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Geachte onderhandelaars,
In de nieuwe statenperiode staat het provinciale bestuur voor nieuwe uitdagingen. Er ligt weliswaar
een stevige basis om op voort te bouwen, maar de PRO en de regiocommissies wijzen u – naast de
meer voor de hand liggende zaken – graag op de volgende punten die uw aandacht verdienen
gedurende de komende statenperiode: een hechte samenwerking met Noordrijn-Westfalen op het
gebied van de arbeidsmarkt en onderwijs, een benadering waarbij de verschillen tussen regio’s ook in
beleidskeuzes weerklank vinden, de daadwerkelijke realisatie van de doelstellingen op het gebied van
de energietransitie en een innovatieve en circulaire economie.

Deze vier thema’s worden hieronder nader toegelicht. De PRO en regiocommissies hopen en
verwachten hiermee een waardevolle bijdrage te leveren aan het nieuwe coalitieakkoord dat u aan
het voorbereiden bent.
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Düsseldorf is dichterbij dan Den Haag: ambassadeurs met de blik naar het oosten!

Gelderland vormt een belangrijke schakel tussen de mainports Rotterdam en Schiphol en NoordrijnWestfalen/Düsseldorf. De provincie moet echt werk maken van de samenwerking met NoordrijnWestfalen! Op tal van gebieden en opgaven kan Gelderland profiteren van een betere
grensoverschrijdende samenwerking. Dan gaat het bijvoorbeeld om de arbeidsmarkt: de noodzaak
voor een grensoverschrijdende arbeidsmarktregio is voor een vergrijzend Gelderland een voorwaarde
om de maakindustrie in de provincie ook in de toekomst te behouden, gezien de aanwezigheid van
goed geschoolde arbeidskrachten aan de andere kant van de grens. In dit verband zou men
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bijvoorbeeld ambassadeur(s) aan kunnen stellen met de opdracht om daadwerkelijk een
grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio te realiseren.
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Durf echt verschillen per regio te maken!

In Gelderland bestaan grote verschillen tussen regio’s. Elke regio heeft zijn eigen kracht, identiteit en
kwaliteiten. Zo zijn logistiek en transport van groot belang voor Rivierenland, richt de Stedendriehoek
zich op hernieuwbare energie en energiebesparing en heeft de Veluwe een sterk toeristisch-recreatief
profiel. Dit vergt een benadering waarin deze verschillen erkend en versterkt worden. Met andere
woorden: durf verschillen te maken tussen de regio’s! Hierbij is bestuurlijke vernieuwing noodzakelijk
– zowel op lokaal als provinciaal niveau. Provinciale bestuurders moeten regelmatig aanschuiven bij
de partijen in de regio. Daar waar nodig moet het provinciale gezag gelden: niet vanuit machtsdenken
maar vanuit dienend leiderschap. Uiteraard vraagt dit ook de nodige inspanningen van de regio’s: zij
zullen met concrete en urgente doelen moeten komen waaruit ambitie blijkt. Het voorbeeld van de
Veluwe illustreert daarnaast dat sommige opgaven het regioniveau overschrijden. Sterker: niet alle
opgaven zijn gebonden aan de provinciegrenzen.
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Energietransitie: vergroot de inspanningen om de doelen te bereiken

De afgelopen jaren heeft Gelderland middels een groot aantal projecten en instrumenten invulling
gegeven aan de doelstellingen op het gebied van energiebesparing en hernieuwbare energie. Toch
zullen de belangrijkste doelstellingen – zoals 14% hernieuwbare energie in 2020 – met het huidige
tempo niet gerealiseerd worden. Dit werd overigens ook erkend door het vorige provinciebestuur. De
inspanningen zullen vergroot moeten worden, wil men de doelstellingen kunnen bereiken. Hierbij kan
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energieproducenten en (helpen) om hindernissen weg te nemen. Daarnaast dienen beperkingen op
het gebied van wet- en regelgeving weggenomen te worden, onder andere door te werken met pilots.
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Stimuleer innovatie en circulaire economie

Bulk past niet bij Gelderland. Veel ondernemers in Gelderland opereren in nichemarkten. Het betreft
hier vaak kleinere en innovatieve bedrijven. Ze zijn waardevol voor deze provincie en verdienen de
aandacht. Een aantal van deze bedrijven heeft het moeilijk omdat ze minder goed de weg weten te
vinden in bestaande kanalen. Zij kunnen een extra steun in de rug heel goed gebruiken.
Handelsmissies naar bijvoorbeeld Duitsland kunnen deze bedrijven helpen, maar dit geldt overigens
voor het Gelderse bedrijfsleven in het geheel. Ook moet duurzaamheid meer centraal staan in de
Gelderse economie. Circulaire economie biedt toekomstperspectief voor de Gelderse bedrijven. De
provincie kan samen met de ‘stakeholders’ mee investeren door op gelijkwaardige basis kennis en
geld beschikbaar te stellen.
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De PRO en de regiocommissies zijn uiteraard graag bereid deze vier punten nader aan u toe te
lichten.

Hoogachtend,
mede namens de voorzitters van de regiocommissies

Dr. J.C. Verdaas
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