
881miljoen 
eurovoor 
Gelderland 
Gelderland trekt flink de porte
monnee om de provincie op koers 
te houden in de komende lastige 
jaren. De provincie steekt een be
drag van 881 miljoen euro in de 
samenleving, maar liefst 100 mil
joen meer dan vorig jaar. 
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Een half miljard daarvan gaat naar 
vaste uitgaven in economie, vervoer, 
cultuur en natuur. De andere miljoe
nen gaan naar tal van verschillende 
doelen. Met veel van die maatregelen 
wil Gelderland de klap van het coro
navirus verzachten. 

Tot nu toe gaf de provincie al 60 
miljoen euro uit aan directe coronas
teun voor onder meer dorpshuizen, 
theaters en voor de ondersteuning 
van gemeenten. In 2021 wil de pro-

vincie verder werken aan een pakket 
om bijvoorbeeld zwaar getroffen be
drijven weer perspectief te bieden. 
Maar ook gemeenten krijgen onder
steuning. Opvallend is de bijdrage 
van 1,2 miljoen aan de achttien ge
meenten in de regio Arnhem-Nijme
gen. Die willen een nieuwe samen
werkingsorganisatie starten, maar 
hebben daarvoor geen geld. Dus 
springt de provincie bij. 

De uitgaven worden voor een deel 
bekostigd door de reserves die Gel
derland heeft door de verkoop van 
NUON. Verder krijgt Gelderland in
komsten van het Rijk en vanuit de 
motorrijtuigenbelasting. 

Statenleden maakten zich gisteren 
vooral druk over kleinere delen van 
de begroting, zoals de railterminal 
Gelderland en ondermijning. 

Vijf opmerkelijke zaken uit de be
groting op een rij: 

Railterminal Gelderland 
Er wordt flink wat geld vrijgemaakt voor een railterminal bij Valburg. Die 
plannen zijn er al jaren, maar de kosten werden tot nu toe veel lager inge
boekt: 43 miljoen euro. Volgens gedeputeerde Markink is er weinig te 
doen aan de extra kosten en blijft de railterminal nodig. Ondanks verzet 
van onder meer SP en Forum voor Democratie, blijft het besluit overeind. 

Aanpak droogte 
Door het coronavirus zou je het bijna vergeten, maar Gelderland kampt 
met flinke problemen door de veranderingen in het klimaat. Vooral in de 
Achterhoek is er sprake van zorgelijke droogte. De provincie steekt 2,9 
miljoen euro in een aantal projecten om de droogte aan te pakken. Daar
bij kan Gelderland ook nog flink leunen op bijdragen vanuit het Rijk. ·1' m1~oen 
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Hogere kosten railterminal zijn onacceptabel. 
Daarom stemmen we tegen de begroting 
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- Carla Claassen, Statenlid SP 
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~#Een~~:.~~ ~n~,~~J ~ begmting ,ójn de wgeheten 
-~/ / dorpendeals. Om leefbaarheid te bevorderen, wil de provincie deals 

1':;' : sluiten met dorpen en wijken. De eerste deal werd in oktober gesloten 
'1/"./ / ~ met Ermelo-west, waar een nieuw wijkcentrum wordt gebouwd. In 2021 
~ moeten er maximaal tien dorpendeals bij komen. 

" ~ Eusebiuskerk Arnhem 
, 4 De Statenleden passeren de Eusebiuskerk elke keer als ze naar het provinciehuis 

gaan. Dus hebben ze warme gevoelens voor het gebouw dat momenteel niet ver
der wordt gerestaureerd omdat het geld op is. Gelderland, dat al 8 miljoen euro 
uitgaf aan de verbouwing, doneert nog eens 2,5 miljoen aan wat volgens de pro
vincie een van de rijkst gedecoreerde kerken in Nederland is. 

Onderzoek naar eigen warmtebedrijf 
Er werd met geen woord over gesproken door de Gelderse Statenleden. Maar door in te stemmen 
met de begroting, zetten zij wel een bijzondere ontwikkeling in gang: Gelderland gaat samen met Al
liander onderzoeken of ze een eigen warmtenetbedrijf kan ontwikkelen waarmee flats en andere ge
bouwen kunnen worden verwarmd. De provincie wil de buizen voor het warme water zelf laten aan
leggen en beheren. Hoeveel geld dit uiteindelijk gaat kosten, is niet bekend. 

Waar gaat géén geld naartoe ... 
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Een begroting is voor politici 
ook altijd een mooi moment 
om nieuwe plannen in te die
nen waar óók geld naartoe 
moet. Vooral de oppositie 
doet daarvoor altijd haar 

best. Maar gisteren kregen 
weinig statenleden iets voor 
elkaar. Marcel Bruins van 50 
Plus wilde meer televisiepro
gramma's voor ouderen op 
Omroep Gelderland. Daar wil-

den de andere statenleden 
niet in meegaan. Een voorstel 
van de SP om naast een re
gisseur voor woningen van ar
beidsmigranten ook een re
gisseur voor starters aan te 

wijzen, kreeg geen steun. 
D66 wist wel steun te krijgen 
voor haar voorstel om kleine 
theaters te steunen. Een con
creet bedrag kreeg de partij 
echter niet los. 


