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21-04-2015 • Dinsdagmiddag 21 april besloot formateur Swinkels zijn opdracht om tot een 

coalitie te komen met CDA, VVD en SP terug te geven. Hij constateerde dat er 

onoverbrugbare verschillen van mening waren ten aanzien van de Ruit om Eindhoven. 

Als SP zijn wij van mening dat de verkiezingsuitslag laat zien dat er geen politieke 

meerderheid in Provinciale Staten is om te komen tot de aanleg van de complete ruit, dat er 

in de regio absoluut geen draagvlak is voor aanleg van de complete Ruit, dat de 

rijksoverheid niet meer bereid is te investeren in die Ruit en dat het om een enorm bedrag 

gaat. Met name de oost-west verbinding door het Dommeldal is voor ons een onacceptabel 

onderdeel. 

Op grond van deze feiten zouden er dan ook geen voorbereidingen moeten worden getroffen 

om die weg door het Dommeldal in de toekomst aan te leggen. CDA en VVD staan op het 

standpunt dat het bedrag voor de aanleg van de oost-westverbinding(enige honderden 

miljoenen) gereserveerd moeten blijven, dat er in de komende periode gewerkt moet worden 

aan een provinciaal inpassingsplan voor de oost-westverbinding, dat er onderzoek gedaan 

moet worden naar de voorkeur voor een brug of een (tol)tunnel door/over het Dommeldal en 

dat het stuk N279 tussen Gemert en Asten in 2x2 rijstroken moet worden uitgevoerd. Dit 

laatste is volgens de SP alleen nodig als je uitgaat van de aanleg van de oost-

westverbinding. 

Als SP willen wij eerst volledig inzetten op het verhelpen van allerlei lokale knelpunten, stevig 

investeren in HOV, de fiets(verbindingen), modal shift en smart mobility. Als je daar echt 

werk van maakt zal die hele weg door het Dommeldal overbodig blijken. Maar om 

tegelijkertijd al alles te gaan voorbereiden om toch de aanleg van een weg door het 

Dommeldal mogelijk te maken is voor de SP niet geloofwaardig. 
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door Tom Tacken 

DEN BOSCH - Door een ‘donderslag bij heldere hemel’, in de woorden van VVD’er Bert 

Pauli, ligt de Brabantse politiek op zijn gat. 



Voortzetting van de harmonieuze coalitie van VVD, CDA en SP leek zo logisch, maar de drie 

grootste partijen van Brabant blijken toch niet met elkaar verder te kunnen. 

Reden: de SP-fractie kan niet leven met het compromis dat haar twee onderhandelaars 

afgelopen vrijdag over de Ruit om Eindhoven hadden gesloten. 

Die nieuwe infrastructuur, bedoeld om de Brainport-regio bereikbaar te houden, verdeelt al 

jaren de provinciale politiek. CDA en VVD zijn vóór, de SP tegen. Dat laatste geldt na de 

Statenverkiezingen ook voor een meerderheid in Provinciale Staten. Ook in de regio zelf, 

met name bij de linkse stadsbesturen van Eindhoven en Helmond, is de tegenstand groot. 

Door de komende vier jaar alleen procedurele voorbereidingen te treffen, verwachtten VVD 

en CDA de SP net als in de vorige periode mee te kunnen krijgen. Ook met innovatieve 

maatregelen om de natuur en omwonenden te ontzien plus een tunnel onder het Dommeldal, 

werd geprobeerd de SP te verleiden. Gedeputeerde Johan van den Hout en fractievoorzitter 

Nico Heijmans stuitten zondagavond echter op een nee van hun eigen fractie. „VVD en CDA 

willen een compromis met ons sluiten, maar wij sluiten geen compromis met de kiezer”, 

schaart Van den Hout zich achter dat partijstandpunt. 

VVD’er Bert Pauli gaat deze ochtend al met andere partijen gesprekken voeren. Hij zal nu 

samen met het CDA twee andere partijen aan de tafel moeten zien te krijgen. D66 plus PvdA 

zou getalsmatig kunnen, maar ook die twee partijen hebben zich fel verweerd tegen aanleg 

van een Ruit. „Ik wil eerst alle details van dat compromis zien”, hield Anne-Marie Spierings 

(D66) zich gisteren op de vlakte. PvdA’er Stijn Smeulders was sceptischer: „Het lijkt me niet 

dat D66 met een Ruit kan instemmen die door de SP verworpen is.” 
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analyse Coalitievorming 

Ruim een maand na de Statenverkiezingen ligt een nieuw bestuur voor de meeste provincies 

binnen handbereik, maar Brabant is sinds gistermiddag terug bij af. 

Het was een wat gênante onheilstijding die formateur Gerrit Jan Swinkels aan 

vertegenwoordigers van een zestigtal Brabantse organisaties moest overbrengen. Ze waren 

in het Provinciehuis uitgenodigd voor een ‘inspiratieavond’, maar kregen eerst van Swinkels 

te horen dat de drie grootste partijen van Brabant elkaar niet langer gingen inspireren. 

De Ruit is dan toch een splijtzwam gebleken tussen CDA en VVD aan de ene en de SP aan 

de andere kant. De socialisten willen niet nog een bestuursperiode tegen hun principe in 

meewerken aan vers asfalt dat de wegenring om Eindhoven moet sluiten. 



VVD’er Bert Pauli kan vandaag als voorman van de grootste partij weer aan de slag. Hij kan 

het zichzelf heel wat makkelijker maken door de komende vier jaar de Ruit van de politieke 

agenda af te halen, maar dat vindt hij ‘onverantwoord’. Ook Marianne van der Sloot, 

fractievoorzitter van het CDA, herhaalde gisteren dat Eindhoven ‘geen tweede Antwerpen’ 

mag worden. Zowel VVD als CDA denkt met een Ruit-nieuwe stijl een meerderheid in 

Provinciale Staten te kunnen vinden. 

„Ze staan buiten de politieke realiteit”, meende SP-gedeputeerde Johan van den Hout. „Na 

de Statenverkiezingen en de gemeenteraadsverkiezingen is duidelijk geworden dat de kiezer 

de Ruit niet wil. Nico Heijmans en ik hebben met een bestuurlijke bril naar een compromis 

gekeken, maar onze fractie vindt dat we daarmee de kiezer voor de gek zouden houden. En 

gelijk hebben ze. Als nu ook CDA en VVD tot dat besef komen, kunnen we weer verder.” 

Van den Hout benadrukte ook dat de persoonlijke verhoudingen tot het laatst prima zijn 

gebleven. Van der Sloot had ook respect voor de keus van de SP. Pauli vroeg zich wel af of 

vanuit Den Haag misschien druk op de Brabantse SP was uitgeoefend. 

Het zal hoe dan ook een hele klus worden om een nieuw bestuur voor Brabant te vormen. 

Swinkels liet weten opnieuw daaraan te willen bouwen, als de politiek dat aan hem zou 

vragen. Van D66’er Anne-Marie Spierings mag hij ook verder: „Ik heb geen wanklank over 

Swinkels gehoord.” Ze stelt zich voor dat VVD en CDA nu eerst de variant met D66 en PvdA 

gaan verkennen, maar ook dan zullen er harde noten boven de Ruit moeten worden 

gekraakt. 

Komt dan toch de PVV, pro Ruit, bij VVD en CDA in beeld? Met die partij alleen zouden de 

twee er samen nog altijd niet komen. 50Plus er dan nog bij? „Ligt niet voor de hand”, vond 

Pauli. „De PVV is in een eerdere fase ook al afgevallen.” Van der Sloot sloot de PVV niet uit, 

al gaf ze nog maar eens aan dat geen enkele partij verder van haar af staat. 

 
Uit: Brabants Dagblad 22 april 2015 
 

           


