
(Gesproken woord geldt) 
 

Toespraak Peter Smit aan Provinciale Staten 
Vrijdag 21 mei 
 
“Geachte voorzitter, geachte leden van Provinciale Staten,  
 
Krap een jaar geleden had ik de eer om als gedeputeerde van Brabant aan de 
slag te gaan. Ons motto was Slim, Slagvaardig en Samen. Drie simpele woorden 
maar met zo veel impact. Woorden naar mijn hart. Vooral het woordje samen 
vond ik een voorwaarde om aan een helse, maar ook prachtige, klus te beginnen.  
 
Samen betekende voor mij de eerste maanden flink investeren in relaties. Het in 
meer of mindere mate wantrouwen dat er aan het begin was te kunnen slechten. 
Want natuurlijk merkte ik in het begin enige argwaan in werkrelaties. Maar in de 
loop der maanden werd die argwaan minder en werd zelfs omgezet in 
wederzijdse waardering. Vanuit die waardering is gebouwd aan mooie projecten 
en processen. Intern maar ook met onze strategische waterpartners. Voor een deel 
kon ik voortborduren op het goede werk van mijn voorganger. Dat zeg ik heel 
eerlijk. Deels ook door zelf invulling te geven aan de vraagstukken die er lagen. 
Die projecten verdienen continuïteit, snelheid en voortgang! Ik hoop dat de 
blijvende gedeputeerden deze ook voortvarend oppakken. 
 
Bij de uitvoering van mijn werk heb ik altijd geprobeerd relaties open te houden. 
Mijn deur stond voor iedereen open. Ik was bereid om met iedereen het gesprek 
aan te gaan. Sommige van uw fracties hebben daar ook gebruik van gemaakt. Ik 
kijk ook nu nog met veel plezier terug op die gesprekken.  
 
Langzaam maar zeker kwam het programma Water en Bodem, mijn belangrijkste 
portefeuilleonderdeel, op stoom. Er staan prachtige dingen in de stijgers. Kort na 
ons zomerreces zouden we hiermee gaan oogsten. Helaas mag ik dat niet 
bestuurlijk meemaken. Dat spijt mij, en heel eerlijk doet me dat ook pijn. Want dit 
afscheid heeft geen grondslag op inhoud. Inhoudelijk zijn u en ik het voor een 
groot deel eens met elkaar. Ik zie dit ook niet als een bestuurscrisis maar als een 
politieke crisis.  
 
Politiek gaat immers over vertrouwen. En vertrouwen gaat over het hebben van 
goede relaties met elkaar. Het spijt mij oprecht dat het mij blijkbaar onvoldoende is 



gelukt om die solide basis met u op te bouwen. Ik was graag als onafhankelijk 
gedeputeerde doorgegaan maar politieke overwegingen hebben een andere 
koers bepaald. 
 
Ik ben echter realist genoeg om te weten hoe politieke processen werken. Het gaat 
niet altijd om de inhoud. Soms, zoals nu, gaat het om relaties en andere belangen. 
Binnen dat speelveld zijn gisteren harde, en mijns inziens onnodige, conclusies 
getrokken. Ik kan dan ook niet anders om mijn ontslag aan u aan te bieden.  
 
Ik dank u allen voor de samenwerking van het afgelopen jaar. Ik dank ook mijn 
collega’s in GS en de leden van de directie voor de prettige samenwerking en de 
mooie sfeer waarin wij ons werk deden. Soms scherp op de inhoud, soms met een 
grap maar altijd met groot respect naar elkaar toe.  
 
Een bijzonder grote dank wil ik graag uitspreken naar alle mensen van het team 
Water en Bodem. Weinig mensen weten hoeveel werk jullie hebben verzet in korte 
tijd. Indrukwekkend en meer dan bewonderenswaardig! Ik vond het een genoegen 
en eer gedeputeerde te zijn van jullie team!  
 
En tot slot mijn staf, Jetty, Rob en Pieter. De intensiteit waarmee we gewerkt 
hebben, de goede raad en de persoonlijke contacten hebben mij, ook als het even 
lastig werd, geholpen in het uitvoeren van mijn werk. Jullie waren mijn steun en 
toeverlaat.  
 
Voorzitter, zover.” 


