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Samen voor Gelderland
Gelderland is de mooiste provincie van Nederland! We zijn trots op de vitale steden en mooie dorpen. We
zijn trots op de krachtige economie, op het gebied van de maakindustrie, voeding en gezondheid, op de
sterke kennisinstellingen. Producten, diensten en oplossingen uit Gelderland zijn wereldwijd te vinden, in de
koelkast en in de kledingkast. We zijn trots op de culturele sector met alle toonaangevende instellingen,
gezelschappen en locaties. Gelderland is het echte groene hart van Nederland. Gelderland is economisch
krachtig, verbonden en duurzaam.
Om onze mooie provincie nog mooier en beter te maken is een sterk bestuur nodig. De kracht van een
sterk bestuur zit ook in de kwaliteit van de samenwerking met partners. Op het gebied van wonen, werken,
reizen en recreëren. Wij willen ons hiervoor honderd procent inzetten! En hebben hiervoor het akkoord
gesloten ‘Samen voor Gelderland’. Doet u met ons mee?
We stellen de opgaven in onze provincie centraal, niet de structuur. Inwoners hebben ‘het Recht om Uit te
dagen’. We dagen inwoners uit met elkaar taken van de provincie over te nemen als zij denken dat het
anders, beter, slimmer of goedkoper kan. De hoofdpunten uit de Inspiratiebijeenkomst ‘Samen voor
Gelderland’ van afgelopen 11 mei hebben een plek gekregen in ons akkoord.

Gelderland wordt duurzaam
Gelderland staat voor een CO2-reductie van 55% in 2030. Daarvoor is innovatie, energiebesparing,
hernieuwbare energie en energie-infrastructuur nodig. De regionale energiestrategieën zijn daarbij cruciaal.
De gemeenten en de regio’s zijn aan zet. De provincie trekt gezamenlijk op en neemt de regie voor
innovatie, kennisuitwisseling en het stimuleren van pilots. We willen het draagvlak vergroten.
Uiteindelijk landt de energietransitie bij de Gelderlanders. Zien we dit met elkaar zitten? Kun je dit als
huiseigenaar betalen? Daar zullen we veel aandacht aan besteden. We roepen innovatieve bedrijven en
kennisinstellingen op mee te denken en zijn voorstander van burgerparticipatie en stimuleren particulier
initiatief bij wind- en zonneprojecten. We willen investeringen zoveel mogelijk richten naar mate van de
bijdrage aan de CO2-reductie.

Gelderland blijft rijk aan natuur, landschap en cultuurhistorie
Onze natuur en cultuurhistorie trekken erg veel toeristen. Dit is belangrijk voor de Gelderse economie en
onze mooie streken. Dit versterken we met behoud en verbetering van onze natuurkwaliteiten. Gemeenten
en ondernemers zijn aan zet. Er zijn ook vraagstukken die grensoverschrijdend zijn, zoals bij natuurbeheer
maar ook als het gaat om het maken van fietsverbindingen. Dat vraagt onze inzet.
Bij cultuur en erfgoed draait het om twee begrippen; verbinden en bewaren. Cultuur stimuleert creativiteit.
Net als de vereniging, de kerk of de sport draagt kunst en cultuur bij aan de verbinding tussen
Gelderlanders. Onze culturele parels ondersteunen we in heel Gelderland. We onderzoeken de
mogelijkheid om weer een Gelderse museum dag in te voeren. Om zo meer mensen kennis te laten maken
met de schatten in onze musea. Het erfgoed vertelt verhalen over onze geschiedenis. De gebouwen
verdienen bescherming en waar mogelijk een andere bestemming.
De realisatie van het Gelders Natuurnetwerk wordt voortgezet en we versterken de biodiversiteit samen met
onze partners. Op provinciale gronden wordt ecologisch beheer toegepast. De hoeveelheid bos neemt
licht af. Die trend willen we keren met natuurvolgend bosbeheer, samen met beherende organisaties.
Boeren en tuinders zijn een onmisbare economische pijler in ons land. Na decennia van schaalvergroting,
intensivering en lage voedselprijzen staan we voor de uitdaging naar voedselproductie met herstel van
biodiversiteit, landschappen en kringlopen met een gezonde en gevarieerde bodem. We streven naar een
natuurinclusieve kringlooplandbouw met een duurzaam verdienmodel. We bouwen voort op het actieplan
dat de Gelderse natuur-, landbouw- en milieuorganisaties samen hebben opgesteld. Voor boeren die
willen overstappen naar een duurzamer model stellen we een stevig investeringsbudget beschikbaar.

Gelderland werkt aan een gezonde, veilige, schone en
welvarende samenleving
We werken mee aan een samenleving waarin we ‘omzien naar elkaar’; Nieuw Noaberschap. Inwoners
staan zelf aan het roer bij de inrichting van hun leefomgeving. We introduceren dorpendeals en
ondersteunen de gemeenten in hun verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn, onder meer door
innovatieve projecten en het samen ontwikkelen van nieuwe initiatieven.
Een gezonde samenleving heeft een gezonde omgeving nodig. Die stimuleren we op verschillende
manieren. Zoals met betere fietsvoorzieningen zodat mensen wat vaker de auto kunnen laten staan. En het
stimuleren van maatregelen om eenzaamheid tegen te gaan.
Een gezonde samenleving is ook in beweging. Er komt een sportprogramma met speciale aandacht voor
de maatschappelijke functie van sport. We vinden dat sport voor iedereen toegankelijk moet zijn, ook voor
minder valide sporters, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met weinig geld.
Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat erom dat het prettig wonen is, waar je fijn
thuis kunt komen. In Gelderland zijn veel woningen nodig. Het liefst binnenstedelijk, met oog voor kwaliteit.
Betaalbaarheid, klimaatadaptatie, gemengde wijken, energie neutrale woningen en een gezonde
leefomgeving staan centraal. De gemeenten zijn verantwoordelijk om voldoende huizen voor alle groepen,
ook voor arbeidsmigranten, te realiseren. We ondersteunen waar nodig en gaan door met de werkwijze
van SteenGoed Benutten.

De Gelderse economie is robuust, toekomstbestendig en
verbonden
De economie in Gelderland staat er goed voor. Elke regio kent verschillende uitdagingen en prioriteiten,
vanuit een nationale of internationale context. Daar gaan we in investeren. En om wendbaar en robuust te
zijn, is het cruciaal dat de kennisinfrastructuur op orde blijft. Innovatie is het sleutelwoord.
Er zijn knelpunten en uitdagingen. Zo is er een tekort aan arbeidskrachten. Samen met het MBO werken we
aan een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In andere gevallen hebben bedrijven
arbeidsmigranten nodig. We faciliteren gemeenten bij het realiseren van huisvesting. We rollen de rode
loper uit voor bedrijven die passen bij het Gelders DNA.
Een goede economische ontwikkeling heeft goede verbindingen nodig tussen Gelderse steden en
regio’s. Gelderland is de verbinding en logistieke corridor tussen de Randstad en het Ruhrgebied. De
Railterminal Gelderland kan een belangrijke rol spelen in de overslag van vrachtwagen naar trein in deze
corridor. We realiseren ons dat dit voor aanwonenden gevolgen heeft. Samen met hen kijken we naar een
zo goed mogelijke inpassing.
Wegen en openbaar vervoer zijn naast de economische waarde, ook van groot belang voor de
bereikbaarheid van voorzieningen binnen onze provincie zoals de grote sportfaciliteiten, culturele
instellingen, onderwijs. En daarbuiten, zowel voor oost-westelijke verbindingen, als noord-zuid. Voor
mobiliteit investeren we in alle vormen: over de weg, het water, via het spoor, met de bus en de fiets.
Hiervoor stellen we een integrale visie mobiliteit op. Ook gaan we mobiliteit verduurzamen waarbij we
denken innovaties als waterstof en smart mobility. Knelpunten in ons weg- of spoorsysteem vragen onze
aandacht de komende jaren. We kijken naar mogelijkheden voor OV-verbindingen met Duitsland en we
blijven streven naar nog betere verbindingen binnen de provincie. Daarbij denken we aan vergroting van
de capaciteit van de spoorverbinding tussen Arnhem en Doetinchem.
Om onze ambities te realiseren maken we komende periode een investeringsbudget vrij van €650 miljoen.
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