
 

 

Arnhem, 20 december 2021 

 
Beste Gelderse VVD’ers, 

In diverse opzichten was 2021 voor veel mensen een turbulent jaar. Voor ondernemers, voor boeren, 
voor mensen in de zorg, en voor al die andere ‘gewone Gelderlanders’ die zich zo goed mogelijk door 
dit tweede Coronajaar hebben geworsteld. Ook voor de Provincie was het een intensief politiek jaar. 
Naast alle virus-perikelen staan grote vraagstukken als stikstof, de omschakeling naar schone 
energie, de woningbouwopgave, bereikbaarheid en de economie bovenaan onze agenda.  

De Provinciale financiën staan als gevolg van teruglopende opbrengsten behoorlijk onder druk. Ook 
in Gelderland kan niet alles (meer) en zullen er keuzes moeten worden gemaakt. Niet altijd leuk, 
maar wel nodig om ervoor te zorgen dat we ook de komende jaren gezond kunnen blijven investeren 
in onze provincie.  

In 2021 hebben we als Gelderse VVD mooie successen behaald op verschillende terreinen. Zo tegen 
het einde van het jaar is het een goed moment om enkele hoogtepunten uit te lichten. Andere mooie 
resultaten, bijvoorbeeld op het terrein van landbouw, bedrijventerreinen of ons initiatiefvoorstel 
voor de esportshub, zijn terug te lezen op onze website. 

Provincie investeert in 2022 een miljard in Gelderse samenleving 

‘De allergrootste Provinciale begroting ooit’ werd door onze gedeputeerde Jan Markink afgelopen 
jaar gepresenteerd. De Provincie investeert in 2022 maar liefst 1 miljard euro in Gelderland. Dat geld 
zetten we in op tal van terreinen die ook voor de VVD van belang zijn. Denk daarbij aan het 
versnellen van de woningbouw, het veiliger maken van onze provinciale wegen of de benodigde 
investeringen voor de omschakeling naar schone energie. Daarnaast heeft de aanpak van de 
stikstofproblematiek prioriteit. 

Bouwen, bouwen, bouwen 

De woningnood in Gelderland is groot. Gemiddeld genomen steeg de waarde van een woning in 
Nederland afgelopen jaar met zo’n 59.000 euro, vooral door schaarste. Alleen al in de regio Food 
Valley-Arnhem-Nijmegen hebben we een tekort van zo’n 100.000 woningen. De inzet van de 
Gelderse VVD is dan ook om versneld woningen te bouwen. Zo hebben we voorgesteld om met 
gemeenten en projectontwikkelaars te werken aan regel-luwe woonwijken. Ook de inzet van nieuwe, 
bewezen bouwmethoden zoals 3D-printen moeten meer kansen krijgen. Ons voorstel kon rekenen 
op een grote meerderheid in Provinciale Staten. 

Bereikbaar en verkeersveilig Gelderland 

De VVD zet ook in op de verbetering van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid. VVD-gedeputeerde 
Christianne van der Wal heeft hiervoor afgelopen jaar een omvangrijke bereikbaarheidsvisie door de 
Provinciale Staten geloodst. Het is het belangrijkste document voor het mobiliteitsbeleid in de 
komende jaren waarin ruimte is voor alle vervoersmiddelen. Gelderland kan hiermee letterlijk 
vooruit! 
 
 



Binnen het thema mobiliteit heeft verkeersveiligheid de bijzondere aandacht van de fractie. Het 
aantal ongelukken op Provinciale wegen is helaas nog steeds hoog. De lugubere realiteit in 
Nederland is dat er eerst ongevallen moeten gebeuren voordat een weg de status ‘gevaarlijk’ heeft 
en aangepakt wordt. Dankzij de inzet van Christianne binnen het College en onze Mark Smits in de 
Staten zal slimme technologie worden toegepast om in te schatten hoe gevaarlijk wegen zijn. De 
Ubbergseweg in Nijmegen zal onderdeel uitmaken van de pilot.  

Digitalisering hoog op de agenda 

De VVD heeft in Provinciale Staten steeds gehamerd op het belang van digitalisering. Nieuwe, digitale 
technologie biedt Gelderland kansen, maar brengen ook risico’s met zich mee. Criminelen hacken 
bijvoorbeeld overheidsnetwerken. De hack waarmee onze provincie afgelopen jaar is  
geconfronteerd bewijst dat nog maar eens. Afgelopen zomer is een voorstel van de VVD om tot een 
beleidskader digitale weerbaarheid te komen met grote meerderheid aangenomen. Naar 
verwachting zal dit begin 2022 in de Staten worden besproken. 

Als kers op de taart zal onze VVD-gedeputeerde Jan Markink zich namens Gelderland ook op 
Europees niveau met het thema digitalisering bezighouden. Onlangs is hij door de Raad van Europa 
benoemd tot rapporteur Digitalisering, waarmee hij een belangrijke adviespost voor Nederland heeft 
binnengehaald. 

Gelderse windladder maakt Provinciale inpassing windturbines tot ‘ultimo remedium’ 

De omschakeling naar schone energie staat hoog op ieders agenda. Ook bij de Provincie. Voor de 
VVD is het helder dat we die overstap moeten maken. Niet voor niets staat onze partij achter de 
klimaatafspraken. Wel is het van belang dat het op een manier gebeurt waarbij iedereen het mee 
kan maken. Werken aan draagvlak voor plannen is daarom van groot belang.  

De plaatsing van windturbines is een thema dat iedereen raakt. Provinciale inpassing hangt voor 
gemeenten steeds als een soort ‘zwaard van Damocles’ boven het hoofd. En onduidelijk was 
wanneer de Provincie in actie komt. Was… Want dankzij het initiatief van onze woordvoerder René 
Westra komt er een ‘Gelderse windladder’. Daarin wordt bepaald hoe besluiten tot stand komen en 
hoe om moet worden gegaan met initiatieven voor windturbines. Belangrijk uitgangspunt is dat de 
Provinciale inpassing pas als allerlaatste optie in beeld komt en de regio een belangrijkere positie 
krijgt.  

Op naar een liberaal 2022 

Als Gelderse liberalen kunnen we tevreden zijn over het afgelopen jaar en kijken we uit naar 2022 
waarin we ons opnieuw vol overtuiging inzetten voor een liberaal Gelderland. Het belooft opnieuw 
een intensief jaar te worden. Natuurlijk steunen we ook iedereen die betrokken is bij de 
gemeenteraadsverkiezingen. Vanuit de Gelderse Statenfractie helpen we graag waar mogelijk mee 
om de lokale campagnes te ondersteunen. Weet ons te vinden! 

Maar voor we vol energie weer naar het nieuwe jaar gaan, is het eerst tijd om wat verdiende rust te 
nemen. Namens de voltallige Provinciale Statenfractie en onze gedeputeerden Jan Markink en 
Christianne van der Wal wens ik u daarom heel fijne feestdagen en een voorspoedig en bovenal 
gezond 2022 toe. 

VVD Statenfractie Gelderland 

Frederik Peters,  
fractievoorzitter 


