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Beste leden van Provinciale Staten,
De stikstofproblematiek heeft ons land en Brabant in zijn greep: de verontruste
boeren en bouwers, de politiek als geheel en zeker ook mijn eigen partij, het
CDA. Als gedeputeerde ben ik de afgelopen weken geconfronteerd met het
grote gat tussen de technische realiteit van het stikstofvraagstuk én wat het met
mensen thuis aan de keukentafel doet.
Dat leidt tot heel veel onduidelijkheid, boosheid en onzekerheid bij de mensen
en hun gezinnen. Je zult maar boer zijn in deze tijd of aannemer. De
dagkoersen over het stikstofbeleid waar we nu mee werken brengen heel veel
onzekerheid.
We hebben met een dossier te maken dat vraagt om samenwerking. De
stikstofproblematiek kan niet zomaar worden opgelost met een paar flinke
maatregelen, maar vraagt om lange adem. Oplossingen zijn alleen oplossingen
als ze samen met alle partijen worden gemaakt en als de uitkomsten van nog
lopende onderzoeken met impact op het dossier erin zijn meegenomen. Die
bereidheid moet er zijn.
En ook dan zal nog heel veel moeten worden overlegd met allerlei betrokken
partijen om samen te komen tot een oplossing met draagvlak in de samenleving.
Daarbij moeten we allemaal over onze schaduw heen springen, maar het brengt
ons ook iets: een Brabant waar het goed wonen, leven en werken is én blijft.
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In deze roerige tijden zijn grote verschillen ontstaan tussen de opvattingen van
mijn fractie en het coalitieakkoord. Hierdoor kom ik als bestuurder in een
tweestrijd tussen mijn partij, het CDA, en de afspraken in het coalitieakkoord. Ik
ben bijna 27 jaar CDA-lid. Ik sta achter het programma, de uitgangspunten en
de standpunten van het CDA. Maar ik voel me ook gebonden aan de afspraken
die we gezamenlijk met de andere coalitiepartijen hebben gemaakt. En ik wil me
daarin een betrouwbare partner tonen. Dat gaat niet samen.
Daarom bied ik u met onmiddellijke ingang mijn ontslag aan. Ik hoop dat mijn
vertrek een opening biedt om Brabant uit deze lastige periode te krijgen.
Zomaar weglopen doe ik nooit. Ik heb er de afgelopen periode dan ook naar
eer en geweten alles aan gedaan om de positie van álle Brabanders te
versterken. Constructief en met open vizier. Op de voorgrond én op de
achtergrond.

9 november 2019

Ik dank u allemaal voor de samenwerking in de afgelopen járen in Provinciale
Staten, met veel respect voor de tijd en passie die u allen inzet om Brabant
mooier te maken. Mijn dank gaat ook uit naar de vele kundige mensen en
organisaties binnen en buiten het provinciehuis met wie ik als gedeputeerde heb
samengewerkt. Brabant mag zich gelukkig prijzen met zoveel talent, loyaliteit en
inzet. In het bijzonder wil ik de mensen bedanken die er in de meest roerige
tijden voor me waren.
Dit is de mooiste baan die ik ooit heb gehad. Het was me een eer en een
genoegen om uw gedeputeerde te mogen zijn.
Pas goed op elkaar en op ons Brabant. Ik wens u veel wijsheid toe.
Met de meeste hoogachting,
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