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Voorzitter, het debat van vandaag gaat over de eindbalans 

Coalitieakkoord. Eigenlijk een vreemde term, eindbalans, terwijl de 

einde van deze coalitieperiode wel in zicht is maar we deze nog niet 

achter de rug hebben is er wel een eindbalans. Een eindbalans die al in 

december werd opgesteld en waarvan de resultaten nog kunnen 

veranderen. De ChristenUnie gaat er vanuit dat het college van GS 

doorgaat tot het nieuwe college medio april aantreedt, in dat kader zou 

ik namens de ChristenUnie kunnen zeggen: Duurzaam voortzetten dus.  

Voorzitter, de ChristenUnie maakte voor het eerst in haar bestaan deel 

uit van de Gelderse coalitie en het college van Gedeputeerde Staten. 

Verantwoordelijk werk, maar ook dankbaar werk om ons zo direct in te 

kunnen zetten voor het Gelders bestuur en de Gelderse samenleving. 

Dank aan God die ons daarvoor de gezondheid en kracht gaf.   

Om de balans te kunnen opmaken moeten we als eerste terug naar de uitgangspunten van de coalitie 

CDA, PvdA en ChristenUnie. Een coalitieakkoord met als uitgangspunt investeren in een sociaal en 

duurzaam Gelderland. Gericht op vier peilers te weten: daadkrachtig partnerschap, sociale 

samenhang, duurzame leefomgeving en verbinden door mobiliteit.  

Maar Gelderland heeft in de afgelopen vier jaar niet stil gestaan. Naast de uitwerking van het 

coalitieakkoord, kregen we ook in Gelderland te maken met de recessie. Voortvarend is in eerste 

instantie door het college en daarna met steun van de Staten ingezet op extra inzet van financiële 

middelen, met de zogenaamde recessiegelden. En zonder een directe link te maken met deze inzet 

mogen we in ieder geval constateren dat Gelderland in verhouding met andere provincies er beter is 

uit gekomen, enigszins economische groei, minder werkloosheid. Alhoewel we er ons bewust van zijn 

dat in nog te veel huishoudens genoeg reden is voor zorg. Het sleutelwoord voor dat succes ligt 

misschien wel in het daadkrachtig partnerschap van ondernemers, overheid, onderwijs. 

Een andere bijzondere ontwikkeling waar we ons over moesten buigen, was de verkoop van de Nuon 

aandelen. De ChristenUnie fractie is nog steeds van mening dat de keus van toen de beste was en is. 

Een stamkapitaal waaruit rendement gehaald kan worden, dat weer kan worden ingezet voor de 

Gelderse samenleving. Ook dat is een vorm van duurzaam investeren, toekomst gericht. De 

ChristenUnie zet in op een sterke, dienstbare en duurzame samenleving waarin mensen er voor 

elkaar zijn en ook met elkaar verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt van ons als provincie ook om te 

investeren in de juiste projecten in de Gelderse samenleving. Met het jaarlijkse rendement van het 

zogenaamde NUON kapitaal kunnen we die projecten ook op lange termijn financieren en daar wordt 

de Gelderse samenleving volgens de ChristenUnie sterker, duurzamer en socialer van. 

Een laatste niet onbelangrijke ontwikkeling waar we als provincie mee te maken kregen in deze 

periode is de structurele korting van 56 miljoen op het provinciefonds. Een meerderheid van 

Provinciale Staten heeft daarbij andere keuzes gemaakt dan dat het college voorstelde. Op een 

dualistische wijze is de korting verwerkt maar met behoud van het sociale gezicht van de provincie. 

Voorzitter, in de opmaat naar de verkiezingen van 7 maart 2007 had de ChristenUnie een aantal 

speerpunten geformuleerd. Deze speerpunten zijn ook de meetlat waar we graag ook de resultaten 

naast leggen. 

Respect voor elkaar 

Uitgangspunt is een samenleving waar respectvol met elkaar wordt omgegaan, een samenleving waar 

een ieder zich thuis voelt. In dat kader zien we goede resultaten vanuit gemeenten als het gaat om 

onze doelen rondom verbetering van de ruimtelijke en sociale kwaliteit van Gelderland, via de GSO 
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contracten, klein stedenbeleid, Regionale samenwerkingsprogramma’s etc. Duurzaam investeren in 

de Gelderse samenleving. Maar ook als het gaat om de sociale samenhang zijn de afgelopen jaren 

forse successen geboekt via  o.a. kulturhusen, breedtesport.  

Voorzitter, al aan het begin van deze periode heeft de ChristenUnie fractie de vinger gelegd bij 

jeugdzorg en jeugdbeleid. de expertmeeting die we als Staten organiseerde. Wachtlijst jeugdzorg met 

70% afgenomen. Hebben we als provincie een dekkend netwerk kunnen realiseren als het gaat om 

hospices (uitzondering Oost-Achterhoek) Maar kon ook het idee van een Veilig Honk langs belangrijke 

fietsroutes in Gelderland worden ondersteund. Ook daarmee geven we blijk dat Gelderland ons aan 

het hart gaat. 

 

Gelderland moet haar landelijke karakter koesteren. 

Leefbaarheid, oog voor natuur en land- en tuinbouw als de economische dragers van het landelijke 

gebied. Een aantal thema’s die van belang zijn in het kader van ‘Vitaal Gelderland’. De kleine kernen 

in combinatie met het landschap en de bedrijvigheid in het landelijk gebied maken Gelderland tot wat 

het is, de ChristenUnie wil dat blijven ontwikkelen. De fractie van de ChristenUnie vindt het van het 

grootste belang om deze combinatie in stand te houden. En alhoewel de rijksoverheid nu stappen zet 

om hier drastisch in te schrappen, moeten we - wat de ChristenUnie betreft - blijven investeren in de 

landschappelijke waarde van het Gelderse landschap. Een integrale aanpak met oog voor zowel de 

ecologische als de economische aspecten. In dat kader kunnen we ook tevreden terug kijken naar de 

huidige coalitie periode.  

Voor de ChristenUnie is de Ecologische Hoofdstructuur nog steeds een opgave om bestaande en 

nieuwe natuurgebieden, onderling te verbinden door ondermeer een netwerk van ecologische 

verbindingszones. In dat kader wil de ChristenUnie graag een betrouwbare overheid zijn. 

 

 

Een goed milieubeleid en aandacht voor de natuur zijn onze uitgangspunten 

Voorzitter als de ChristenUnie ergens herkenbaar was de afgelopen periode, dan was het wel op het 

gebied van klimaat. Een nieuwe peiler die niet los staat van alle andere provinciale  

aandachtsgebieden, maar daar integraal onderdeel van uit maakt. Soms heel zichtbaar en soms 

onzichtbaar, maar wel merkbaar. Er zijn actieve maatregelen genomen op het gebied van duurzame 

energie en energiebesparing. 5% van het NUON-dividend werd ingezet voor klimaatvriendelijk en 

energiezuinig beleid en met resultaat. De Europeese norm op het gebied van luchtkwaliteit wordt 

gehaald, vervuilde bodemlocaties opgeschoond, asbest verontreinigingen gesaneerd. Kilometers stil 

asfalt aangelegd. Werd Led verlichting gerealiseerd langs provinciale wegen. Maar duurzaamheid 

werd ook een integraal onderdeel in o.a. aanbesteding openbaar vervoer, recessie maatregelen, etc 

Verder wilde de coalitie duidelijk verantwoordelijkheid nemen om zuinig om te gaan met de schaarse 

ruimte. In dat verband gaf zij prioriteit aan herstructurering. Dit geldt zowel voor woningbouwlocaties 

als bedrijventerreinen, maar ook de glastuinbouwgebieden. Voorzitter, er zijn goede stappen gemaakt 

in de voortgang, echter, dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Ook de komende jaren zullen we 

duurzaam moeten voortzetten. De demografische ontwikkelingen in verschillende gebieden van 

Gelderland vragen om voortvarende doorpakken van ons als provincie in samenwerking met en als 

partner van de gemeenten. Investeren in harde stenen (mi. herstructurering) om op die wijze te 

ontwikkelen in leefbaarheid en veiligheid in stad en op het platteland. 
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Verbeteren openbaar vervoer en ook voor de verkeersdrukte 

  

Naast de investeringen in de kwaliteitsverbetering van het openbaar vervoer werd de afgelopen vier 

jaar ook meer accent gelegd op het fietsbeleid. Verder is ingezet op de aanleg van nieuwe wegen. 

Sociale en verkeersveiligheid. Duurzaam samenleven dus. Afgelopen jaren werd ook resultaat 

geboekt op het gebied van infrastructuur. Geen karrespoor op de zandwegen in Gelderland (zoals een 

Statenlid eens twitterde),  maar daadwerkelijk realisatie van wegen zoals N302 bij Harderwijk die op 

een innovatieve wijze werd aanbesteed en gerealiseerd. Maar ook de N322 Druten- Beneden 

Leeuwen, N381 Hedel, verkeersoplossingen rond Huinen en Putten en zijn er stappen gezet in 

verdere ontwikkeling rond rondwegen zoals de rondweg Hummelo. Tenslotte zijn ook de knelpunten 

prioriteiten opgepakt om ook in de komende periode nieuwe infrastructurele knelpunten op te lossen. 

 

Tenslotte kom ik nog even terug op de economische ontwikkelingen van de afgelopen periode. Er is 

sterk ingezet op economische innovatie. De ChristenUnie ziet ook voor de komende periode hiervoor 

kansen en uitdagingen. Recreatie en toerisme zal ook prioriteit moeten krijgen. Gelderland als 

vakantieland draagt ook bij aan die economische impuls die we als provincie goed kunnen gebruiken. 

 

Voorzitter, in Provinciale Staten heeft de ChristenUnie in de afgelopen periode met diverse partijen uit 

deze Staten initiatieven genomen om daarmee de koers van Gelderland te bepalen. Te denken valt 

aan het initiatiefvoorstel recreatiewoningen welke door de Staten werd aangenomen . Het initiatief 

rond het Apeldoorns Kanaal samen met de VVD waarvan nu wel prioriteit is op gebiedsontwikkeling 

van en langs het kanaal. Maar voorzitter, ook het nog niet zo lang geleden ingediende initiatiefvoorstel 

over het duurzaamheidsfonds waarvan nu de isolatiesubsidie regeling woningbouw over de gehele 

provincie wordt uitgerold.  

 

Ik kom tot een afronding. Als ChristenUnie fractie kijken we dankbaar terug op de inzet van de 

ChristenUnie zowel in de Staten als in het college van gedeputeerde Staten. Als ChristenUnie hebben 

we onze verantwoordelijkheid genomen. Hebben we ons vanuit onze Bijbelse opdracht ingezet voor 

een sociaal en duurzaam Gelderland. 

 

Pieter Plug 

 

 


