Bijdrage Hans de Haan, Fractievoorzitter VVD Statenfractie Gelderland tijdens de
Provinciale Statenvergadering d.d. 4 juli 2018. Dit was tevens het laatste optreden van
Hans de Haan in het Huis der Provincie omdat hij aan het einde van deze vergadering
afscheid heeft genomen als Statenlid omdat hij wethouder is geworden in Ermelo.

Voorjaarsnota 2018 laat successen zien
Woensdag 4 juli werd de Voorjaarsnota behandeld in Provinciale Staten. In deze voorjaarsnota
wordt aangegeven wat er gedaan is en wat er de komende tijd nog gaat en moet gebeuren. Het
spoorboekje voor de coalitie. Fractievoorzitter Hans de Haan kon bij deze laatste voorjaarsnota
van dit college een flink aantal successen presenteren.
Zo neemt de provincie de bestemmingsplannen voor de campusroute in Wageningen
(bereikbaarheid Wageningen Universiteit en bedrijven) en de Railterminal Gelderland door
middel van een zogenaamd inpassingsbesluit over van de gemeente Wageningen en de
gemeente Overbetuwe. Na jaren van praten en bestuurlijk treuzelen worden nu door de
provincie knopen doorgehakt en beslissingen genomen.
De Midterm Review is in uitvoering, waardoor de provincie nu niet meer voor 4 jaar maar voor 4
tot 10 jaar geld reserveert voor grotere infrastructurele projecten. Door over een langere tijd
investeringen te plannen wordt de uitvoering betrouwbaarder, zijn de financiële lasten
duidelijker en wordt de provincie voor bedrijven en instanties een betrouwbaarder partner.
Immers, er wordt zekerheid voor investeringen geboden over een langere periode. Dat is voor
alle partijen gunstig.
Cultuur, kunst en erfgoed is van wezenlijk belang voor een samenleving. Het is dan ook
belangrijk dat de provincie hierin een duidelijke keuze maakt. De VVD wil dan ook dat de
provincie de topkunst en de topcultuur steunt. We hebben prachtige voorzieningen. Denk aan
het nieuwe Musis Sacrum in Arnhem. Geweldig. Dit betekent dat ook dat we Het Gelders Orkest
structureel ondersteunen. Voor het fantastische Introdans geldt hetzelfde. Er is ook meer geld
gekomen voor het onderhouden en restaureren van het Gelderse erfgoed.
Duurzaamheid/energie/innovatie/economie zijn wat de VVD betreft vier met elkaar verknoopte
elementen. In het kader van duurzame ontwikkelingen passen immers ook nieuwe ideeën rond
energie (waterstof!) die weer nieuw werk creëren. ER ontstaat een nieuwe bedrijfstak rondom
duurzaamheid en daar moet Gelderland dicht op zitten. De VVD gaat daarvoor. Dit geeft ons
economische beleid de noodzakelijke focus.
Bij de gebiedsopgaven ziet de VVD graag dat met name meer wordt ingezet op de
ontwikkelingen rond Food Valley. Met de universiteit Wageningen en de nieuwe bedrijven rond
voedsel en onderzoek (o.a. Unilever, Friesland-Campina) ontwikkelt zich hier een regio met
impact op wereldschaal. Een World Food Center past daar uitstekend bij. Barneveld met zijn
kennis rond kippen ook.
Toeristisch staat de Veluwe op 1. En ook daar moet duidelijk op gefocust worden. De Veluwe
heeft nationale en internationale potentie. Daar kunnen we wat mee. DE eerste belangrijke
stappen zijn gezet, nu het vervolg.
‘Hier staat een gelukkige fractievoorzitter’, zo opende De Haan zijn bijdrage. En daar was alle
reden toe.
.-.-.-.-.-.-.-.

