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Beste kiezer,

Nederland staat op een kruispunt. 

Van asiel tot koopkracht en van stikstof tot energie; Nederland sleept zich onder Rutte van crisis naar crisis. 

En dat is geen natuurfenomeen. Het is het gevolg van verkeerde politieke keuzes en de politieke onmacht en 

onwil om de juiste koerswijziging in te zetten.

De gevolgen ervaren miljoenen Nederlanders iedere dag. Ook in uw provincie. 

Steeds meer asielopvang als gevolg van de ongeremde asielinstroom. Een horizon die steeds meer ontsierd 

raakt door windturbines. De middenklasse die dreigt om te vallen door jarenlange lastenverzwaringen. 

Jongeren die door de woningnood tot hun dertigste thuis wonen of hun vertrouwde dorp of stad achter zich 

moeten laten. De agrarische sector die in haar voortbestaan wordt bedreigd door absurde stikstofregels.

Kortom: wie naar Nederland anno 2023 kijkt zakt de moed soms in de schoenen.

Maar het is niet te laat. Want het kan echt anders.

Precies daarom zijn wij JA21 begonnen. Als het juiste antwoord op de problemen van deze tijd. Om die 

rechtse kiezer, die al twintig jaar wacht op een stevige, nuchtere, resultaatgerichte partij op rechts, eindelijk 

waar voor zijn stem te geven. 

Op 15 maart kunt u de koers van Nederland veranderen. Met een stem op JA21 zorgt u er niet alleen voor dat 

ons unieke geluid voet aan de grond krijgt in uw provincie, maar maakt u JA21 tevens een grote machtsfactor 

in de Eerste Kamer. 

Wij vragen om uw vertrouwen. Doe mee, maak JA21 groot en ga met ons de strijd aan voor een beter 

Nederland.

Het moet echt anders. 

Joost Eerdmans     Annabel Nanninga
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Geen ruimte voor asielopvang in de provincie

Geen medewerking vanuit de provincie aan 

dwang richting gemeenten om asielzoekers op 

te vangen

Geen sancties vanuit de provincie richting 

gemeenten die de taakstelling voor de 

huisvesting van statushouders niet halen

Aan de landelijke en provinciale regietafels 

aandringen op instroombeperking in plaats van 

nieuwe opvanglocaties

Betere regulering van arbeidsmigratie 

bijvoorbeeld door invoering van 

werkvergunningen

Het Nederlandse asielbeleid is failliet. Door het falende 

beleid van de opeenvolgende kabinetten Rutte verkeert 

ons land in een permanente asielcrisis. De instroom 

is torenhoog en zal alleen maar verder toenemen. Het 

COA geeft aan op 1 januari 2024 maar liefst 75.000 

opvangplekken nodig te hebben. Een verdrievoudiging 

ten opzichte van 2020. Toch doet het kabinet nog altijd 

niets aan instroombeperking. Het enige antwoord van 

Rutte en VVD-staatssecretaris Van der Burg op de 

ongebreidelde instroom is: meer opvangplekken. 

Het kabinet zadelt provincies en gemeenten op met 

de gevolgen van dit falende asielbeleid. Bijvoorbeeld 

door gemeenten te verplichten grote aantallen 

statushouders een sociale huurwoning te geven 

en de provincie verantwoordelijk te maken voor het 

controleren en sanctioneren van gemeenten die 

deze opgave niet kunnen vervullen. En nu ook via de 

asieldwangwet waarmee het kabinet gemeenten via de 

provincies wettelijk verplicht tot asielopvang. 

JA21 gaat er zowel in Noord-Brabant als in de Eerste 

Kamer alles aan doen om dit onhoudbare beleid te 

stoppen. Nederland heeft niet nóg meer asielinstroom 

en een dwangwet nodig, maar een asielstop en 

invoering van het Deense asielmodel.

Het aantal arbeidsmigranten van meer dan 100.000 

personen in Brabant is te hoog en moet beter 

gereguleerd worden en in aantal afnemen. Feitelijk 

worden nu met name lage lonen geïmporteerd, 

innovatie afgeremd en de woningmarkt extra belast.

Asiel en Migratie
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JA21 wil een betrouwbaar en solide energienetwerk. 

Dat lukt niet met de wiebelstroom van windturbines 

en grootschalige zonnevlaktes. Daarom is het 

onvermijdelijk om voorlopig gebruik te blijven maken 

van fossiele brandstoffen. Kernenergie als schone 

en veilige bron van energie is zeer welkom. Het 

afdwingen van een energietransitie door belastingen 

en regelgeving is niet alleen geen kerntaak van de 

provincie, het gaat in tegen de belangen van alle 

Brabanders.

JA21 is tegen de dure en onnodige ombouw van 

de Amercentrale van een kolencentrale naar een 

biomassacentrale. JA21 wil zo snel mogelijk stoppen 

met bomenstook en op de locatie van De Amercentrale 

in Geertruidenberg een Brabantse kerncentrale 

bouwen. Zo kunnen Brabanders profiteren van 

hun eigen kernenergie. Omdat de infrastructuur in 

Geertruidenberg al aanwezig is vinden we dit een 

goede locatie voor onze eerste eigen kerncentrale. 

Klimaat en Energie

Een kerncentrale in Geertruidenberg in plaats 

van de Amercentrale op biomassa

Tot de bouw van de kerncentrale de 

Amercentrale openhouden als kolencentrale

Geen nieuwe windturbines en zonnevlaktes

Om kostbare landbouwgrond te beschermen en 

te behouden plaatsen we geen zonnevlaktes op 

kostbare landbouwgrond

Geen biomassacentrales

Inzetten op innovatief onderzoek naar diverse 

vormen van kernenergie

Initiatieven voor nieuwe kerncentrales faciliteren

Zonnepanelen op daken met soepele 

regelgeving faciliteren

De energietransitie niet afdwingen door 

belastingen en regelgeving

Klimaatsubsidies afschaffen
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Zich vanuit de provincie fel verzetten tegen het 

landelijke stikstofbeleid

In Brabant de Natura 2000-status van 14 stikstof-

gevoelige gebieden herzien en waar mogelijk ont-

doen van het verstikkende bureaucratische label

Een landelijke reparatiewet om de provincie te 

bevrijden uit de onrealistische stikstofwetgeving

De onhaalbare stikstofwaarden (KDW’s) 

schrappen en uitgaan van de daadwerkelijke 

staat van de natuur

Natuurbeleid baseren op concrete 

waarnemingen in plaats van rekenmodellen

Invoering van een opgehoogde drempelwaarde 

van 1 mol

Geen gedwongen uitkoop of onteigening van 

boeren vanwege stikstof

Een schot tussen stikstof- en ammoniakuitstoot: 

ook geen uitkoop of onteigening van boeren ten 

faveure van andere activiteiten

Vertrouwen op de innovatiekracht van de 

agrarische sector

Spoedwoningbouw aanmerken als ‘algemeen 

belang’: woningmarkt van het stikstofslot

Nederland gaat gebukt onder het juk van een 

zelfgecreëerde stikstofcrisis. De woningbouw ligt 

ondanks het gigantische woningtekort op zijn gat, 

infrastructurele projecten liggen stil, automobilisten 

plukken de wrange vruchten en de luchtvaartbranche 

krijgt harde klappen. Maar het hardst geraakt worden 

zonder twijfel onze boeren. De landbouwsector wordt 

in haar voortbestaan bedreigd. Talloze familiebedrijven, 

soms al generaties oud, dreigen te verdwijnen. En 

daarmee ook de ziel van het platteland. Ook in Brabant.

Bouwen, boeren, bedrijvigheid, alles loopt vast. 

Dit alles is het gevolg van het totaal irrationele 

stikstofbeleid van het kabinet. Een beleid gebaseerd 

op rekenmodellen om de door ambtenaren en politici 

gecreëerde Natura 2000-gebieden in stand te houden. 

Gebieden die niet gekenmerkt worden door vrije 

natuur, maar door een bureaucratisch label. Het huidige 

beleid hanteert een dusdanig strenge drempelwaarde, 

dat vrijwel iedere activiteit waarbij stikstof vrijkomt 

onmogelijk is gemaakt. 

In plaats van te kiezen voor wetswijzigingen om 

Nederland uit de stikstofwurggreep te halen, kiest 

het kabinet met de provincies in haar kielzog voor het 

fors terugdringen van het aantal bedrijven, waaronder 

agrarische bedrijven. 

JA21 maakt andere keuzes. Onze Statenleden zullen 

zich na 15 maart iedere dag gaan inzetten voor de 

broodnodige koerswijziging in het stikstofdossier. Met 

krachtige, realistische én haalbare alternatieven.

Vóór de agrarische sector, vóór onze voedselzekerheid 

en vóór het unieke karakter van ons platteland.

Stikstof
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JA21 wil:

Procedures en vergunningen voor woningbouw 

vereenvoudigen

Actief locaties aanwijzen waar woningbouw 

mogelijk is 

In de buitengebieden beperkte woningbouw 

mogelijk maken voor Brabanders

Doorstroom bevorderen door meer 

seniorenwoningen

Bouwen in dorpen, zodat jongeren in hun eigen 

dorp kunnen blijven wonen en voorzieningen op 

peil blijven

Voorrangsregeling voor eigen inwoners hanteren 

binnen alle dorpen en steden

Beperkende quota voor woningbouw beëindigen 

Hoogbouw vaker toestaan

Geen flexwoningen bouwen, maar échte 

woningen voor Brabanders

Geen maatregelen vanuit de provincie richting 

gemeenten die de taakstelling voor het 

huisvesten van statushouders niet halen

Woningbouw voorrang geven op aanleg van 

windturbines en zonnevlaktes

Wonen en Ruimtelijke Ordening

Door de jarenlange verwaarlozing van de woningmarkt 

kent Brabant een schrikbarend tekort van 30.000 

woningen en dat tekort wordt elk jaar groter. Hierdoor 

moeten er rap nieuwe woningen gebouwd worden. 

Steeds meer mensen willen in Brabant wonen. 

Studenten en expats trekken naar de grote 

stedelijke gebieden zoals Eindhoven, Tilburg en ’s 

Hertogenbosch. Een goed vestigingsklimaat is van 

groot belang. Maar JA21 vergeet ook het unieke 

karakter van Brabant niet. Het buitengebied verdient 

aandacht om ervoor te zorgen dat ook in die gebieden 

een goede leefomgeving behouden blijft. Het unieke 

landschap van Brabant moet blijven bestaan, maar 

ook in deze gebieden moet passende en betaalbare 

woningbouw mogelijk zijn voor jong en oud. Kleinere 

dorpen en regio’s moeten hun bestaansrecht houden 

en aantrekkelijk worden gemaakt voor bewoners door 

locaties aan te wijzen waar nieuwe wijken gebouwd 

kunnen worden. 

Het verlenen van vergunningen ten behoeve van 

woningbouw krijgt prioriteit. Procedures kunnen en 

moeten eenvoudiger en sneller. De bureaucratie moet 

stoppen. Beperkende quota voor woningbouw dienen 

te worden beëindigd. Hoogbouw moet vaker worden 

toegestaan. Als gevolg van vermindering van regels 

en sturing door de provincie, kan er een gezonde 

woningmarkt ontstaan waarin voor alle Brabanders 

ruimte is.

Waar mogelijk moet de provincie, samen met 

gemeenten, op zoek naar oplossingen voor de 

huisvesting van arbeidsmigranten, waarbij het aantal 

arbeidsmigranten zal moeten afnemen.
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Snelwegen verbreden en knelpunten aanpakken 

op de A2, A27, A50, A58, A59 en de A67, zoals 

knooppunt Hooipolder en de ombouw van de 

N65 naar de A65

De groei van Eindhoven Airport stimuleren

Een treinverbinding naar Eindhoven Airport

Regionale luchthavens Breda (Seppe) en 

Budel behouden als belangrijk deel van onze 

infrastructuur

Marktonderzoek doen naar waar de (extra) inzet 

van (nacht)bussen rendabel is

Het Kanaal van Tilburg verdiepen

Goederenvervoer stimuleren via de Betuweroute 

en zuidelijk via een upgrade van de IJzeren Rijn

JA21 staat voor een goed bereikbare provincie. Een 

goede infrastructuur is van vitaal belang voor de 

economie. Daarom moeten we blijven investeren 

in onderhoud, opwaarderen en uitbreiden van ons 

wegennet en onze spoor- en waterverbindingen. Het 

uit de auto treiteren van hardwerkende Nederlanders 

onder het mom van ‘duurzaamheid’ moet afgelopen zijn. 

Voor Brabant heeft JA21 een ambitieuze visie. Van 

vliegverkeer tot het spoor en reizen met de auto. JA21 

kijkt naar het totaalplaatje van de provincie. Door 

intensief samen te werken met het Rijk wil JA21 zorgen 

voor modernisering van ons snelwegennet. Maar ook 

in de eigen provinciale wegen wil JA21 investeren. 

Daarnaast steunt JA21 de groei van Eindhoven Airport. 

Een treinverbinding naar het vliegveld is daarbij van 

essentieel belang.

Mobiliteit
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Economie

Vermindering van overbodige regelgeving voor 

ondernemers

Innovatie stimuleren door partijen bijeen te 

brengen

De banden met Belgisch Brabant versterken om 

onze economie te stimuleren 

De “Brabantse toppen”, oftewel de extra 

“ambities” die de provincie de Brabanders 

opgelegd heeft op het gebied van onder meer 

energie en stikstof, wegnemen

Geen maatregelen treffen zonder meetbaar 

effect op het gebied van CO2-reductie, die de 

economische groei tegenhouden

Stoppen met concurrentievervalsing en 

belemmering van écht ondernemerschap door 

drastisch te snoeien in subsidies en fondsen.

De provincie Noord-Brabant heeft een rijke historie 

aan bedrijven die zich hier gevestigd hebben en 

nog steeds actief en innovatief zijn. We dienen als 

provincie dan ook zorg te dragen dat deze en andere 

bedrijven de kans hebben om te ondernemen zonder 

al te veel overheidsbemoeienis. JA21 vindt dan ook dat 

de regelgeving drastisch beperkt dient te worden en 

overbodige bureaucratie dient te verdwijnen.

Om deze bedrijven in onze mooie provincie te 

faciliteren dienen we te zorgen dat onze infrastructuur 

op orde is, zodat het vervoeren van goederen weinig 

belemmeringen kent. Daarnaast stimuleren we het 

innovatieve karakter van onze provincie door partijen, 

zoals commerciële bedrijven, scholen en instellingen 

bijeen te brengen.
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De rol van de provincie in de agrarische sector 

zo klein mogelijk maken en de vrije markt haar 

werk laten doen 

Dat regels in Noord-Brabant niet strenger zijn 

dan in de rest van het land. Hiervoor maken we 

het landbouwbesluit van 7 juli 2017 ongedaan, 

stoppen we met het stikstofconvenant uit 2013 

en heffen we de stallendeadline van 2024 op

Natura 2000-gebieden verminderen en 

verkleinen

Stoppen met het opdringen van initiatieven als 

kringlooplandbouw en circulaire economie 

Stoppen met het afnemen van onbenutte  

vergunde ruimte

Belemmeringen weghalen voor innovatie op het 

gebied van mestverwerking en voor het toeken-

nen van natuurbeschermingsvergunningen

Algemeen beheer van onze natuur en ons 

landschap door de inwoners van Brabant laten 

plaatsvinden

De wolf uit Brabant verplaatsen. Hiervoor is 

een aanpassing van de status van de wolf 

noodzakelijk

De agrarische sector in Noord-Brabant is van groot 

belang voor zowel de economie, werkgelegenheid 

als de productie van kwalitatief hoogstaand voedsel. 

Onze agrarische sector staat wereldwijd hoog 

aangeschreven. Het is dan ook niet voor niets dat onze 

producten en kennis volop worden geëxporteerd. 

Ondanks het prachtige werk dat onze boeren leveren 

staat de agrarische sector onder constante druk van 

steeds strenger wordende regelgeving. De provincie 

Noord-Brabant hanteert zelfs veel strengere regels dan 

landelijk het geval is. Dit werkt demotiverend op onze 

agrarische ondernemers, velen van hen zijn hierdoor 

reeds gestopt of dreigen dit binnenkort te gaan doen. 

Onze boeren zouden gewaardeerd moeten worden 

voor het geleverde werk. In plaats daarvan worden zij 

steeds weer opnieuw belast met nieuwe regels. 

JA21 vindt het daarom hoog tijd dat de provincie 

een stapje terug doet en deze sector met rust laat. 

Het alternatief is namelijk dat ons voedsel straks in 

andere landen wordt geproduceerd, landen die niets 

hebben met de normen en regels die wij al decennia 

hanteren. Dit zou niet alleen een enorme achteruitgang 

betekenen als het gaat om de kwaliteit van ons voedsel, 

het is ook een economische strop voor de provincie. 

Het geld zal immers ons land uitvloeien in plaats van 

binnenkomen dankzij de export.

Natura 2000-gebieden zijn een ramp gebleken. 

In plaats van natuur te beschermen, is het een 

belemmering gebleken. De provincie bepaalt waar 

wel en waar juist niet welke planten- en dierensoorten 

zouden moeten voorkomen. We moeten er naar streven 

Natura 2000-gebieden in te krimpen en waar mogelijk 

te ontdoen van het bureaucratische label. Zo kan de 

Brabantse bevolking, niet de EU, weer zelf bepalen hoe 

we omgaan met onze natuur en ons landschap. Echte 

natuurbescherming is, daar waar mogelijk en gewenst, 

de natuurlijke processen haar gang laten gaan. 

Natuur, Landbouw en Platteland
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JA21 wil:

Bestuur en Financiën

Provincie terug naar de kern: minder taken, 

minder ambtenaren

Opcenten op de motorrijtuigenbelasting 

fors omlaag en alleen nog aanwenden voor 

verbeteren van de Brabantse mobiliteit

Het budget van de provincie fors verminderen 

door een kleinere organisatie en het schrappen 

van subsidies

Essent-gelden teruggeven aan Brabanders door 

lasten te verlagen 

Geen nieuwe provinciale belastingen

Geen medewerking vanuit de provincie aan de 

asieldwangwet

Gekozen commissaris van de Koning

Een provinciaal referendum

Geen taken overhevelen van Brabant naar het 

Rijk, het IPO en de RES

De vriendschapsbanden met Chinese steden 

en regio’s opzeggen en meer democratische 

samenwerkingen aangaan met andere steden in 

bijvoorbeeld Zuid-Korea

De provinciale ambtenarenapparaten blijven groeien, 

met toenemende kosten tot gevolg. JA21 wil de opcen-

ten laag houden en voornamelijk besteden aan wegen-

onderhoud. Wij willen dat de provincie zich richt op de 

kerntaken en fors snijden in subsidies. De toenemende 

dwang van provincies naar gemeenten moet stoppen. 

JA21 wil de vertrouwensbreuk tussen inwoners en po-

litiek herstellen. We willen inwoners meer betrekken bij 

besluitvorming. Inwoners krijgen via referenda en een 

gekozen commissaris van de Koning meer invloed op 

het Brabantse bestuur. 

Nederland verkeert in een ongekende koopkrachtcrisis. 

De inflatie is enorm en de dagelijkse boodschappen 

en de energierekening gaan door het dak. Een steeds 

grotere groep mensen kan de kachel niet meer aan-

zetten of moet bezuinigen op doodnormale zaken als 

boodschappen, kleding en uitjes. Het zijn allang niet 

meer alleen de laagste inkomens die in de knel zitten. 

Ook de brede werkende middenklasse, de ruggengraat 

van onze samenleving, komt op grote schaal in de 

problemen. Voor hen geen toeslagen, maar wel jaar in 

jaar uit lastenverzwaringen. De financiële buffers van 

veel Nederlanders zijn door te hoge lasten en kunstma-

tig hoge prijzen tijdens de kabinetten-Rutte vrijwel ver-

dwenen, waardoor zij geen financiële tegenslagen meer 

kunnen opvangen. Het antwoord op de koopkrachtcri-

sis is niet het rondpompen van geld en toeslagen, maar 

eindelijk inzetten op échte lastenverlichting. JA21 vindt 

het daarom zeker in deze tijd van cruciaal belang dat de 

provinciale belastingen zo laag mogelijk zijn. Wat ons 

betreft moet de provincie zich enkel richten op de kern-

taken en bezuinigen op de provinciale hobby’s, waardoor 

de lasten voor onze inwoners tot een minimum beperkt 

kunnen worden.

Brabant heeft nog circa 2,7 miljard euro van de 

Essentgelden in fondsen staan. Dit is ooit betaald door 

de energierekening van Brabanders. Nu staat het in 

allerlei fondsen met hoge beheerskosten en zonder 

directe democratische controle. JA21 wil deze fondsen 

opheffen en ons geld gebruiken voor lastenverlaging 

voor Brabanders. 
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Samenwerking met Belgisch Brabant 

intensiveren, vanwege onze historische 

verbondenheid

Beleid maken dat zich richt op het ondernemend 

maken van de cultuursector, zodat ze minder 

afhankelijk worden van subsidies

Brabant C en KunstLoc ontmantelen, omdat dit 

inefficiënte en gepolitiseerde organisaties zijn

Het Leisure Ontwikkelfonds opheffen, vanwege 

de remmende werking op gezonde innovatie in 

de vrijetijdssector 

Recreatie in de natuur faciliteren

JA21 is een groot voorstander van cultuur in zowel 

brede als nauwere zin: Cultuur geeft betekenis aan ons 

bestaan en geeft schoonheid in kunst, architectuur 

en in ons prachtige landschap weer. Cultuur kan 

ons verbinden, brengt inzicht en deelt onze normen 

en waarden. Ook de geschiedenis van Brabant, ons 

erfgoed, in de vorm van verhalen, cultuurhistorische 

landschappen, gebouwde en archeologische 

monumenten en historische binnensteden willen we 

doorgeven aan toekomstige generaties.  

Brabant is zoveel meer dan de “provincie”. JA21 wil 

de samenwerking tussen Brabanders, zowel die in 

Nederland als in België versterken. Door de banden 

met onze zuiderburen te intensiveren, doen we niet 

alleen recht aan onze historische verbondenheid maar 

versterken we elkaar ook op economisch, cultureel en 

veiligheidsgebied.

Door onze financiële situatie zijn er voor de toekomst 

scherpe keuzes nodig. Beleid moet erop gericht zijn om 

de cultuursector ondernemend te maken en daarmee 

minder afhankelijk van subsidies.

Cultuur en Recreatie
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Druk vanuit de provincie op het Rijk voor 

snelle en grootschalige uitbreiding van 

de politiecapaciteit, onder meer door de 

herinvoering van veldpolitie

Terugkeer van wijkposten en politiebureaus in de 

kleine kernen

De invoering van een vervuilersheffing 

onderzoeken voor gebruikers van synthetische 

drugs

Intensieve controles op drugsproductie en 

dumpingen in het buitengebied

Beter samenwerken met de opsporingsdiensten 

in België

Onze inwoners beschermen tegen criminele 

invloeden en infiltratie van criminelen in onze 

samenleving

BOA’s of particuliere beveiligers in het openbaar 

vervoer dat onder de provincie valt

Het enorme capaciteitstekort bij de Nationale 

Politie drukt zwaar op de provincie. Met name buiten 

de stedelijke gebieden zijn de gevolgen ernstig. 

Politiebureaus sluiten hun deuren, wijkagenten 

verdwijnen en aanrijtijden zijn veel te lang. Dit alles 

heeft flink zijn weerslag gehad op de veiligheid en 

de veiligheidsbeleving in onze dorpen. Tegelijkertijd 

verkeert Nederland in de greep van de ondermijnende 

drugscriminaliteit. Ook Brabant. In de steden, maar 

zeker ook in het buitengebied waar drugsdumpingen 

plaatsvinden en afgelegen panden worden gebruikt als 

drugslab of wietkwekerij. Ook in het openbaar vervoer 

voelen nog altijd veel te veel reizigers en medewerkers 

zich onveilig door intimiderend of zelfs gewelddadig 

gedrag. Veiligheid is geen provinciale bevoegdheid, 

maar de provincie kan zich wel degelijk inspannen 

om het belang van veiligheid voor Brabanders te 

bevorderen bij andere overheden.

Veiligheid


