is een netwerk waarin 
we elkaar ontmoeten en ook zorgen 
dat anderen ons kunnen ontmoeten. 
Dat is weer uitstekend gelukt in 2019: 
ik kijk terug op een aantal inhoudelijk 
sterke BrabantStad-dinsdagen met onze 
bestuurders en op goede open-haard-
gesprekken met onze burgemeesters over 
onze gezamenlijke opgaven. Ook koester 
ik goede herinneringen aan het diner met 
de secretarissen-generaal en directeuren-
generaal van de Haagse ministeries over 
de Brabantse ambities. De jaarlijkse 
Brabantse Prinsjesdagborrel in Den Haag 
moest ik helaas een keertje overslaan 
maar van mijn vervanger weet ik dat 
we ook daar ons netwerk weer hebben 
versterkt. Wederom was BrabantStad 
vertegenwoordigd op de Provada, de 
grootste vastgoedbeurs van Nederland 
en op de Dutch Design Week. In Brussel 

waren we tijdens de Europese week van 
de regio’s samen met Baden-Württemberg 
en Vlaams-Brabant de gastheer van 
een drukbezocht seminar over slimme 
en toekomstige mobiliteit. Ook was op 
4 december de eerste Brabant-Brussels 
Network Drink waar Paul Depla namens 
BrabantStad als gastheer optrad. 

2020
Het BrabantStad-diner 17 februari
De voormalige Seeligkazerne te Breda 
was ooit het domein van officieren en 
soldaten. Inmiddels heeft de geur van 
kruit en ledervet er plaatgemaakt voor de 
aroma’s van de Franse keuken. 
Want chef-koks in opleiding zwaaien 
er vandaag de dag niet alleen de 
scepter over de officiersmess maar 
over het gehele terrein waar thans 
scholengemeenschap de Rooi Pannen is 
gevestigd.  

Ondanks dat de militairen vertrokken 
zijn wemelde het 17 februari van de 
generaals op het voormalig militair 
complex. Namens BrabantStad en de 
provincie mocht ik die avond tientallen 
secretarissen-generaal en directeuren-
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generaal van Haagse Ministeries welkom 
heten voor het jaarlijkse BrabantStad-
diner. Bestuurders en beleidsmakers uit 
Brussel, Den Haag en de vijf grootste 
Brabantse steden spreken traditiegetrouw 
eens per jaar in informele setting over 
grote maatschappelijke opgaven en 
kansen voor Brabant. Het thema dit jaar 
was wat wellicht de grootste operatie 
van de 21ste eeuw zal worden – de slag 
om duurzaamheid en de economische, 
sociale en politieke uitdagingen die deze 
met zich meebrengt. Een vraagstuk wat 
mij persoonlijk zeer aan het hart gaat.

Verheugd was ik om een bijzondere 
gast in ons midden te kunnen 
verwelkomen. Het was Diederik Samsom, 
verantwoordelijk kabinetschef bij de 
Europese Commissie voor de Green 
Deal, die het aanvalsplan van 1000 
miljard waar men in Brussel aan werkt 
uit de doeken deed. In zijn inleiding 
greep Samsom terug op zijn meest 
indringende ervaring gedurende zijn 
politieke carrière: het faillissement van 
de noodlijdende aluminiumsmelterij 
Aldel in Delfzijl. Honderden werknemers 
die de ploegendiensten verruilden voor 

werkloosheid keek hij daar in de kantine 
in de vochtige ogen. De aanvechting de 
fabriek open te houden was groot, maar 
de wetenschap dat het ooit florerende 
bedrijf in de nieuwe wereldeconomie 
geen schijn van kans maakte vroeg om 
een ander antwoord. De werknemers 
van Aldel moesten geholpen worden aan 
een andere baan maar de reflex om te 
blijven hangen in korte-termijn-politiek van 
stagnatie en behoud moest bedwongen. 
Precies dat, zo betoogde Samsom in 
de Seeligkazerne, is de uitdaging bij 
de slag om duurzaamheid. Deze leidt 
wat hem betreft tot de wederopstanding 
van het Europese model waarbij we 
in een veranderend klimaat, in een 
veranderende wereldeconomie kansen 
bieden aan iedereen. Samsom betoogde 
dat het de brede politieke opgave is om 
de duurzaamheidsopgave dienstbaar te 
laten zijn aan de samenleving als geheel. 
Door “Neue Kombinationen”, zou Joseph 
Schumpeter zeggen.

Als we volgende generaties recht 
in de ogen willen kijken moeten we 
onbetwistbaar aan de bak. Maar de 
technologische ontwikkelingen maken 

wat eerder onhaalbaar én onbetaalbaar 
leek inmiddels mogelijk. Uit de Brabantse 
steden kwamen diverse hoopgevende 
voorbeelden. Voor de Brabantse steden 
biedt de duurzaamheidsslag perspectief. 
Steden zullen groener worden en 
dus prettiger om in te leven, de lucht 
zal schoner zijn en dat is goed voor 
onze gezondheid, onze huizen zullen 
beter gebouwd of geïsoleerd zijn 
en dus comfortabeler en met lagere 
energielasten. En voor het Brabantse 
bedrijfsleven biedt de duurzaamheidsslag 
volop kansen. In de slimste regio van 
Noord Europa kan een goede boterham 
verdiend worden aan de enorme publieke 
en private investeringen die gepaard 
gaan met de duurzaamheidsrevolutie. 

Het was mijn laatste BrabantStad-diner 
als commissaris van de Koning van deze 
prachtige provincie. En het deed mij 
deugd het gezelschap van Brusselse, 
Haagse en Brabantse beleidsmakers 
bijeen te zien rondom deze cruciale 
maatschappelijke krachtinspanning.  
Want als er iets is wat de toekomst van 
Brabant altijd heeft vormgegeven is het 
onze unieke traditie om door ontmoeting 
coalities te smeden. Voor Brabant.
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April 2019
3-4  Opening museum Wings over Woensdrecht, Ossendrecht
4-4  Diner met Nederlandse EU-correspondenten en Provinciale Vertegenwoordiging in   
 Brussel, Brussel 
6-4  Bijwonen Ridderslag en opening gerestaureerde oprijlaan Kasteel Heeswijk, Hees  
 wijk-Dinther
9-4  In ontvangst nemen biografie van Piet Willems, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
10-4 Bijwonen Event: Europa? Vertel mij wat! plus diner de heer F. Timmermans, euro  
 commissaris, Breda
13-4 Aanwezig bij opening expositie Ad Dekkers en Peter Struycken -plus Onthulling   
 Tegelreliëf Ad Dekkers- door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix, Bergeijk
15-4  Captainsdiner PSV, Waalwijk
17-4 Matthäus Passion, Oudenbosch
18-4 Welkomstwoordje gezelschap VNO-NCW Brabant Zeeland, provinciehuis 
 ’s-Hertogenbosch

April 2020
1-4 Bezoek Elisabeth-Tweesteden ziekenhuis, Tilburg
2-4 Deelnemen aan (video) overleg Regionaal Beleidsteam Brabant Zuid-Oost
3-4 Optreden als DJ bij Omroep Brabant, Son en Breugel
8-4 Werkbezoek firma van Hoof zachtfruit en asperges, Olland St Oedenrode
8-4 Digitale audiënties met kandidaten voor burgemeestersvacature
9-4 Interview DtV Nieuws inzake Corona in Brabant, Oss
17-4 Digitale Vergadering Provinciale Staten
18-4 Aanwezig bij uitzending Omroep Brabant met Christel de Laat
22-4 Ontvangst mevrouw K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken, 
 provinciehuis ’s-Hertogenbosch
22-4 Hart onder de riem bezoek aan Vedofenex, Eindhoven 
23-4 Digitaal werkbezoek sportmedische experts
24-4 Bezoek aan door brand getroffen Deurnese Pelen, Deurne
29-4 Opname Omroep Brabant in het kader van 75jaar bevrijding, Vught
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De commissaris van de Koning heeft 
vanwege zijn rijkstaken diverse 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
over burgemeesters. Bij de uitvoering 
van deze taken werk ik intensief samen 
met de gemeenteraden en de door hen 
ingestelde vertrouwenscommissies. Vooral 
bij het ordelijk verloop van de (her-)
benoemingsprocedure is mijn rol van 
belang.

Ook een waarnemend burgemeester 
wordt door mij benoemd. Met alle 
burgemeesters vindt tweejaarlijks 
een klankbordgesprek plaats. Een 
klankbordgesprek dient om signalen 
luid en duidelijk met elkaar te delen. 
Om een goede indruk te krijgen van 
het functioneren van een burgemeester, 
beschik ik over het functioneringsverslag 
tussen de gemeenteraad en de 
burgemeester. In 2019 is met 19 

burgemeesters een klankbordgesprek 
gevoerd. Het contact wordt geïntensiveerd 
als daar aanleiding toe is, bijvoorbeeld 
als er iets speelt binnen de gemeente. 

Burgemeestersbenoemingen
De procedure voor een 
burgemeestersbenoeming begint met 
het ontvangen van de profielschets in 
een bijzondere, openbare vergadering 
van de gemeenteraad. Dit is de 
zogeheten profielschetsvergadering. In 
de profielschets staat wat de gemeente 
van de nieuwe burgemeester verwacht. 
Een week later wordt de vacature 
gepubliceerd in de Staatscourant. Daarna 
kan drie weken worden gesolliciteerd. 
Samen met mijn kabinetschef vorm ik 
mij een oordeel over de kandidaten. In 
overleg met de vertrouwenscommissie 
van de gemeente maak ik daaruit een 

De commissaris van de Koning en 
de burgemeesters

selectie. De commissie spreekt vervolgens 
met de geselecteerde kandidaten, meestal 
in twee rondes. De vertrouwenscommissie 
beoordeelt hen op de geschiktheid als 
burgemeester. De commissie brengt 
schriftelijk verslag uit om te komen 
tot een concept-aanbeveling aan de 
gemeenteraad.
 
In een besloten vergadering besluit 
de gemeenteraad op advies van de 
vertrouwenscommissie tot een voordracht 
aan de Koning. De beraadslagingen in 
de gemeenteraad over de bevindingen 
van de vertrouwenscommissie zijn niet 
openbaar en er geldt een eeuwigdurende 
geheimhouding voor de beraadslagingen. 
De aanbeveling moet twee personen 
bevatten. Tijdens de openbare 
vergadering wordt alleen de naam van 
de eerste kandidaat openbaar gemaakt 
en wordt verantwoording afgelegd over 

het gevolgde proces. Daarna wordt 
de aanbeveling aan de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
gestuurd. 

Voorafgaand aan de benoeming zal 
de kandidaat door de minister van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
worden gescreend. De screening 
bestaat uit naslag bij de AIVD en fiscaal 
onderzoek bij de Belastingdienst. Hierna 
volgt een gesprek met de minister 
en volgt de benoeming door Zijne 
Majesteit de Koning. Tot slot beëdig ik 
de burgemeester tijdens een bijzondere 
raadsvergadering in de gemeente. 

Een burgemeester wordt benoemd voor 
een ambtsperiode van zes jaar. Na 
deze zes jaar kan de burgemeester op 
aanbeveling van de gemeente worden 
herbenoemd. 



Tien burgemeesters zijn dit jaar bij 
Koninklijk Besluit benoemd:

• 16 januari, de heer ir. R.P.G. Bosma, 
Bladel

• 18 juni, de heer drs. W.A.C.M. 
Wouters, Eersel

• 3 juli, mevrouw J.G.P. Vermue, 
Zundert

• 5 juli, de heer H.J. Looijen, Sint-
Michielsgestel

• 3 oktober, de heer J.M. van Midden 
MSc, Roosendaal

• 4 oktober, mevrouw drs. M. Witte, 
Geertruidenberg

• 26 november, de heer R.S. van 
Meygaarden, Boxtel

• 28 november, de heer J.C.J. van 
Bree, Geldrop-Mierlo

• 9 december, de heer drs. E.B.A. 
Lichtenberg MCM, Altena

• 10 december, mevrouw A.J.M.H. van 
de Ven, Reusel-De Mierden

Negen burgemeesters zijn in 2019 
opnieuw benoemd:
• 19 maart, de heer drs. A.B.A.M. 

Ederveen, Valkenswaard
 
• 1 april, de heer M.C. Bakermans, 

Landerd
 
• 1 april, de heer R.J. van de Mortel, 

Vught
 
• 22 mei, de heer A.M.H. Roolvink 

MSc, Grave
 
• 1 juni, de heer drs. A.M.P. Kleijngeld, 

Waalwijk
 
• 13 juni, de heer ing. A.A.M.J. 

Walraven, Mill en Sint Hubert
 
• 1 september, de heer dr. F.A. Petter, 

Bergen op Zoom
 

• 1 oktober, de heer drs. J.J.C. 
Adriaansen, Woensdrecht

 
• 1 november, mevrouw drs. M.A.H. 

Moorman, Bernheze

Om uiteenlopende redenen vertrekken 
burgemeesters uit hun gemeente. 
Acht burgemeesters kregen dit verslagjaar 
eervol ontslag.
• 1 januari, de heer A.M.T. Naterop, 

Aalburg (gemeentelijke herindeling)
 
• 1 maart, mevrouw L.C. Poppe – de 

Looff, Zundert (pensionering)

• 22 maart, de heer B.H.M. Link, 
Geldrop-Mierlo (op eigen verzoek)

 
• 1 april, de heer drs. R.F.I. Palmen, 

Hilvarenbeek (benoeming tot 
burgemeester van Horst aan de 
Maas)

 
• 1 juli, de heer mr. J.C.M. Pommer, 

Sint-Michielsgestel (pensionering)

• 1 oktober, de heer mr. J.M.L. 
Niederer, Roosendaal (op eigen 
verzoek)

• 20 oktober, mevrouw J. Zwijnenburg 
– van der Vliet, Haaren (op eigen 
verzoek)

 
• 28 november 2019, mevrouw ing. 

M.L.P. Sijbers, Sint Anthonis (op eigen 
verzoek)

• 13 december 2019, mevrouw drs. 
J. Vonk – Vedder, Halderberge (op 
eigen verzoek)
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Rode lantaarn
Met de benoeming van Joyce Vermue (34 jaar) tot burgemeester van Zundert, blijft de 
Rode Lantaarn in de provincie Noord-Brabant. De Rode Lantaarn is een wisseltrofee 
die sinds 2002 wordt doorgegeven aan de jongste burgemeester van Nederland. De 
Rode Lantaarn was al eerder in onze provincie:

• Anton Ederveen,  Valkenswaard    (36 jaar), 2007
 
• Roderick van de Mortel,     Vught (35 jaar), 2007
 
• Ryan Palmen, Hilvarenbeek    (31 jaar), 2010
 
• Hanne van Aart, Loon op    Zand (32 jaar) 2017



Waarnemend burgemeester
Soms moet een gemeente het langere 
tijd zonder een vaste burgemeester 
stellen. Dit kan bijvoorbeeld wegens 
langdurige ziekte, gedurende een 
burgemeestersprocedure na vertrek 
van de vaste burgemeester, of omdat 
de gemeente heeft besloten tot een 
herindeling. In al deze gevallen kan 
ik een waarnemend burgemeester 
benoemen. 

Zeven waarnemend burgemeesters zijn 
benoemd
• 1 januari, de heer M.A. Fränzel MSc, 

Altena
 
• 20 februari, de heer Y.C.M.G. de 

Boer, Haaren

• 1 maart, mevrouw L.C. Poppe – de 
Looff, Zundert

 
• 1 april, de heer H.W.S.M. Nuijten, 

Hilvarenbeek

• 8 april, mevrouw D.H. 
Schmalschläger, Geldrop-Mierlo

• 18 november, de heer M.A. Fränzel 
MSc, Sint Anthonis

• 3 december, mevrouw H. van 
Rijnbach – de Groot, Halderberge

Twee waarnemingen zijn dit verslagjaar 
gecontinueerd
• 9 januari 2017, mevrouw J. Eugster-

van Bergeijk, Reusel-de Mierden
 
• 28 november 2018, de heer A.M.T. 

Naterop, Boxtel
 
Elf waarnemingen zijn in 2019 
ingetrokken:
• 1 januari, de heer A. Noordergraaf, 

Woudrichem
 
• 1 januari, de heer Y.C.M.G. de Boer, 

Werkendam

• 16 januari, de heer ing. P.M. Maas, 
Bladel

 
• 18 juni, de heer J.A.M. Vos, Eersel

• 3 juli, mevrouw L.C. Poppe – de 
Looff, Zundert

• 3 september, mevrouw D.H. 
Schmalschläger, Geldrop-Mierlo

 
• 4 oktober, de heer J.J. Luteijn, 

Geertruidenberg
 
• 26 november, de heer A.M.T. 

Naterop, Boxtel
 
• 9 december, de heer Fränzel MSc, 

Altena
 
• 10 december, mevrouw J. Eugster – 

van Bergeijk, Reusel-De Mierden

Ambtsjubilea
In 2019 vierden 3 burgemeesters een 
ambtsjubileum:

Op 16 mei 2019 was de heer mr. 
H.G. Vos 25 jaar burgemeester. Op dit 
moment is de heer Vos burgemeester van 
de gemeente Asten. Hiervoor was hij 
(waarnemend) burgemeester in Meijel, 
Sevenum, Zundert, Nederweert en Nuth. 

Op 17 september was de heer 
drs. A.B.A.M. Ederveen 12,5 jaar 
burgemeester van de gemeente 

Valkenswaard. En de heer R.J. van de 
Mortel was op 30 september 12,5 jaar 
burgemeester van de gemeente Vught. 

26% van de burgemeesters is vrouw
Brabant telde aan het einde van het 
jaar 16 vrouwelijke burgemeesters 
(kroonbenoemd en waarnemend). 



2020
In de eerste helft van 2020 is met 18 
burgemeesters een klankbordgesprek 
gevoerd. 

Twee burgemeesters zijn de eerste helft 
van 2020 bij Koninklijk Besluit benoemd

• 5 februari, de heer E.M.L. Weys, 
Hilvarenbeek

• 7 april, de heer D.A. Alssema, Gilze 
en Rijen

In de eerste helft van 2020 zijn geen 
burgemeesters herbenoemd. 

Om uiteenlopende redenen vertrekken 
burgemeesters uit hun gemeente. 
Eén burgemeester kreeg in 2020 eervol 
ontslag.

• 1 april, de heer dr. A.J.W. 
Boelhouwer, Gilze en Rijen 
(leeftijdsontslag/ pensionering)

 

Eén waarnemend burgemeester is 
benoemd
• 1 april, de heer dr. A.J.W. 

Boelhouwer, Gilze en Rijen (De 
opvolger, de heer D.A. Alssema is 
met ingang van 7 april benoemd. 
Vanwege de uitbraak van het COVID-
19-virus was het wenselijk dat de 
heer Boelhouwer werd aangesteld als 
waarnemend burgemeester)

3 waarnemingen zijn dit verslagjaar 
gecontinueerd
• 20 februari 2019, de heer Y.C.M.G 

de Boer, Haaren

• 18 november 2019, de heer M.A. 
Fränzel l MSc, Sint Anthonis

• 3 december 2019, mevrouw H. van 
Rijnbach – de Groot, Halderberge

2 waarnemingen zijn in 2020 
ingetrokken:
• 5 februari, de heer H.W.S.M. 

Nuijten, Hilvarenbeek

• 7 april, de heer dr. A.J.W. 
Boelhouwer, Gilze en Rijen

Ambtsjubilea
In 2020 zijn er geen burgemeesters die 
een ambtsjubileum vierden. 

26% van de burgemeesters is vrouw
Brabant telde op 1 juli 2020 
16 vrouwelijke burgemeesters 
(kroonbenoemd en waarnemend). 
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Mei 2019
6-5  Kennismakingsgesprek met de heer Filip D’have en adjunct Natasja Duhem,   
 Algemene Afvaardiging van de Vlaamse Regering in Nederland, provinciehuis   
 ’s-Hertogenbosch
6-5 Bestuurlijk overleg Brabant Remembers provinciehuis ’s-Hertogenbosch
6-5  Kennismaking de heer E. van Schoonhoven, voorzitter Vereniging Kleine Kernen   
 Noord-Brabant, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
9-5  Overleg inzake volksgezondheid en zoönosen, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
13-5  Overleg de heer R. van de Beeten, voorzitter RvT Europa Decentraal, provinciehuis  
 ’s-Hertogenbosch
14-5  Congres 60 jaar Severinus - Bijzonder in samenleven, Veldhoven
16-5  Ondertekening intentieovereenkomst veiligheid Breda International Airport, Breda 
18-5  Uitreiking Conservatorium Award, ’s-Hertogenbosch
21-5  Bestuursvergadering TF – RIEC Brabant Zeeland, Eindhoven
23-5 Bijwonen proefmei, Bergen op Zoom 
27-5  Ontmoeting delegatie Beierse topambtenaren, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
28-5 Aanwezig bij de uitreiking Zilveren Anjer aan Brabantse Hoeder Paul Spapens,   
 Amsterdam

4-5 Ontsteken bevrijdingsvuur, ’s-Hertogenbosch
6-5 Aanwezig bij bestuursvergadering Taskforce RIEC Brabant-Zeeland, Eindhoven
7-5 Lunch met Z.E. D Achten, Ambassadeur België, Den Haag
13-5 Overleg met Gouverneur Berkx, Antwerpen 
18-5 Constituerend beraad GS, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
19-5 Profielschets vergadering, Deurne
25-5 Skype overleg Tom Berendsen, Europees Parlement
25-5 Digitaal overleg Kring van Commissarissen
28-5 Digitaal overleg Landelijke Regietafel Stikstof

Mei 2020
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Brabantse burgers ontvangen een 
felicitatie van de commissaris van de 
Koning bij uitzonderlijke sportprestaties, 
huwelijksjubilea en andere bijzondere 
mijlpalen.

Brabantse topsporters ontvangen namens 
het college van Gedeputeerde Staten 
een felicitatie als zij een succesvolle 
sportprestatie hebben geleverd. 
Dit gebeurt als zij individueel of in 
teamverband een eerste, tweede of 
derde plaats hebben behaald op 
een Europees kampioenschap, een 
wereldkampioenschap, de Olympische 
of Paralympische Spelen, of een ander 
(inter-)nationaal topevenement.

In deze verslagperiode ontvingen diverse 
sporters en teams weer één of meerdere 
felicitaties voor succesvolle topprestaties.

Bij het veldrijden waren onze Brabantse 
sporters weer bijzonder succesvol. 

Mathieu van der Poel won voor de derde 
keer op rij de titel bij het EK Veldrijden 
in het Italiaanse Silvelle en Yara Kastelijn 
pakte bij de dames verrassend het goud.

De Motocross of Nations is voor het eerst 
in de historie gewonnen door Nederland. 
Het volledig Brabantse team bestond uit 
Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en 
Calvin van Vlaanderen.

Voor Michael van Gerwen was 2019 
weer een bijzonder succesvol jaar. Hij 
schreef diverse titels op zijn naam, en 
won dit jaar dat ene belangrijke toernooi 
dat nog ontbrak op zijn erelijst: de 
Champions League of Darts.

Felicitaties Bijzondere jubilea
Brabanders ontvangen van mij ook een 
welgemeende felicitatie bij buitengewone 
huwelijksjubilea of bij de viering van een 
bijzondere hoge leeftijd. In 2018 heb ik 
2760 felicitatiebrieven gestuurd. 

Ik stuurde een brief aan 2062 echtparen 
die hun 60-jarig huwelijksjubileum 

vierden. 420 echtparen ontvingen wegens 
hun 65-jarige huwelijksviering een 
felicitatie en 48 echtparen stuurde ik een 
brief ter gelegenheid van hun 70-jarige 
huwelijksjubileum. 

In 2018 ontvingen 148 Brabantse burgers 
een felicitatie vanwege het vieren van hun 
honderdste verjaardag of hoger.
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Rampenbestrijding en crisisbeheersing 
De commissaris van de Koning is primair 
provinciaal orgaan. Het voorzitterschap 
van Gedeputeerde Staten en Provinciale 
Staten en de verantwoordingsplicht 
naar Provinciale Staten, zijn daarvan 
wezenlijke aspecten. Daarnaast is 
de commissaris ook rijksorgaan. Dat 
betekent dat ik ingeschakeld kan worden 
bij de uitvoering van rijkstaken. Deze 
bevoegdheden liggen met name op 
het gebied van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing, met name in het toezicht 
op de drie Brabantse veiligheidsregio’s 
(de koude fase) als ook in een 
daadwerkelijke crisissituatie (de warme 
fase). 

Over de wijze waarop ik uitvoering geef 
aan rijkstaken ben ik verantwoording 
verschuldigd aan de regering en niet 
aan Provinciale Staten. In het afgelopen 
verslagjaar werd een expliciet beroep 
gedaan op mijn rol als rijksorgaan. 
Dit ging over de aanpak rondom de 
stikstofproblematiek en wederom voor de 
opvang van asielzoekers. 

Bestuurlijk toezicht
Het toezicht op de taakuitvoering 
van de veiligheidsregio’s is eerst en 
vooral een taak van de minister van 
Justitie en Veiligheid. Onder zijn 
verantwoordelijkheid oefent de Inspectie 
Justitie en Veiligheid deze taken uit. In 
aanvulling hierop vervult de commissaris 
een rol als adviserend rijksorgaan. 
Dit toezicht is niet signalerend, maar 
interveniërend en steunt altijd op 
informatie die al door de Inspectie is 
verzameld en beoordeeld. Onderstaand 
een greep uit de agenda waarin ik 
hieraan invulling geef

• Op 20 juni 2019 ben ik in 
gesprek gegaan met de voorzitter, 
plaatsvervangend voorzitter en 
directeur van de veiligheidsregio 
Brabant-Noord. Het overleg beoogt 
een vrije uitwisseling van gedachten 
met wederzijds begrip over de 
uitdagingen van de veiligheidsregio 
en de wijze waarop zij hiermee 

Openbare orde en veiligheid omgaat.
• Op 3 juli heb ik een vergadering 

van het algemeen bestuur van de 
veiligheidsregio Brabant Zuid-
Oost bijgewoond. Daarnaast was 
op dat moment ook de installatie 
van de nieuwe directeur van de 
veiligheidsregio, Petra de Kam. 

Bevorderen samenwerking
In artikel 1 van mijn ambtsinstructie 
staat dat een commissaris van de 
Koning de samenwerking bevordert 
tussen de in zijn provincie werkzame 
rijksambtenaren en personen deel 
uitmakend van de krijgsmacht, en tussen 
deze functionarissen en het provinciaal 
bestuur, de gemeentebesturen en de 
waterschapsbesturen. Onderstaand een 
greep uit de agenda waarin ik hieraan 
invulling geef

• Sinds 24 januari laat ik mij 
vertegenwoordigen door een liaison 
openbare orde en veiligheid bij 
een overleg van de gemeenten 
Venray en Boxmeer over de 
problematiek rond veiligelanders in 
het asielzoekerscentrum Overloon. 

Veiligelanders is een naam voor 
mensen uit veilige landen (veelal 
Oost-Europa en Noord-Afrika) 
die de asielprocedure misbruiken 
en veel overlast veroorzaken. Dit 
overleg was met COA, Politie, AVIM, 
straatcoaches, OM, DT&V en IND. 
We willen een effectieve aanpak 
om de overlast te beperken en de 
samenwerking te bevorderen.

• Op 17 april ben ik in gesprek 
gegaan met de Directeur-
Generaal en de directeur Regie 
Vreemdelingenzaken van het 
ministerie van Justitie en Veiligheid, 
en een burgemeester en wethouder. 
Het overleg was bedoeld om 
aandacht te vragen voor de overlast 
van veiligelanders en een oplossing 
te zoeken voor dit probleem. Ook 
zijn bestaande problemen rondom 
huisvesting statushouders besproken.

• Op 9 mei heb ik mij laten bijpraten 
door het provinciale kernteam 
Afrikaanse Varkenspest (geen 
zoönose) over de laatste stand van 
zaken rondom dit dossier. Inmiddels is 
er een landelijke oefening Afrikaanse 
Varkenspest gepland voor 2020 



88 89

waarin wij als provincie en ik als 
commissaris participeren. 

• Op 9 mei had ik een gesprek over 
volksgezondheid en zoönose (zoals 
Q-koorts) met de drie directeuren 
publieke gezondheid van de GGD 
en de coördinerende burgemeesters 
namens de veiligheidsregio. Dit 
overleg was in aanwezigheid 
van de rijksfunctionarissen van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit. 
Er is onder andere gesproken over 
de samenwerkingsstructuur zoönose 
omdat er een spanningsveld zit 
tussen de belangen van economie en 
volksgezondheid. Tijdens dit overleg 
is er bestuurlijk een start gemaakt om 
te komen tot een landelijke oefening 
zoönose.

• In juni zijn er door mijn kabinet 
bijeenkomsten gehouden voor de 
driemanschappen natuurbranden. 
Deze bijeenkomsten waren voor de 
burgemeesters, terreinbeheerders, 
brandweer en ambtenaren openbare 
orde en veiligheid. Tijdens deze 
bijeenkomsten zijn twee doelen 
gerealiseerd:

 - Het ontwikkelen van    
 gemeenschappelijke    
 kennisachtergrond voor ecologie  
 en brandpreventie;

 - Het elkaar leren kennen en   
 begrijpen, waardoor    
 samenwerking in het    
 driemanschap makkelijker gaat.

 

• Op 28 augustus was er ontmoeting 
met de top van de Nederlandse 
luchtmacht en het daaraan 
gerelateerd bedrijfsleven uit 
Noord-Brabant. Noord-Brabant 
is de ‘luchtmacht provincie’ van 
Nederland. Wij hebben vliegbases in 
Woensdrecht, Gilze-Rijen, Eindhoven 
en Volkel. 

• Op 14 november vond het 
rijksfunctionarissenoverleg plaats. 
Tijdens dit overleg hebben wij elkaar 
bijgepraat en geïnformeerd over:

 - Voortgang Brabantbrede   
 hoogwateroefening 2020;

 - Voortgang landelijke oefening   
 zoönose 2020-2021;

 - Oefening Afrikaanse varkenspest  
 in 2020;

 - Droogte en afstemming met   
 België over     
 waterbeschikbaarheid;

 - Stand van zaken aanpak   
 mestfraude;

 - Aanpak stikstofproblematiek en   
 maatschappelijke onrust.

 
Rampenbestrijding en crisisbeheersing
Onderstaand een overzicht van een 
aantal personen die ik dit jaar ontmoet 
heb voor een eerste kennismaking
• 14 januari commodore Robert Adang 

van vliegbasis Gilze-Rijen
• 11 maart Marie-Louise van 

Schaijk. Zij is sinds 1 januari de 
nieuwe algemeen directeur van de 
veiligheidsregio Brabant Noord

• 15 augustus Petra de Kam. Zij is sinds 
1 juni de nieuwe algemeen directeur 
van de veiligheidsregio Brabant Zuid-
Oost.

• 24 oktober de commandant 13 Lichte 
Brigade, brigadegeneraal Jan-Willem 
Maas

• Op 23 oktober heb ik de nieuwe 
meldkamer van Oost-Brabant 
bezocht. Dit is een samenvoeging 
van de meldkamers van Eindhoven en 
’s-Hertogenbosch. 
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 Hij werd op 9 april in gebruik 
genomen. Tijdens mijn bezoek was 
er een SGBO (Staf Grootschalig 
en Bijzonder Optreden) gaande 
vanwege het boerenprotest bij ons 
provinciehuis op 25 oktober 2019

• Sinds 8 november laat ik mij 
vertegenwoordigen door een liaison 
openbare orde en veiligheid in 
een flexibel Regionaal Beleidsteam 
(RBT) van de veiligheidsregio 
Brabant-Noord. Dit RBT gaat in 
op de maatschappelijke onrust 
die er is rondom de agrarische 
sector, zoals over stalbezettingen 
en stikstofproblematiek. Door een 
regionale aanpak in plaats van 
een gemeentelijke aanpak komt er 
meer uniformiteit in de aanpak en 
communicatie

• Op 14 november had ik een gesprek 
met de dijkgraaf van waterschap 
Aa en Maas over de evaluatie 
van de droogte. Specifiek over de 
samenwerkingsstructuur tijdens de 
crisisperiode van 2018

Noodverordeningen 
In mijn rol als commissaris toets ik de 
noodverordeningen op de wettelijke 
criteria als het niet mogelijk is deze door 
de gemeenteraad te laten bekrachtigen. 
Op 30 oktober 2019 heb ik alle 
burgemeesters geïnformeerd over het 
instrument noodverordeningen en 
mijn rol hierin. Het opstellen van een 
noodverordening komt weinig voor. 
In Nederland gaat het gemiddeld om 
ongeveer één noodverordening per 
week. Dat betekent dat er weinig routine 
of ervaring wordt opgebouwd bij het 
formuleren van noodverordeningen. 
Uit een analyse van de Rijksuniversiteit 
Groningen uit 2016 bleek dat 
noodverordeningen regelmatig in strijd 
zijn met de wet of niet handhaafbaar 
zijn. Gezien mijn rol bij het toetsen van 
een noodverordening (artikel 176 lid 6 
Gemeentewet, opschortingsbevoegdheid 
voorschriften) heeft mijn kabinet daarom 
contact gezocht met de auteurs van deze 
analyse en de Brabantse procedure en 
werkwijze tegen het licht laten houden. 
Dit heeft geresulteerd in toetsingscriteria 
die ik met de burgemeesters heb gedeeld.  

Verder is het onderzoek een goede 
aanleiding om in gezamenlijkheid tot 
een verdere aanscherping en daarmee 
verbetering van het instrument te 
komen. Zoals het krachtenveld tussen 
bestuursrecht en strafrecht (noodbevel 
of noodverordening). Hiertoe gaat 
mijn kabinet, in overleg met enkele 
Brabantse gemeenten, het Operbaar 
Ministerie, politie, het ministerie van 
Justitie en Veiligheid en het Nederlands 
Genootschap Burgemeesters, een 
provincie brede aanpak in gang zetten. 

In 2019 heb ik een noodverordening 
ontvangen. Die was nodig vanwege 
een vondst van gevaarlijke explosieven 
in een sloot bij Fort Isabella te Vught 
(voormalig kazerneterrein). De 
burgemeester kondigde op 16 mei een 
noodverordening af.

Stikstofproblematiek
Met de uitspraak van de Raad van 
State op 29 mei is er in Nederland een 
landelijke impasse ontstaan rond de 
vergunningsverlening onder de natuurwet 
en stikstof (NOX en NH3 – stikstofoxiden 

en ammoniak). Die impasse vraagt ook 
van provincies lastige keuzes. Op basis 
van het advies van het Adviescollege 
Stikstofproblematiek (“Remkes”) dienen 
betrokken overheden nu op korte termijn 
besluiten te nemen over maatregelen 
ter verlaging van de stikstofdeposities, 
natuurherstel en het weer op gang 
brengen van de vergunningverlening voor 
activiteiten. 

De minister van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit heeft aan 
Commissarissen van de Koning als 
rijksorgaan (de ‘Rijksheren’) gevraagd 
om in de beginfase van de Aanpak 
Stikstof te zorgen voor een zorgvuldig 
proces in de gebiedsgerichte aanpak en 
verbindingen te leggen tussen relevante 
partijen. De commissaris van de Koning 
dient nationaal verbindend over de 
bestuurslagen en sectoren heen het 
tempo van de gebiedsgerichte aanpak 
te faciliteren. Na de beginfase wordt 
bezien wat de rol van de Rijksheren in 
het vervolg moet zijn. Het Rijk organiseert 
een landelijk overleg met en voor de 
Rijksheren.
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Realiseren van opvang voor 
vluchtelingen
Op 8 november heeft de staatssecretaris 
van Justitie en Veiligheid de 
Commissarissen van de Koning als 
rijksorgaan (de ‘Rijksheren’) gevraagd te 
bemiddelen bij de zoektocht van het rijk 
naar extra opvang voor vluchtelingen in 
onze provincie. 

In het licht van dit verzoek is op 
3 december, in het bijzijn van de 
Brabantse burgemeesters met een 
AZC, gesproken met de staatssecretaris 
over de aanpak van overlast gevende 
asielzoekers.

2020
Bestuurlijk toezicht
• Op 16 januari vond een gesprek 

plaats met de voorzitter en directeur 
van de veiligheidsregio Midden- en 
West- Brabant. Dit overleg beoogde 
een vrije uitwisseling van gedachten 
met wederzijds begrip over de 
uitdagingen van de veiligheidsregio 
en de wijze waarop zij hiermee 
omgaan. Tijdens dit overleg maakte 
ik tevens kennis met Jolanda Trijselaar 
die op 1 januari is begonnen als 

nieuwe Algemeen Directeur en 
Regionaal Commandant.

• Op 23 januari had ik een 
vergelijkbaar gesprek met de 
veiligheidsregio Brabant-Zuid Oost.

• Op 27 februari was de eerste 
besmetting met het corona-virus in 
onze provincie een feit. Onderstaand 
enkele gebeurtenissen vanuit mijn rol 
tijdens deze crisis 
- Te allen tijde gaf ik achter  

de schermen invulling aan 
mijn ambtsinstructie om de 
samenwerking te bevorderen. 
Ik heb mij ook continue 
laten informeren door de 
veiligheidsregio’s, ministers en   
mensen uit de (niet) acute zorg.

- Vanaf 23 maart ben ik 
aangeschoven bij het 
interregionaal beleidsteam van 
drie Brabantse veiligheidsregio’s. 

- Gezien mijn bestuurlijke rol en 
relatie met de gouverneurs van 
België heb ik de coördinatie 
van de grensperikelen en de 
ongewenste waterbedeffecten 
aan de grens op mij genomen.

- Op 24 april kwam het signaal 

dat er op een nertsenbedrijf 
in Gemert-Bakel (en later ook 
Laarbeek) besmettingen van 
COVID-19 bij verschillende 
nertsen zijn geconstateerd. Na 
contact met de minister mochten 
mijn kabinetmedewerkers 
aansluiten bij het Departementaal 
Beleidsteam van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit. 
Gezien mijn ervaringen ten tijde 
van de Q-koorts, heb ik hierom 
gevraagd. 

Bevorderen samenwerking
• Op 19 februari heb ik mij 

tijdens een bezoek aan de drie 
omgevingsdiensten laten bijpraten 
over wat er zoal bij hen speelt.

• Op 6 februari liet ik mij 
vertegenwoordigen bij de oefening 
Afrikaanse varkenspest van het 
ministerie van LNV in samenwerking 
met de provincies Noord-Brabant en 
Limburg.

• In week 25 stond een grote 
Brabantbrede hoogwateroefening 
gepland. Door de corona-crisis is 
deze oefening vooralsnog afgelast.

• De landelijke oefening zoönose loopt 
ook vertraging op door de corona-
crisis omdat VWS en de GHOR/
GGD cruciale partners zijn in deze 
oefening.

 
Noodverordeningen 
In 2020 heb ik de volgende 
noodverordeningen ontvangen. 
• Van de burgemeester van Gilze-Rijen 

een noodverordening voor de ruiming 
van twee vliegtuigbommen op 22 
maart op de vliegbasis Gilze-Rijen.

• Ik heb alle noodverordeningen 
ontvangen van de veiligheidsregio’s 
in onze provincie. Deze 
noodverordeningen zijn er gekomen 
op verzoek van de minister van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
om de noodzakelijke maatregelen te 
treffen om verdere verspreiding van 
het corona-virus te voorkomen. 

• Ook zijn er concept 
noodverordeningen getoetst ten 
tijde van de brand bij de Deurnese 
Peel in week 17. Uiteindelijk zijn 
deze noodverordeningen niet 
ingezet. Op 23 april ben ik, na 
het sein brandmeester, samen met 
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de burgemeester van Deurne en 
gedeputeerde Grashoff gaan kijken 
bij het getroffen gebied. Daar 
kregen wij uitleg over de inzet 
en het brandverloop. Ter plaatse 
zijn de stoplijnen bekeken in het 
natuurgebied waar zich inmiddels 
een ramp had voltrokken.

• Van de burgemeester van Eindhoven 
ontving ik een noodverordening in 
verband met de vrees voor ernstige 
wanordelijkheden d.d. 25 juni;

• Van de burgemeester van Helmond 
ontving ik een noodverordening in 
verband met de vrees voor ernstige 
wanordelijkheden d.d. 26 juni.

Realiseren van opvang voor 
vluchtelingen
• Op verzoek van het COA vond 

30 januari een gesprek met COA 
bestuur plaats. Het onderwerp was 
de regionale regietafel opvang 
asielzoekers. 

• Tijdens een digitaal gesprek met 
de staatssecretaris van Justitie en 
Veiligheid op 16 april spraken wij 
over de aanpak van overlastgevers.
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Juni 2019
7-6  ‘’De Industrie Netwerklunch’’ van Verenigde Ondernemers Geertruidenberg, 
 Geer truidenberg 
9-6  Viering 60-jarig bestaan Benelux Unie, Brussel
6-6  Wereldkampioenschappen Para Handboogschieten, in aanwezigheid van Hare   
 Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet, ’s-Hertogenbosch
11-6  Opening nieuwe productiefaciliteit van Protix, door Zijne Majesteit Koning 
 Willem-Alexander, Bergen op Zoom
12-6  Opening Faunapassage, Goirle
19-6  Zeehavenoverleg, Zeebrugge
20-6 Overleg Veiligheidsregio Brabant-Noord, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
20-6  Kastelenoverleg Brainport Netwerk, Limbricht
21-6  Toespraak bij Symposium Burgemeester en Rechtsstaat, Tilburg
24-6  Bezoek vice gouverneur Jiangsu, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
28-6 Aanwezig bij viering 125 jr Nedschroef, Helmond
29-6 Onthulling Benkske ter gelegenheid van 750 jarig bestaan gemeente Loon op   
 Zand, Loon op Zand
30-6 Kringgildedag, Nieuwkuijk

3-6 Bezoek aan Kempenhorst College, Oirschot
8-6 Toespraak bij afscheid Jan Post (Prins Bernhard Cultuurfonds), Helmond
15-6 Radio interview WNL, Haagse lobby, Hilversum
16-6 Ontmoeting Havenbedrijf Antwerpen, Antwerpen
17-6 Gemeentebezoek Meierijstad, Veghel
17-6 Openhaardontmoeting BrabantStad, Haaren
24-6 Bezoek Landpark Assisië, Biezenmortel
24-6 Brainport Kastelenoverleg, Tilburg

Juni 2020
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Vanaf oktober 2019 zijn er meerdere 
protesten geweest vanuit de 
agrarische sector in verband met de 
stikstofproblematiek in relatie tot het 
provinciale beleid. Er zijn protestdagen 
geweest op 13 oktober, de hele week 
43, 13 december en op 18 december. 
Uitschieter was het protest van 25 
oktober. Met ruim 2000 agrariërs en 
ongeveer 1500 tractoren was dit een 
unieke dag voor het provinciehuis maar 
ook voor de gemeente 
’s-Hertogenbosch en politie om dit in 
goede banen te leiden. Deze protesten 
en maatschappelijke onrust laten zien dat 
de solidariteit onder boeren groot is en 
de noodzaak om hun stem te laten horen 
navenant. Als commisaris van de Koning 
ben ik voorzitter van Gedeputeerde 
Staten en Provinciale Staten. In die 

rol ben ik bij meerdere agrariërs thuis 
op bezoek geweest en heb ik rond de 
protestdagen buiten rondgelopen om in 
gesprek te gaan met de aanwezigen. De 
stikstofproblematiek stelt ons samen met 
de Rijksoverheid wel voor een enorme 
opgave en de problemen en emoties die 
daarbij komen kijken zijn groot. Dit zal in 
2020 ongetwijfeld een vervolg krijgen. 

Boerenprotest
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Nevenfuncties
Aan het ambt gebonden
• Voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds 

Noord-Brabant
• Lid Vlaams Nederlandse Delta
• Lid en voorzitter Nationale Delegatie 

in het Comité van de Regio’s 
Europese Unie (voorzitterschap 
wisselt per 2 jaar met VNG-
vertegenwoordiger)

• Voorzitter van het Huis van de 
Nederlandse Provincies (HNP)

• Adviseur bestuur Interprovinciaal 
Overleg (IPO)

Niet aan het ambt gebonden
(Onbezoldigd) 
• Hoogleraar aan Tilburg University 

(2000 tot heden, enkele gastcolleges)
• Lid Curatorium VNO-NCW 

(2008-heden; 2 vergaderingen per 
jaar)

• Voorzitter van het Thijmgenootschap 

(2009 tot heden, van 2005-2009 
vicevoorzitter; 2 vergaderingen per 
jaar)

• Lid Curatorium VNG Denktank 
(september 2014 tot heden; 2 
vergaderingen per jaar) 

• Lid Adviesraad van NWO, de 
Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (2017 
tot heden; 3 bijeenkomsten per jaar)

 Op mijn verzoek beëindigd per 20 
januari 2020

• Voorzitter Bestuurlijk Ketenberaad, 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 
(2018 tot heden; 6 vergaderingen 
per jaar)

• Lid Regieraad Responsieve Overheid, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (2018 tot heden; 4 
vergaderingen per jaar)

• Lid klankbordgroep LNV-visie, 
Ministerie van Landbouw, Natuur 
en Voedselkwaliteit (eenmalige 
nevenactiviteit op persoonlijke titel)

Overzicht nevenfuncties en 
aanvaarde erecomités CdK

Erecomités
(betreft alleen naamsvermelding, vragen 
geen verdere inzet)

In 2019 aanvaarde eretitels, aan 
termijn van ambt verbonden
1. Stichting Titurel, Putte
2. Stichting Ruiterstandbeeld Philips de 

Montmorency, Weert
3. CHIEF Gezond en Duurzaam, Altena
4. Stichting Bezoekerscentrum Militaire 

Erevelden, Bergen op Zoom
5. Koning Willem I Stichting, Den Haag
6. Stichting Kleurke, Breda
7. Stichting Deltaconcerten, Boxtel

In 2019 aanvaarde eretitels voor 
eenmalige bijzondere evenementen en/of 
niet–structurele activiteiten
1. Vereniging Keep them Rolling/

Operation Faust 2020, 30 april t/m 
5 mei 2020, Markelo

2. Dag van de Zuivere Lucht, 9 oktober 
2019, Tilburg

3. 103e editie Internationale Vierdaagse 
Afstandsmarsen Nijmegen, Nijmegen

4. Filmproject Slag om de Schelde, 
Ploegplus, Philippine

5. Stichting PRACHT, Cartografische 

Erfgoed Expositie, Ulvenhout
6. Ophalen bevrijdingsvuur in 

Normandië door Atletiekvereniging 
Generaal Michaëlis, Best

7. Fotoboek over wederopbouw Tilburg 
door Wil van Dusseldorp en Ernest 
Potters, Tilburg

8. Europese Bowling Kampioenschappen 
jeugd 2020, Tilburg

9. Viering 200-jarig bestaan van 
gemeente Nuenen, Gerwen en 
Nederwetten in 2021, Nuenen, 
Gerwen en Nederwetten 

10. Symposium ‘Roadmap of your body’, 
studievereniging der Biomedische 
Technologie ‘Protagoras’ op 12 mei 
2020, Eindhoven
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Beschermheer
• Heusdens mannenkoor (sinds 2009)
• Bond van Nederlandse Militaire 

Oorlog- en Dienstslachtoffers, afd. 
Noord-Brabant (sinds 2009)

• Noord-Brabantse Bodenkring (sinds 
2009)

• Brabantse Carnavals Federatie (sinds 
2010)

• Koninklijk Mannenkoor La Bonne 
Espérance (sinds 2011)

• Stichting Volkskerstzang, 
’s-Hertogenbosch (sinds 2012)

• Philharmonie zuidnederland (sinds 
2013)

• Euregio Jeugdorkest Tilburg (sinds 
2014)
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Juli 2019

3-7  Overleg Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost, Waalre
6-7 Digitaal overleg inzake Waterbeheer
8-7 Digitaal gesprek met Jong Brabant

Juli 2020
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Predicaten

Koninklijk
Het predicaat ‘Koninklijk’ kan onder meer 
worden toegekend aan ondernemingen 
die wat betreft aard, omvang en 
betrouwbaarheid aanzien hebben en op 
hun gebied in Nederland een eerste of een 
zeer vooraanstaande plaats innemen, bij 
voorkeur met een internationale uitstraling. 
Er komen slechts weinig bedrijven voor dit 
predicaat in aanmerking.

Bij de viering van het 300-jarig bestaan 
van Bavaria N.V. te Lieshout, heb ik op 27 
maart het predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt 
aan de directie van Swinkels Family 
Brewers Holding N.V. 

Aan Brabantia Nederland B.V. te 
Valkenswaard, heb ik op 17 mei het 
predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt bij 
gelegenheid van de viering van haar 
100-jarig bestaan.
 

Door de burgemeester van Tilburg is aan 
Van Eerd B.V. te Tilburg op 29 november 
het predicaat ‘Koninklijk’ uitgereikt bij 
gelegenheid van het 100-jarig jubileum van 
dit familiebedrijf.

Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier
Zijne Majesteit de Koning kan het recht tot 
het voeren van het Koninklijk Wapen met 
de toevoeging “Bij Koninklijke Beschikking 
Hofleverancier” toekennen aan kleine en 
middelgrote ondernemingen die een zeer 
belangrijke plaats innemen in hun regio en 
daarnaast minimaal 100 jaar bestaan. 

In 2019 is dit predicaat verleend aan:
• Van Oorschot Schoenen B.V., Helmond 
• Boelen Metaalbewerking B.V., Heusden
• Café Zalen Donkenhof, Roosendaal
• Rijkers Naaimachines B.V., Meierijstad
• ABC Olie, Tilburg
• Technisch Installatiebedrijf Tibo-Veen B.V., 

Altena

Koninklijke predicaten en 
onderscheidingen
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Koninklijke Erepenningen
De Koninklijke Erepenning is een ereteken 
dat kan worden verleend aan (sport)
verenigingen, stichtingen of instellingen. 
Het symboliseert het respect en de 
waardering die de Koning heeft voor 
bijzondere verdiensten.

Verleende Koninklijke Erepenningen in 
2019:
• R.K. Sportvereniging Mierlo-Hout,
 Helmond
• Muziekvereniging Juliana,Someren
• IJsclub ’t Bankven,Goirle
• Harmonie & Tamboerkorps St.  

Caecilia, Drimmelen
• Schuttersgilde Sint Joris,Goirle
• Harmonie Juliana,Waalre
• Muziekvereniging Sint Cecilia, 
 Sint Anthonis
• Muziekvereniging Volharding,
 Steenbergen

Koninklijke onderscheidingen (lintjes)
1019 Brabantse inwoners kregen in 
2019 een Koninklijke onderscheiding. 
Het ging om onderscheidingen vanwege 
Koningsdag en voor onderscheidingen bij 
bijzondere gelegenheden.

Ter gelegenheid van Koningsdag 
2019 ontvingen 536 inwoners van de 
provincie Noord-Brabant een Koninklijke 
onderscheiding. De uitreiking gebeurt in 
de regel door de burgemeester van de 
gemeente waar de gedecoreerde woont. 
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Provinciale onderscheidingen

Provinciepenning - ereburgerschap van Brabant
De provinciepenning is de hoogste Brabantse onderscheiding 
en staat gelijk aan het ereburgerschap van Brabant. Deze 
provinciale onderscheiding bestaat uit een bronzen penning 
naar het ontwerp van de kunstenaar Niel Steenbergen uit 
Oosterhout.    

Op 16 maart heb ik de provinciepenning uitgereikt aan Rico 
Verhoeven en Dick Jaspers. Rico Verhoeven is al sinds 2014 
wereldkampioen kickboksen. Hij is een ambassadeur voor zijn 
sport en voor Brabant. 

Dick Jaspers blinkt al decennialang uit in de biljartdiscipline 
driebanden. Hij won viermaal het wereldkampioenschap en 
vele internationale toernooien. Hij is daarmee een van Brabants 
grootste sporters ooit. 

Hertog Jan    
De provinciale onderscheiding Hertog Jan wordt toegekend aan 
Brabanders die zich gedurende langere tijd bijzonder hebben 
ingezet op één maatschappelijk terrein in de provincie. 

De heer ir. W.N.C. (Willem) Heeren ontving uit handen van 
Bert Pauli, gedeputeerde Economie & Internationalisering, deze 
provinciale onderscheiding vanwege zijn exceptionele bijdrage 
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aan de ontwikkeling van de logistieke 
sector in Noord-Brabant en daarbuiten. 
De uitreiking vond plaats in Breda op 
28 maart, tijdens een symposium ter 
gelegenheid van het afscheid van de heer 
Heeren als voorzitter van TKI Dinalog.

Tijdens het ZLTO-Congres op 4 april in 
Wintelre, reikte ik de Hertog Jan uit aan 
de heer J.A.M. (Hans) Huijbers voor zijn 
grote en betekenisvolle inzet voor de 
agrarische sector in de provincie Noord-
Brabant. De heer Huijbers nam op deze 
dag afscheid als voorzitter van de ZLTO.   

Bij gelegenheid van zijn afscheid als 
directeur van de Stichting Grote of Onze 
Lieve Vrouwe Kerk te Breda reikte ik 
op 9 december de Hertog Jan uit aan 
de heer W.P. (Willem) van der Vis voor 
zijn verdiensten voor Noord-Brabant en 
daarbuiten op het terrein van behoud 
van cultuur en historisch erfgoed, in 
het bijzonder voor de Samenwerking 
Topmonumenten Brabant.   

Voor zijn bijzondere verdiensten voor 
Brabant op het terrein van economie 
– in het bijzonder voor de Brabantse 

Ontwikkelings Maatschappij (BOM) – 
reikte ik bij gelegenheid van zijn afscheid 
als directeur van de BOM, de Hertog Jan 
uit aan de heer dr. J.J. (Jan) Pelle, op 12 
december tijdens de Eindejaarsexperience 
van de BOM te Tilburg. 

Commissarispenning
De commissarispenning is een 
onderscheiding die de commissaris van 
de Koning kan uitreiken op basis van zijn 
persoonlijke waardering voor mensen die 
iets hebben betekend voor de provincie. 

Bij gelegenheid van zijn afscheid als 
burgemeester van Sint-Michielsgestel en 
uit waardering voor de bijzondere wijze 
waarop hij zich gedurende langere tijd 
heeft ingezet voor het openbaar bestuur, 
heb ik aan de heer mr. J.C.M. Pommer de 
commissarispenning uitgereikt op 28 juni 
in Sint-Michielsgestel.   

Bij zijn afscheid als directeur van het 
Instituut BrabantKennis en met grote 
persoonlijke waardering voor zijn 
inspirerende inzet voor Brabant, heb 
ik aan de heer dr. ir. Joks Janssen de 
commissarispenning toegekend en 

uitgereikt op 21 oktober.
Mevrouw Mijntje Notermans MSc nam 
eveneens afscheid van het Instituut 
BrabantKennis als zakelijke leider. Ook 
zij ontving voor haar betrokken inzet de 
commissarispenning. Beiden leverden 
bovendien een bijzondere bijdrage aan 
de totstandkoming van ‘Het Nieuwste 
Brabant’.  

Voor zijn bijzonder langdurige 
verdiensten van bijna 50 jaar, voor de 
verkeersveiligheid op de provinciale 
wegen van Brabant, in het bijzonder 
voor de gladheidsbestrijding en 
incidentmanagement, heb ik bij 
gelegenheid van zijn afscheid van de 
provinciale organisatie van Noord-
Brabant aan de heer G.C.J.F. van 
Nistelrooij de commissarispenning 
uitgereikt op 23 oktober.  

Op 17 december reikte ik tijdens/
na afloop van Cabaret Spiegel de 
commissarispenning uit aan Jan Roosen 
en Heleen Hoogma, als waardering 
voor de zeer creatieve en humorvolle 
wijze waarop zij provinciebestuur en 
-medewerkers vele jaren – voor en achter 
de schermen – een ‘Spiegel’ hebben 
voorgehouden.

2020
Koninklijke Erepenningen
De Koninklijke Erepenning is een ereteken 
dat kan worden verleend aan (sport)
verenigingen, stichtingen of instellingen. 
Het symboliseert het respect en de 
waardering die de Koning heeft voor 
bijzondere verdiensten.

Verleende Koninklijke Erepenningen in 
2020:
• Scouting Mira Ceti, Bernheze
• Academisch Genootschap, Eindhoven

Koninklijke onderscheidingen
Ter gelegenheid van Koningsdag 
ontvingen 514 inwoners van de 
provincie Noord-Brabant een Koninklijke 
onderscheiding. De uitreiking gebeurt 
in de regel door de burgemeester van 
de gemeente waar de gedecoreerde 
woont. Vanwege de maatregelen 
rondom de uitbraak van het corona-virus 
verliep de Lintjesregen dit jaar anders 
dan gebruikelijk. De burgemeesters 
konden de versierselen niet fysiek 
opspelden. In plaats daarvan zijn alle 
gedecoreerden door de burgemeester op 
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de hoogte gesteld dat het Zijne Majesteit 
de Koning heeft behaagd om hen te 
benoemen in een Ridderorde. Op 3 juli 
heeft de collectieve uitreiking alsnog 
plaatsgevonden waarbij de burgemeesters 
de versierselen aan de decorandi hebben 
overhandigd.
 

Provinciale 
onderscheidingen

Commissarispenning
De commissarispenning is een 
onderscheiding die de commissaris van 
de Koning kan uitreiken op basis van zijn 
persoonlijke waardering voor mensen die 
iets hebben betekend voor de provincie. 

Op 21 februari ontving Daniëlle 
Kienjet-van Hoorn de commissarispenning. 
Zij kreeg de onderscheiding op grond 
van haar grote inzet als plaatsvervangend 
kabinetschef. In die rol speelt zij een 
gewaardeerde rol bij de ondersteuning 
van de commissaris. Dat geldt vooral 
voor de uitvoering van Rijkstaken van 
de commissaris, zoals de begeleiding 
van benoemingsprocedures van 
burgemeesters.

Tijdens de live-uitzending Graat & De Laat 
op Omroep Brabant ontving Christel de 
Laat op 18 april de commissarispenning. 
Dit is een waardering voor de 
onnavolgbare wijze waarop zij als 
presentatrice, actrice en comédienne het 
gevoel van Brabant en haar tradities weet 
te vangen en over te brengen. 
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Augustus 2019
15-8 Opening tentoonstelling Het Gezicht van ‘’Gestel’, ’s-Hertogenbosch
20--8  Bezoek aan Brabantse Wagenbouwers, Heeze-Leende
21-8  Bijwonen afscheidsreceptie Japanse ambassadeur, Den Haag
23-8  Koningshoevenontmoeting, Berkel-Enschot
24-8  Uitreiking cultuurprijs, Eindhoven
25-8  Brabantsedag, Heeze-Leende
28-8 Luchtmachtdiner, ’s-Hertogenbosch
31-8 Nationale start viering 75jaar bevrijding, Hoek
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Honderdvijftig groene en 
klimaatbestendige schoolpleinen, een 
nieuwe literaire traditie en stimulering van 
jong (muzikaal) talent. Als voorzitter van 
het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Brabant kijk ik terug op een ongekend rijk 
jaar.

Designprijs
Tijdens de Dutch Design Week heb ik de 
designprijs uitgereikt aan de textiel- en 
productdesigner Simone Post. Sinds haar 
afstuderen aan de Design Academy 
Eindhoven in 2015 weet zij standvastig 
te bouwen aan uitzonderlijke kwaliteit 
en identiteit. Ze kiest daarvoor altijd 
voor ambachtelijkheid. Daarbij maakt 
zij mooie producten met vernieuwend 
design, waar een bedrijf iets aan heeft en 
waar een markt voor is.  

Materiaalexperiment, diepgaand 
onderzoek en liefde voor kleur, prints en 
ambacht zijn karakteristiek voor het werk 

van Simone Post. Haar carrière lanceerde 
ze met het kleed Post-Vlisco, waarmee 
de afgekeurde stoffen van textielfabrikant 
Vlisco nieuw leven wordt ingeblazen. Het 
Design Museum in ’s-Hertogenbosch hield 
een tentoonstelling van het werk van de 
5 kandidaten op de shortlist van de 
Designprijs, die vanaf juni tot half 
augustus te zien is geweest.    

Schoolpleinen van de Toekomst
Twee mijlpalen bereikten we met de 
subsidieregeling Schoolpleinen van de 
Toekomst: de 100e en 150e toekenning! 
Overal in Brabant worden weinig 
uitdagende, betegelde schoolpleinen 
omgevormd tot avontuurlijke, 
klimaatbestendige ‘speeljungles”. Mooi 
om te zien ook dat de samenwerking 
tussen leerlingen, leerkrachten, ouders 
en vrijwilligers zoveel positieve energie 
losmaakt.

Prins Bernhard Cultuurfonds De provincie Noord-Brabant, de vier 
Brabantse waterschappen en het 
ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit zijn onze partners in het 
schoolpleinen-project.   
 
Conservatorium Talent Award 
Voor het eerst werkten we dit jaar 
met Jazz in Duketown samen in de 
Conservatorium Talent Award (CTA). 
Dit is een unieke competitie voor jong 
jazztalent. De deelnemers zijn als talent 
aangemeld door een van de Nederlandse 
conservatoria, waar ze hun opleiding 
volgen. In een optreden van een half uur 
worden zij beoordeeld op speltechniek, 
improvisatie, overtuigingskracht, 
creativiteit en presentatie. 

In de Bossche Verkadefabriek reikte 
ik in mei de felbegeerde prijs uit aan 
saxofonist Mo van der Does van het 
Conservatorium van Amsterdam. 

De award werd mede mogelijk gemaakt 
met een bijdrage uit ons nieuwe Mingus-
fonds voor jazz en geïmproviseerde 
muziek.   

Parallel aan de CTA organiseerden Jazz 
in Duketown en het Cultuurfonds een 
aantal workshops voor jonge Brabantse 
musici. Onder de bezielende leiding van 
voormalige CTA-finalisten en leden van 
het Jazz Orchestra of the Concertgebouw, 
kregen zij les in samenspel en soleren.   

Cultuurprijs 
Onder daverend applaus reikte ik 24 
augustus in het Van Abbemuseum in 
Eindhoven de Cultuurprijs uit aan René 
Daniëls.
René Daniëls neemt sinds de tweede 
helft van de twintigste eeuw een 
belangrijke plaats in de hedendaagse 
kunstgeschiedenis van Nederland in. 
Hij maakte zijn opwachting in de late 
jaren zeventig, toen hij figuratieve 
en expressieve schilderkunst, mede 
opnieuw populair maakte. Vanwege een 
hersenbloeding werd zijn carrière in 
1987 abrupt afgebroken.
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René Daniëls bouwde in hoog tempo 
aan een fijn gemarmerd, samenhangend 
oeuvre dat de wereld tot op de dag van 
vandaag fascineert. Werk dat tijdloos 
is gebleken, van een eigenheid die 
generaties kunstenaars na hem tot de 
verbeelding heeft gesproken. 

Ter gelegenheid van de Cultuurprijs-
uitreiking was in het Van Abbemuseum 
een presentatie van oud én nieuw werk 
van deze unieke kunstenaar te zien. 

Literatuur 
Met “Van Gogh sneed hier nooit een 
oor af” schreef Henk van Straten 
het eerste Brabants Boek Present; 
een literair geschenk en een nieuwe 
Brabantse traditie. Lezers in Brabant 
die voor €12,50 boeken aanschaften 
in de boekwinkel, kregen het geschenk 
gedurende een week in september gratis 
aangeboden.

Samen met onze literaire partner Tilt 
willen we met het “Brabants Boek Present 
Brabantse schrijvers” bekendheid geven 
en in positie brengen. Deze provincie 
verdient een rijk literair klimaat.

Daarnaast namen we het initiatief tot 
een residentie van de Rotterdamse 
stadsdichter Dean Bowen. Hij verdiepte 
zich in Zundert een week lang in leven 
en werk van schrijver, dichter en politica 
Henriëtte Roland Holst. Bowen verbleef in 
de Angorahoeve op landgoed de Oude 
Buisse Heide, waar Roland Holst veel 
tijd doorbracht en (inter)nationale gasten 
ontving. 

Naar aanleiding van zijn verblijf 
verschijnt er voorjaar 2020 een publicatie 
van Bowen. 

Brabant Bokaal 
Voor hun inzet voor cultuur en natuur 
heb ik Lotte Landsheer, Willfred van der 
Kloet en Aat Rietveld de Brabant Bokaal 
uitgereikt.  

Lotte Landsheer (’s-Hertogenbosch) 
ontving de Bokaal voor haar ongelofelijke 
inzet en passie voor het keramische 
ambacht dat zij vol compassie en 
menselijkheid uitvoert. Ze is internationaal 
schatbewaarder van de keramiek en 
maakt met haar mensen ‘aardewerk 
boordevol liefde’. 

Willfred van der Kloet (Ulvenhout) ontving 
de Bokaal voor zijn grote verdiensten 
en veelzijdige toewijding voor de 
amateurkunst en voor zijn spilfunctie 
binnen het verenigingsleven van de 
blaasmuziek in Noord-Brabant. 

Aat Rietveld (Breda) ontving de 
Bokaal voor zijn grote bijdrage aan 
natuurbehoud in het algemeen en de 
leefomgeving van de bij in het bijzonder. 
Zijn inspanningen voor bijen, imkers en 
bijenhouderijen zijn van grote betekenis 
voor onze provincie en ver daarbuiten. 

Zilveren Anjer voor Paul Spapens  
Het landelijke Prins Bernhard Cultuurfonds 
reikt jaarlijks aan 3 mensen een Zilveren 
Anjer uit. Dat is een onderscheiding voor 
bijzondere en vrijwillige inzet voor cultuur 
en natuur. Prinses Beatrix reikte tijdens 
een plechtige ceremonie in het Paleis op 
de Dam aan Brabander Paul Spapens uit 
Moergestel in mei de Zilveren Anjer uit.   

Spapens werd onderscheiden vanwege 
zijn vele en zeer diverse culturele 
initiatieven in onze provincie. Zijn 
oeuvre bestaat inmiddels uit meer dan 

100 boeken, vooral over volkscultuur 
en tradities zoals carnaval, kermis, 
volksdevotie, pelgrimeren, bijgeloof, 
tradities en trappistenbier. Daarnaast 
stond Paul Spapens aan de wieg van 
een diversiteit aan culturele initiatieven, 
van cursussen voor het maken van 
‘rommelpotten’ tot het vertalen van liedjes 
van The Beatles in Brabants dialect.
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In de ambtsinstructie is opgenomen dat 
de commissaris van de Koning regelmatig 
de gemeenten in zijn provincie bezoekt. 
Als vast onderdeel hiervan ga ik in 
gesprek met de burgemeester, het college 
van burgemeester en wethouders, en de 
fractievoorzitters uit de gemeenteraad. 
Tijdens deze gesprekken heb ik altijd 
aandacht voor integer bestuur en voor 
goede werkverhoudingen. Mijn Kabinet 
bereidt de bezoeken voor, samen met het 
team van regionaal accountmanagers 
van de provincie. In overleg met de 
contactpersoon van de gemeente 
maken zij een lijst van te bespreken 
onderwerpen. Ook verzamelen zij 
achtergrondinformatie. 

In 2019 bezocht ik de volgende 13 
gemeenten:

13 februari   Oss
27 februari  Nuenen, Gerwen  
   en Nederwetten
20 maart  Gilze en Rijen
3 april   Waalre
8 mei   Cuijk
22 mei   Moerdijk
12 juni   Mill en St. Hubert
19 juni   Dongen
3 juli   Goirle
28 augustus  Drimmelen
24 oktober  Loon op Zand
6 november  Eindhoven
20 november  Heusden

Werkbezoeken aan gemeenten Tijdens de bezoeken maak ik ook 
kennis met burgers, bedrijven en/of 
maatschappelijke instellingen. Bij dit deel 
nodig ik ook leden van Provinciale Staten 
uit die in de betrokken gemeente wonen.
Een greep uit de werkbezoeken:

Op woensdag 3 juli bezocht ik de 
gemeente Goirle. Tijdens dit bezoek 
kreeg ik een toelichting op de unieke 
woonomgeving-in-wording met als naam 
‘de Zuidrand’. Er werd vooral ingezoomd 
op de ontwikkelingen in het gebied van 
de oude fabriek van Van Puijenbroek. 
Oude fabrieken maken plaats voor 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Dit zie 
je op veel Brabantse plekken gebeuren.
Daarna heb ik een bezoek gebracht 
aan de beleefboerderij Van ‘t Zandeind 
in Riel. De familie Huijbregts vertelde 
hier vol passie over de zorgboerderij, 
de camping, de winkel en andere 
activiteiten. Hoe het was, maar ook waar 
de familie tegenaan loopt. Ik vond het 
mooi om hun passie te zien in combinatie 
met de zorg voor mens en dier. 

Op 24 oktober bracht ik een bezoek 
aan de gemeente Loon op Zand. Het 

bezoek startte in de voormalige Sint-
Jozefkerk in Kaatsheuvel. Deze kerk 
werd in 2005 gesloten en in 2010 
op de Rijksmonumentenlijst geplaatst. 
De begraafplaats rondom de kerk is 
nog steeds in gebruik. Na jarenlange 
leegstand is een plan ontwikkeld voor 
hergebruik van de kerk. 
Ik bezocht Gezondheidscentrum Rozet 
en Park Vossenberg met 93 zorgkamers, 
56 bewonerskamers en een kapel 
die gemeentelijk monument is. De 
kapel is verbouwd tot restaurant en 
ontvangstruimte voor bewoners, hun 
bezoekers en mantelzorgers. Ten noorden 
van de kapel komt een park terwijl de 
verouderde opstallen zullen worden 
vervangen door circa 150 moderne 
verpleeg- en zorgappartementen. 

Op woensdag 6 november was ik op 
werkbezoek in de gemeente Eindhoven. 
Een stad met vele gezichten: het trotse 
hart van de Brainportregio en van vele 
innovatieve bedrijven. Maar ook een 
stad met grootstedelijke problematiek, 
bijvoorbeeld in de wijk Oud-Woensel. 
In deze sociaal kwetsbare wijk is een 
pilot gestart met een zogenaamde 
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‘wijkrechtbank’, waar de mens achter 
de rechtszaak centraal staat, en niet 
het strafbare feit zoals in de traditionele 
strafrechtspleging. Er wordt gekeken 
hoe mensen perspectief kan worden 
geboden, ook om nieuwe problemen 
te voorkomen en het vertrouwen van 
burgers terug te winnen. Daarbij worden 
ook wijkbewoners en buurtverenigingen 
betrokken.

Daarnaast ben ik op bezoek geweest 
bij het bedrijf Verouden Wonen, een 
meubelwinkel die na 60 jaar stopt. 
Het terrein van Verouden en de directe 
omgeving wordt in samenwerking met 
onder andere de familie, de gemeente 
en buurtbewoners opnieuw ingericht. Ik 
heb de eerste plannen mogen zien, met 
toelichting van de architecten en trotse 
buurtbewoners!

2020

In de eerste helft van 2020 bezocht ik de 
volgende 3 gemeenten:

29 januari  Bladel
5 februari Cranendonck
17 juni   Meierijstad

Vanwege de uitbraak van het COVID-
19-virus zijn de werkbezoeken aan 
Oosterhout (19 maart) en Haaren (15 
april) helaas geannuleerd. Het bezoek 
aan de gemeente Haaren (in verband met 
de aanstaande opsplitsing) heeft op 24 
juni in aangepaste vorm plaatsgevonden.

Na mijn aantreden in 2009 wilde ik 
snel kennismaken met de Brabantse 
gemeenten en heb er toen voor gekozen 

om eerst bezoeken te brengen aan de 
vier Brabantse regio’s. In het voorjaar 
van 2010 ben ik gestart met de reguliere 
bezoeken aan gemeenten in alfabetische 
volgorde, met als uitzondering daarop de 
gemeente Veghel, mijn geboorteplaats. 
Mijn laatste reguliere werkbezoek heb ik 
gebracht aan de gemeente Meierijstad, 

waaraan ik destijds ook mijn eerste 
werkbezoek bracht, dat wil zeggen: 
aan Veghel. Op 1 januari 2017 is de 
gemeente Meierijstad ontstaan door een 
fusie van de gemeenten Sint-Oedenrode, 
Schijndel en Veghel. 
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September 2019
25-9 Opname Omroep Brabant voor film Brabantse Zandpaden, Son en Breugel
27-9 Tilburg Culinair, Tilburg
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De provincies Jiangsu en Noord-Brabant vierden in 2019 
een zilveren jubileum met verschillende evenementen. 
Elkaar spreken en steeds beter leren kennen zijn 
belangrijk voor het goed functioneren van een zakelijke 
relatie. Vandaar dat Brabant en Jiangsu 25 jaar 
economische en culturele verbondenheid aangrepen om 
de banden te versterken. Daarnaast heb ik samen met 
de gedeputeerde economische zaken, aandacht besteed 
aan onze speciale relatie met Duitsland en Japan. Deze 
landen zijn voor Brabant en het Brabantse bedrijfsleven 
heel belangrijk. 

In juni heeft de Chinese vicegouverneur Guo Yuanqiang 
van de provincie Jiangsu een bezoek gebracht aan 
Brabant. Tijdens het bezoek toonden verschillende 
Brabantse wereldspelers als ASML, Philips en NXP 
zich, waar de vicegouverneur erg van onder de indruk 
was. Maar meest belangrijk aan het bezoek, was de 
bevestiging van de vriendschappelijke relatie tussen 
beide provincies. Het behartigen van belangen van 
Brabant en haar ondernemers in China, is mogelijk 
dankzij de inmiddels jarenlange investering in de relatie.  

Internationale zaken



132 133

Naast China is en blijft Japan voor 
de provincie een belangrijke partner 
als het gaat om technologische 
samenwerking. Om dit te onderstrepen 
en goed aangesloten te blijven bij het 
ambassadenetwerk, nodigde ik de nieuwe 
Nederlandse ambassadeur in Japan uit 
om Brabant te bezoeken. Hij bezocht een 
aantal in Brabant gevestigde Japanse 
bedrijven en sloot af met een diner met 
vertegenwoordigers van meer dan 40 
Japanse bedrijven. Een mooie springplank 
voor onze activiteiten in Japan.

Zo heeft ook het Nederlandse 
postennetwerk in Duitsland op mijn 
uitnodiging een werkbezoek aan Brabant 
gebracht. We werken intensief samen met 
de consulaat-generaal van Düsseldorf, 
van München, de innovatieattachés 
gestationeerd in Duitsland en onze 
ambassadeur in Berlijn, de heer Wepke 
Kingma. We bespraken de mogelijkheden 
tot handels- en innovatiesamenwerking 
Brabant-Duitsland. Ook de Brabantse 
vertegenwoordiger in het consulaat-
generaal te München was daarbij 
aanwezig. 

Verschillende regio’s in Duitsland zijn 
belangrijke innovatie-samenwerkings- en 
handelspartners voor Brabant.

Eind oktober, begin november reisde 
ik naar China als hoofd van een 
delegatie, die onder andere bestond 
uit de gedeputeerden van economische 
zaken en gezondheid, energie en 
landbouw, en meer dan honderd 
Brabantse deelnemers uit gemeenten, 
bedrijven en kennisinstellingen. Ik kijk 
graag terug op mijn ontmoetingen in 
het Nanjing museum, als belangrijke 
culturele samenwerking voor een 
goede basis van constante dialoog. 
Vanwege de activiteiten van Brabantse 
bedrijven in Jiangsu, heb ik namens 
het college van Gedeputeerde Staten 
een ‘memorandum of understanding’ 
getekend. Het belangrijkste onderdeel 
van dat memorandum is de instelling 
van een Joint Committee. Hierin 
geven vertegenwoordigers van het 
Brabantse bedrijfsleven, overheden en 
kennisinstellingen samen met Chinese 
counterparts in onderling overleg invulling 
aan de samenwerking op economisch 
en cultureel gebied.  Ik hoop zo in de 

toekomst de Brabantse belangen nog 
breder, intensiever en succesvoller te 
kunnen ondersteunen. 

Europees Comité van de Regio’s
Ook in 2019 mocht ik voorzitter zijn 
van de Nederlandse delegatie bij het 
Europees Comité van de Regio’s in 
Brussel. We hebben ons bijzonder ingezet 
om de belangen van Nederlandse 
gemeenten en provincies goed voor het 
voetlicht te brengen bij de totstandkoming 
van Europese wet- en regelgeving.
De Nederlandse delegatie heeft in 
2019 meerdere rapporteurs geleverd 
waaronder Jeannette Baljeu over 
Europees Industriebeleid, Michiel Scheffer 
over TEN-T en Michiel Rijsberman over 
cohesiebeleid. 
Na de provinciale verkiezingen in maart 
heeft een aantal provinciale leden onze 
delegatie verlaten en zijn er nieuwe 
provinciale leden toegetreden. 

In maart 2019 was ik met een 
afvaardiging van de Nederlandse 
delegatie bij de Europese Top van 
Steden en Regio’s onder Roemeens 
EU-voorzitterschap in Boekarest. 

Michel Barnier sprak er over de Brexit-
onderhandelingen. 

De plenaire zittingen in Brussel van het 
Europees Comité van de Regio’s waren 
ook dit jaar een terugkerende activiteit 
in mijn agenda. Op 5 december 2019, 
tijdens de laatste plenaire zitting van 
deze mandaatperiode, hadden we als 
Nederlandse delegatie een ontmoeting 
met Frans Timmermans, in aanloop naar 
de presentatie van de EU Green Deal 
door de Europese Commissie. 

Volgend jaar starten we met een nieuw 
mandaat in het Europees Comité van de 
Regio’s en draag ik het voorzitterschap 
van de Nederlandse delegatie over 
aan burgemeester Ellen Nauta van de 
gemeente Hof van Twente.
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Huis van de Nederlandse Provincies
Als voorzitter van het Huis van de 
Nederlandse Provincies heb ik me 
in 2019 vooral ingezet voor de 
gezamenlijke lobby van de Nederlandse 
provincies in Brussel op de prioritaire 
dossiers. Het gaat dan vooral om de 
dossiers cohesiebeleid, landbouwbeleid 
en energie. 

Vanwege de provinciale verkiezingen 
heeft ook hier een bestuurswisseling 
plaatsgevonden. In november 2019 
hebben we afscheid genomen van het 
oude bestuur en het nieuwe bestuur 
verwelkomd tijdens een diner in het 
Noord-Brabants Museum bij ons in 
’s-Hertogenbosch.

De provincie Noord-Brabant is zelf een 
van de partners van het Huis van de 
Nederlandse Provincies. Wij hebben twee 
vaste medewerkers in Brussel. 
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Oktober 2019
3-10  Opening Brainport Industries Campus, door Zijne Majesteit Koning Willem-
 Alexander, Eindhoven
4-10  Bezoek aan Hotel Klooster Bovendonk, Hoeven
9-10  Dagelijks Bestuur Huis der Nederlandse Provincie, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
9-10  Ronde tafel Ondermijning met minister Grapperhaus, provinciehuis 
 ’s-Hertogenbosch
10-10  Overleg met de heer Reynders, Gouverneur Vlaams Limburg, provinciehuis 
 ’s-Hertogenbosch
12-10  Hoofdliedendag, ’s-Hertogenbosch
20-10  Opening de Dag van de Brabantse Zandpaden, Udenhout
20-10  Uitreiking designprijs, Eindhoven
22-10  Informatieavond inzake aanpak Stikstof, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
23-10  Openluchtspektakel Supersum, Bergen op Zoom
24-10  Kennismaking brigadegeneraal Maas, Commandant 13 Lichte Brigade, 
 provinciehuis ’s-Hertogenbosch
26-10 Diner H.E. Ms. Lisa Helfand, Canadese Ambassadeur, Bergen op Zoom
27-10  Herdenking 75jaar bevrijding in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid   
 Prinses Margriet, Bergen op Zoom
29-10  Herdenking 75 jaar bevrijding Breda in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning  
 Willem-Alexander, Breda  
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Weerbare overheid 
“Hier stopt het” luidde de reactie van 
minister Grapperhaus van Justitie & 
Veiligheid direct na de moord op 
kroongetuige-advocaat Derk Wiersum op 
woensdag 18 september 2019. Een dag 
later nam de Tweede Kamer een motie 
aan om tot een speciale anti-drugseenheid 
te komen.

“Hier stopt het”, wekt de suggestie dat 
we ons op een keerpunt bevinden. Dat 
we de dingen vanaf nu anders gaan 
doen en dat we zo nodig ook nieuwe 
dingen gaan doen. Maar wat moet er 
dan anders of nieuw om ervoor te zorgen 
dat het hier ook echt stopt? Op 9 oktober 
2019 vormde onder andere deze vraag 
de inzet van een rondetafelgesprek met 
minister Grapperhaus. Twee maanden 
later, op 2 december 2019, ontvingen 
we ook de minister van Financiën, Wopke 
Hoekstra, in Brabant. U leest er meer over 
in het vervolg van dit hoofdstuk. 

Breed offensief tegen ondermijning 
Na de moord op Derk Wiersum 
lijkt een ambitieuze aanpak van de 
georganiseerde criminaliteit urgenter dan 
ooit, ook in Brabant. De minister van 
Justitie & Veiligheid informeerde de Kamer 
medio oktober over de contouren van 
een ‘breed offensief tegen ondermijning’. 
Deze laten zich samenvatten als: oprollen, 
afpakken en voorkomen. Ik ben blij dat 
naast repressie ook preventie expliciet 
wordt benoemd. We blijven immers 
dweilen met de kraan open als we niet 
ook voorkomen dat jongeren afglijden in 
de criminaliteit; als we niet voorkomen dat 
bedrijventerreinen, wijken, winkelstraten 
en het buitengebied een broeinest worden 
van criminaliteit. Het gaat om de juiste 
balans tussen repressie en preventie. 

Maar het gaat ook over het niet uit 
de weg gaan van het ingewikkelde 
maatschappelijke (en politieke) debat 
over drugs. Want hoe normaal is het om 

Weerbare overheid drugs te gebruiken? Zijn drugsgebruikers 
verantwoordelijk voor het in stand houden 
van een criminele industrie? En: hoe 
houdbaar is ons drugsbeleid eigenlijk 
nog? 

In het voorjaar van 2020 moest er 
een uitgewerkt plan liggen bestaande 
uit een combinatie van repressieve 
en preventieve maatregelen. In de 
preventieve gebiedsgerichte aanpak 
wordt samengewerkt met de ministeries 
van BZK, OCenW, VWS en SZW en 
met lokale partijen op de terreinen 
onderwijs, werken, wonen en veiligheid. 
Vanuit Brabant is er uiteraard steun voor 
een breed offensief tegen ondermijning 
maar dan wel graag voorzien van een 
structurele financiële dekking. 

Tegen de achtergrond van het 
thema weerbare overheid wil ik een 
aantal Brabantse onderwerpen en 
gebeurtenissen uit het afgelopen 
verslagjaar kort uitlichten.

16 mei: succesvolle samenwerking op 
Breda International Airport

Alweer enkele jaren geleden, in de zomer 
van 2014, vond in onze provincie het 
zogenaamde ‘Harvard leertraject’ plaats. 
Het bleek een initiatief waar we nog 
steeds de vruchten van plukken. Zo’n 
veertig geselecteerde professionals uit de 
justitie- en veiligheidsketen gingen destijds 
in verschillende werkgroepen met elkaar 
de uitdaging aan om acht casussen van 
nieuw, innovatief handelingsperspectief 
te voorzien. ‘Kleine luchthavens en 
jachthavens’ was een van deze casussen. 
Ik verbond me in 2014 aan deze casus 
en heb sindsdien regelmatig aandacht 
gevraagd voor de kwetsbaarheid 
voor criminele inmenging van kleine 
luchthavens. 

Logistieke knooppunten zoals havens 
en luchthavens zijn belangrijk voor de 
georganiseerde, sterk internationaal 
georiënteerde, criminaliteit. Nederland is 
naast productie-, en bestemmingsland ook 
doorvoerland en we zullen ons daarom 
nadrukkelijk moeten richten op wegen, 
vaarwegen en op luchtverkeer. 
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Awareness, bewustwording van 
kwetsbaarheid, vormt het startpunt 
voor een aanpak. Zonder awareness 
ben je bij voorbaat ineffectief. Zonder 
samenwerking trouwens ook. Aan 
deze twee randvoorwaarden is 
door verschillende partijen op Breda 
International Airport  heel hard gewerkt. 
En met resultaat. 

We tekenden op 16 mei 2019 een 
Intentieverklaring waarmee publieke 
en private partners laten zien dat ze 
elkaar vonden in een gedeelde ambitie 
om Breda International Airport nog 
veiliger te maken. Want sinds mei 2019 
scant een zogenaamde ‘virtual gate’ bij 
de toegang van het luchthaventerrein 
ieder binnenkomend voertuig. De 
‘virtual gate’ herkent kentekens. Ik 
dank Breda International Airport voor 
de getoonde betrokkenheid en voor 
de voorbeeldfunctie die ze met deze 
aanpak voor andere kleine luchthavens in 
Nederland vervult.  

21 juni: de burgemeester: vriend of vijand 
van de rechtsstaat? 

Op 21 juni mocht ik spreken op een 
door Tilburg University georganiseerd 
symposium over de rol van de 
burgemeester in de democratische 
rechtsstaat. In de afgelopen jaren hebben 
burgemeesters steeds meer bevoegdheden 
gekregen in de strijd tegen openbare 
ordeverstoringen en ondermijnende 
criminaliteit. Bestuurlijk ingrijpen 
fungeert met regelmaat als alternatief 
voor vervolging. Het werpt de vraag op 
of burgemeester hierdoor niet te veel 
‘crimefighters’ in plaats van burgervaders 
of burgermoeders worden. En ook of ze 
langzaam niet te veel op de stoel van de 
(straf)rechter komen te zitten. 

Laat ik vooropstellen dat een 
burgemeester geen crimefighter is. 
Tegelijkertijd is mijn overtuiging dat de 
aanpak van ondermijnende criminaliteit 
niet enkel een zaak is van politie en 
justitie. De weerbare burgemeester voert 
geen ‘war on drugs’ maar hij strijdt wel 
nadrukkelijk mee voor een eerlijke en 
fatsoenlijke samenleving. 

De burgemeester is uiteraard een vriend 
van democratie en rechtsstaat. Net 
als rechters worden burgemeesters op 

grond van afspraken in onze grondwet 
benoemd. De grondwet waarop ze 
ook een eed afleggen. Burgemeesters 
zijn daarmee een baken van 
onafhankelijkheid en genieten overigens 
ook een groot vertrouwen van de 
Nederlandse burgers, zo valt te lezen in 
de dit jaar verschenen ‘Staat van Bestuur’. 
De rechtsstaat heeft echter ook vijanden. 
Ik noemde onder meer de uitdijende 
ondermijnende criminaliteit, het 
capaciteitsgebrek bij organisaties en 
inspecties die zijn belast met toezicht 
en handhaving en een strafrechtketen 
waarbinnen het piept en kraakt. 
Ik verzuchtte dat we geen deuk in een 
pakje boter slaan en dat we erbij staan, 
ernaar kijken en door onze criminele 
vrienden hartelijk worden uitgelachen. 
Het werd na het symposium in de media 
uitgelegd als kritiek op het functioneren 
van politie maar dat was het zeker 
niet. Het was kritiek op het systeem 
waarbinnen politieagenten, en overigens 
ook tal van andere ‘werkers van de 
rechtsstaat’, moeten functioneren.  
De rechtsstaat staat onder druk. We 
dienen ons terdege te realiseren dat de 
legitimiteit van de rechtsstaat ook zijn 

grondslag vindt in de effectiviteit en 
geloofwaardigheid van het optreden 
van de daarvoor verantwoordelijke 
organisaties. We zullen moeten investeren 
in een stevige coalitie van ‘vrienden van 
de rechtsstaat’. Daartoe behoort ook het 
bestuur en de burgemeester. Sterker nog; 
de burgemeester is wat mij betreft een van 
de kernspelers in zo’n brede coalitie.    

9 oktober: Rondetafelgesprek met minister 
Grapperhaus.

Voor een rondetafelgesprek met minister 
Grapperhaus in het provinciehuis op 9 
oktober 2019 nodigde ik medewerkers uit 
van politie, het OM, de Belastingdienst, 
en de rechterlijke macht. De inzet van 
het rondetafelgesprek was vooral gericht 
op het geven van concrete handvatten 
aan de minister ofwel, wat hebben de 
‘werkers van de rechtsstaat’ echt nodig 
om hun werk te doen?

De aanwezige professionals spraken zeer 
openhartig. Ondanks krapte, regeldruk en 
de soms verlammende systemen, zijn ze 
nog altijd vooral trots op hun werk. Hun 
‘wensenlijstje’ bleek concreet en zeker niet 
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buitensporig. Functionerende informatie- 
en communicatietechnologie, meer 
mogelijkheden om informatie te kunnen 
delen, meer en slimmer samenwerken, 
boven de eigen organisatiebelangen 
kunnen uitstijgen, minder bureaucratie, 
meer in de wijken zijn, modernisering, 
meer data-gedreven werken, wegblijven 
van de ‘vastgestampte institutionele 
wereld’ die vastzit in de ‘rationaliteit van 
turven en vinken’, toekomstbestendige 
wetgeving, actie en ambitie, professionele 
ruimte en vertrouwen!

We mogen allemaal trots zijn op onze 
werkers van de rechtsstaat. Maar laten 
we vooral ook eens echt naar ze gaan 
luisteren. 

2 december: Werkbezoek minister Wopke 
Hoekstra.

We ontvingen hem in een 
trainingscentrum van de politie-eenheid 
Zeeland, West-Brabant. In dit ‘oefenlab’, 
op een geheime locatie in Tilburg, is 
een aantal drugslabs nagebouwd met 
spullen die bij echte drugslaboratoria 
in beslag werden genomen. Op deze 

bijzondere plek namen we de minister 
mee naar ‘de achterkant van Brabant’ 
en boden we hem een indringende 
inkijk in de georganiseerde misdaad in 
onze provincie. Er is gesproken over de 
professionaliteit van het productieproces, 
de gevaarzetting die gepaard gaat met 
synthetische drugslabs in woonwijken, het 
dumpen van drugsafval in de natuur en 
uiteraard de enorme criminele winsten die 
worden gegenereerd. Crimineel geld dat 
zijn weg zoekt naar de legale economie.

Vertegenwoordigers van politie, de 
Belastingdienst, FIOD en het openbaar 
bestuur gingen met de minister in gesprek 
over de jacht op het criminele geld, over 
slim samenwerken en over informatie 
delen. De minister toonde zich betrokken 
en goed geïnformeerd en nodigde 
de aanwezigen uit om in contact te 
blijven. We moeten niet alleen achter de 
criminelen aan, maar vooral ook achter 
het criminele geld. Daar hebben we de 
minister van Financiën ontzettend hard bij 
nodig. Gelukkig toont minister Hoekstra 
een stevige ambitie.

Plan van aanpak witwassen
Wij laten in Brabant al enkele jaren 
zien dat slim samenwerken als één 
overheid tot resultaten leidt en hebben 
de beide ministers die Brabant afgelopen 
verslagjaar bezochten, opgeroepen 
om dit voorbeeld te volgen. Een mooi 
voorbeeld van het bundelen van de 
krachten zagen we overigens deze 
zomer toen de ministeries van J&V en 
Financiën samen een nationaal plan van 
aanpak witwassen presenteerden. In dit 
plan onder meer voorstellen voor hele 
concrete maatregelen zoals een verbod 
op contante betalingen boven de 
€3000,- en het in Europees verband 
afschaffen van het 500 eurobiljet. 

Daarnaast beschrijft het plan maatregelen 
die toezien op de versterking van 
de opsporing en vervolgingen en op 
het vergroten van de effectiviteit van 
de poortwachtersfunctie. Over die 
poortwachtersfunctie spraken we in 
Brabant in september 2019 tijdens een 
bijeenkomst met zo’n 100 Brabantse 
(kandidaat-)notarissen. Notarissen maar 
ook accountants en belastingadviseurs 
hebben een belangrijke rol in het 

herkennen en melden van constructies 
die bedoeld zijn om crimineel geld wit 
te wassen. Tijdens de bijeenkomst in 
het provinciehuis werd duidelijk dat 
de notarissen echt een bijdrage willen 
leveren aan de strijd tegen ondermijning 
maar ook dat ze worstelen met hun rol 
als poortwachter en van de overheid 
verlangen dat ze als meer dan alleen 
goedkope extra opsporingscapaciteit 
worden gezien. De bankensector en de 
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie 
dragen actief uit dat ze willen meewerken 
aan de bestrijding van fraude en 
witwassen. Tegelijkertijd is er een roep om 
meer instrumenten om de poortwachtersrol 
ook echt te kunnen vervullen en vooral 
meer mogelijkheden om informatie te 
kunnen delen. Ook VNO-NCW en 
MKB Nederland zijn met het thema 
ondermijning aan de slag gegaan en 
hebben in 2019 een brochure ontwikkeld 
met voorstellen tot intensievere publiek-
private samenwerking.
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Tot slot
De bestrijding van de georganiseerde 
misdaad moet worden versterkt, daarover 
bestaat geen twijfel. We zullen het 
verdienmodel van de drugshandel 
moeten inperken want waar geld en 
macht dominante factoren worden om 
een samenleving te organiseren, komt de 
rechtsstaat onder druk te staan. 

We zullen daarom het debat moeten 
voeren over de vraag wat de opsporing, 
vervolging en berechting van de zware, 
georganiseerde criminaliteit ons waard 
is (ook in euro’s). Waarmee we feitelijk 
ook de vraag beantwoorden wat de 
rechtsstaat ons waard is. 

Tegelijkertijd kan een harde(re) reactie 
op ernstig crimineel gedrag niet het 
enige verhaal zijn. Alleen repressie is 
nimmer een oplossing voor complexe 
vraagstukken. Dus moeten we ook op 
zoek naar een alternatief voor jongeren 
die bij gebrek aan onderwijs en werk, 
het gevoel hebben dat ze toch niets te 
verliezen hebben. Tenslotte zullen we 
ook het corrigerend vermogen van de 
samenleving en onze instituties moeten 

opkrikken. We zullen ons allemaal de 
vraag moeten stellen in wat voor een land 
we willen leven.

Tegen deze achtergrond blijven we ons in 
Brabant onverminderd sterk maken voor 
een brede en langdurige inzet van vele 
partijen vanuit een gedeelde ambitie: een 
fatsoenlijke en eerlijke samenleving. 

Nieuwe gezichten in het netwerk
Patricia Messer-Dinnissen is per 1 april 
2019 benoemd tot rechtbankpresident in 
Oost-Brabant. Ze was al sinds 1 januari 
2019 waarnemend rechtbankpresident in 
‘s-Hertogenbosch. Ik ontmoette mevrouw 
Messer-Dinissen op 18 maart 2019 
voorafgaand aan een lezing die ik mocht 
houden voor rechtbankmedewerkers. 
Eveneens op 1 april 2019 startte 
Wilbert Paulissen als politiechef van de 
eenheid Oost-Brabant. Paulissen was 
daarvoor 9 jaar hoofd van de Landelijke 
Recherche. De feestelijke installatie van 
de geboren Eindhovenaar vond op 17 
april 2019 plaats in het provinciehuis. 
Velen, waaronder ook ik, zijn verheugd 
dat Wilbert Paulissen weer terug is in 
Brabant, waar hij eerder al werkzaam 

was als onder meer districtschef in Oss en 
later Tilburg.  

Margreet Fröberg is per 19 augustus 
2019 de nieuwe hoofdofficier van Justitie 
van het arrondissementsparket Zeeland, 
West-Brabant. Ik maakte op 28 november 
2019 kennis met mevrouw Fröberg. Een 
zeer prettig gesprek en ik zie uit naar 
onze verdere samenwerking.  

Ook een beetje nieuw is de ‘Taskforce 
RIEC Brabant Zeeland’. Het is de 
naam van de nieuwe entiteit die 
afgelopen verslagjaar ontstond uit 
een samenvoeging van de eind 
2010 opgerichte Taskforce Brabant 
Zeeland en het Regionaal Informatie en 
Expertisecentrum (RIEC) dat sinds 2009 in 
Brabant actief is.  

Begin 2018 stelde het Taskforcebestuur 
vast dat de Taskforce in 2019 als 
losstaande entiteit zou kunnen worden 
opgeheven mits er geïnvesteerd zou 
worden in de onderlinge samenwerking 
tussen de Taskforce en het RIEC. 
In mijn vorige jaarverslag werd al 
melding gemaakt van het feit dat beide 

hulpstructuren in 2019 zouden worden 
samengevoegd tot één nieuwe entiteit. 

Op 1 mei 2019 is Ad van Mierlo als de 
nieuwe directeur van de Taskforce RIEC 
Brabant Zeeland aan de slag gegaan. 
We ontmoetten elkaar diezelfde week 
voor het eerst. Van Mierlo heeft vanaf 
mei onder meer het samenvoegen van 
de bedrijfsprocessen en het opstellen 
van een bedrijfsplan ter hand genomen. 
Zeker geen eenvoudige opgave in 
een jaar waarin ook de zogenoemde 
versterkingsgelden uit het eenmalige 
ondermijningsfonds verstandig moesten 
worden ingezet en (voor het eerst) 
verantwoord. In de Bestuursvergadering 
op 26 november 2019 ontving Ad van 
Mierlo zeer terechte complimenten voor 
zijn inspanningen het afgelopen jaar. 

Kernwaarde voor de Taskforce 
RIEC Brabant Zeeland blijft: één 
overheidssamenwerking waarin 
slagkracht en innovatie centraal staan. 
De gidsfunctie die Brabant in Nederland 
vervult in de aanpak van ondermijning 
moet behouden blijven.  
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Afscheid
De komst van een nieuwe directeur voor 
de Taskforce RIEC Brabant Zeeland 
betekende uiteraard ook het vertrek van 
zijn voorganger. Op 21 juni 2019 namen 
we officieel afscheid van Caspar Hermans 
die 5 jaar directeur was van de Taskforce 
Brabant Zeeland. Ter gelegenheid van zijn 
afscheid werd het boekje ‘ontsporende 
vrijheid‘ gepresenteerd waaraan hij zelf 
meeschreef. Ik raad u van harte aan het te 
lezen. We zijn Caspar Hermans zeer veel 
dank verschuldigd voor zijn niet aflatende 
inzet. Hij heeft ons laten zien hoe je op 
onorthodoxe wijze ondermijning aanpakt.  

2020 
Structureel geld voor ondermijning
Ondanks de grote financiële en 
economische implicaties van de 
coronacrisis komt er, zo laat minister 
Grapperhaus de Kamer op 24 april 
2020 weten, structurele financiering 
ten behoeve van ondermijning. Geld 
dat primair zal worden ingezet op twee 
onderdelen: het toekomstbestendig maken 
van het stelsel Bewaken en Beveiligen 
en de inrichting en werkzaamheden van 
het in september 2019 aangekondigde 
Multidisciplinair Interventieteam (MIT). 

MIT
Met het MIT moeten ondermijnende 
criminele bedrijfsprocessen, ook in het 
buitenland duurzaam verstoord worden. 
Het MIT opereert dus op internationaal 
niveau, waarbij de focus ligt op bron, 
transit- en bestemmingslanden van de 
illegale drugsindustrie en op logistieke 
knooppunten als zee- en luchthavens. 
Financiële structuren en geldstromen 
zullen daarbij als aangrijpingspunten 
worden genomen, wat betekent dat er 
zogenoemd vermogensgericht wordt 
opgespoord. Daarbij wordt aandacht 
besteed aan kwetsbaarheden in legale en 
illegale structuren. 

Incidenteel geld is er daarnaast in 2021 
en 2022 beschikbaar voor de lokale 
en regionale aanpak. De volledige 
uitwerking van het brede offensief 
tegen georganiseerde ondermijnende 
criminaliteit moet vóór de zomer van 
2020 gereed zijn. 

Corona en criminaliteit
Terwijl overheden in heel Europa zich 
inspannen om de verspreiding van het 
coronavirus tegen te gaan, rapporteert 
Europol in maart 2020 dat criminelen de 
crisis gebruiken om hun slag te slaan. In 
Italië heeft de maffia als woekeraar een 
heuse comeback gemaakt. Het mag ons 
eigenlijk niet verbazen want we weten 
al lang dat het adaptieve vermogen van 
criminelen heel erg groot is.  
 
Terwijl de drugsindustrie gewoon 
doordraait, treden ook verschuivingen 
op en ontstaan er nieuwe vormen van 
criminaliteit. Een stijging is bijvoorbeeld 
zichtbaar in fraudezaken en bij 
cybercriminaliteit. En mondkapjes zijn het 
nieuwe goud. De wereldwijde vraag naar 
persoonlijke beschermingsmiddelen speelt 
criminele markten in de kaart. Producten 
worden nagemaakt, gestolen of nooit 
geleverd na een bestelling. 

Ook in de economische crisis, die 
onafwendbaar lijkt, schuilt gevaar. Het 
maakt noodlijdende ondernemers weer 

kwetsbaarder voor criminele inmenging. 
Als de bank niet thuis geeft kun je je 
altijd nog wenden tot die niet zo frisse 
weldoener uit het criminele milieu. En als 
de werkloosheid toeneemt, neemt ook de 
verleiding van het snelle geld toe.         
   
Alle reden dus om heel alert te zijn 
en te blijven. We konden het ons al 
niet permitteren om weg te kijken 
van ondermijnende georganiseerde 
criminaliteit en de coronacrisis 
onderstreept dit eens te meer.    
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November 2019
7-11  Opening Fontys gebouw Technische Universiteit, Eindhoven
11-11  Lunch Z.E. H. Horinouchi, Ambassadeur Japan, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
14-11  Reünie (oud) leden Gedeputeerde Staten, Commissarissen van de Koning(in) en   
 provinciesecretarissen, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
15-11 Viering Koningsdag België bij de Belgische ambassadeur, Z.E. D. Achten,   
 Den Haag
18-11  Bijeenkomst Brabants Familiebedrijven Genootschap met Minister Van 
 Nieuwenhuizen, Breda 
20-11 Aanwezig bij Grens Governance Bijeenkomst met Vlaanderen, provinciehuis   
 ’s-Hertogenbosch
25-11 Landelijke regietafel Stikstof, den Haag
27-11 Aanwezig bij overleg Brabantse aanpak Stikstof, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
28-11 Heropening Nationaal Monument Kamp Vught door Zijne Majesteit Koning 
 Willem-Alexander, Vught
28-11 Lancering website Dagboeken de Quay, provinciehuis ’s-Hertogenbosch
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In december mocht ik wederom de 
winnaar van de jaarlijkse verkiezing 
“Brabander van het jaar” bekendmaken. 
Teun Toebes uit Best is de Brabander van 
het Jaar 2019. 

Teun gaat regelmatig op pad om 
mensen met dementie geluksmomentjes 
te bezorgen. Met een grote glimlach op 
zijn gezicht legt hij uit: “Ik ga met deze 
mensen bijvoorbeeld terug naar hun 
oude vertrouwde werkplek. Zo probeer ik 
mensen met dementie zich weer trots te 
laten voelen.”

Nadat bekend werd gemaakt dat Teun als 
winnaar uit de bus is gekomen zegt hij: 
“Dit is geweldig met een zachte G. Ik had 
het niet verwacht, maar het is geweldig 
mooi. Dit is een geluksmomentje voor mij. 
Menselijk contact doet wonderen. Daar 
zetten dagelijks zoveel mensen in de 
zorg zich voor in, dat is ook wat de zorg 
zo mooi maakt.” Mooi dat Teun zo een 

voorbeeld kan zijn voor hoop ik velen die 
in de zorg willen gaan werken.

Ook dit jaar waren tien mensen 
genomineerd voor de titel Brabander van 
het Jaar 2019. Er kwamen duizenden 
stemmen binnen en de meeste mensen 
kozen dus voor Teun.

Brabander van het jaar
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De Roman-Visscherkaart, een wandkaart 
van het Hertogdom Brabant uit 
1661, is het belangrijkste en grootste 
cartografische overzichtswerk van 
Brabant. In 1984 is deze bijzondere 
kunstuiting uit de Gouden Eeuw op 
initiatief van mijn voorganger Frank 
Houben verworven met financiële steun 
van het provinciale Anjerfonds (nu het 
Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-
Brabant). De wandkaart, het enige 
complete exemplaar, is sinds 2018 
te bewonderen in het Noordbrabants 
Museum. Daar reikte ik op 18 december 
de eerste exemplaren van een prachtig 
boek over de kaart, geschreven door Emy 
Thorissen en Mathieu Fransen, uit aan 
mijn voorgangers Frank Houben en Dries 
van Agt.      

Roman-Visscherkaart
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December 2019
2-12 Heerenlunch, Heusden
2-12 Aanwezig bij werkbezoek minister Hoekstra, Tilburg
4-12 Receptie t.g.v. 25-jarig bestaan van Europees Comité van de Regio’s, Brussel
11-12 Diner de heer H. van Rompuy, oud-Minister-President België, Oisterwijk
12-12 Toespraak bij bekendmaking winnaar verkiezing Brabander van het Jaar, 
 Heeswijk-Dinther
15-12 Tilburgse Heerenzitting, Tilburg
19-12 National Ombudsman inzake ontwikkelingen rol van de burgemeester, den Haag
22-12 aanwezig bij Chanoeka-viering, Eindhoven
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Met de benoeming van Joyce Vermue 
(34 jaar) tot burgemeester van Zundert, 
blijft de Rode Lantaarn in de provincie 

Noord-Brabant. De Rode Lantaarn 
is een wisseltrofee die sinds 2002 
wordt doorgegeven aan de jongste 
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Fotograaf: Alex Martha
Op 15 januari 2020 bracht ik een 
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ZLTO op 4 april 2019, reikte ik de Hertog 
Jan uit aan de heer J.A.M. Huijbers voor 
zijn grote en betekenisvolle inzet voor de 
agrarische sector in de provincie Noord-
Brabant

Fotograaf: Rona Machielse
Bij zijn afscheid als directeur van de 
stichting Grote of OLV Kerk in Breda 
ontving Willem van der Vis de Hertog Jan
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Fotograaf: Michiel Kienjet
Vanwege haar grote inzet als 
plaatsvervangend kabinetschef ontving 
Daniëlle Kienjet-van Hoorn op 21 februari 
2020 van mij de commissarispenning
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Fotograaf: Jorrit Lousberg
Brabantse Hoeder Paul Spapens ontvangt 
Zilveren Anjer in het Paleis op de Dam in 
Amsterdam
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Fotograaf: Arnoud Reijnen
Op 30 januari 2019 dronk ik een kopje 
koffie met een aantal medewerkers 
van de schoonmaak coöperatie. Deze 
verzorgen op een efficiënte manier het 
schoonhouden van het provinciehuis
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Fotograaf: Arnoud Reijnen
Op 21 mei 2019 ontving ik een delegatie 
uit de Chinese provincie Sichuan. V.l.n.r 
partijsecretaris Peng Ginghua, Wim van 
de Donk, commissaris van de Koning
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Fotograaf: Marc Bolsius
Minister President Rutte was aanwezig bij 
de jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur 
van de Stichting Steunberen St Jan op 6 
mei 2019
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Fotograaf: Dick Vermaas
Jaarlijks wordt er in Bergen op Zoom een 
Maria Ommegang gehouden. Op 30 juni 
2019 vond deze voor de 75e keer plaats
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Fotograaf: Arnoud Reijnen
Als blijk van respect en waardering voor 
zijn inzet als Nederlands militair tijdens 
de Tweede Wereldoorlog reikte ik op 
7 februari 2020 postuum het Militair 
Oorlogskruis uit aan Cees Meeuwis
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Fotograaf: Arnoud Reijnen
De winnaar van de jaarlijkse verkiezing 
tot Brabander van het jaar 2019, Teun 
Toebes
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Fotograaf: Arnoud Reijnen
Mijn voorgangers Frank Houben en Dries 
van Agt ontvingen van mij de eerste 
exemplaren van een prachtig boek over 
de Romans-Visscherkaart, een wandkaart 
van het Hertogdom Brabant uit 1661. Het 
boek is geschreven door Emy Thorissen en 
Mathieu Fransen
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Nawoord studenten

Deze opdracht was voor ons een spannende nieuwe uitdaging. Wij zijn Charley en 
Sophie, twee derdejaars grafisch en ruimtelijk ontwerp studenten op het AKV St. Joost. 
Toen wij deze opdracht kregen, hadden we geen idee wat we moesten verwachten van 
een jaarverslag. Het klonk een beetje saai om heel eerlijk te zijn, het tegendeel werd na 
onze eerste ontmoeting met de commissaris en zijn team direct duidelijk: het bleek juist een 
ontzettend bijzonder en creatief boekje te (moeten) worden 

Doordat we allebei op een andere locatie studeren kenden we elkaar nog niet. Ondanks 
dat ging de samenwerking meteen al goed! We ontdekten verschillende talenten te hebben 
die perfect op elkaar aansluiten en konden daardoor allebei ons ei kwijt in dit project.

Al snel zagen we een overkoepelend thema voor 2019 & 2020, namelijk ‘doorgeven’. We 
geven natuurlijk het leven door aan volgende generaties, maar ook kennis, geschiedenis, 
vrijheid, visies, etc. En in dit geval de functie van Commissaris van de Koning.

Om dit thema beeldend weer te geven hebben we een illustratie ontworpen waarin de 
blokjes van de vlag verbonden worden door een abstracte versie van het wapen van 
Noord-Brabant. Wanneer deze illustratie op de juiste manier gevouwen wordt, wordt het 
een envelopje dat symbool staat voor het doorgeven. Wat er in dit envelopje staat mag de 
lezer zelf bepalen. Achterin zit een versie die zelf gevouwen en doorgegeven kan worden 
met deze boodschap. 

Wat wil jij doorgeven en aan wie?
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Stap 1.

Stap 2.

Stap 3. Stap 4. Stap 5.

Stap 6. Stap 7. Klaar!

Instructies 
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