
Samen voor een beter Gelderland 
 

2019-2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Met mekare veur een baeter Gelderland 
 
 

Verkiezingsprogramma Nedersaksisch 
Provinciale Staten 

 



Met mekare veur een baeter Gelderland 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

‘Met mekare veur een baeter Gelderland’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Met mekare veur een baeter Gelderland 
 

3 

 
 

 
 

   
1. Hoofdstuk 1: Samenlaeven in Gelderland    
 
2. Hoofdstuk 2: De kracht van Gelderland    
 
3. Hoofdstuk 3: Eerleke economie     
 
4. Hoofdstuk 4: Bereikbaorheid 
          
5. Hoofdstuk 5: Duurzaamheid is het ni-je rentmeesterschap    

  
6. Hoofdstuk 6: Bestuur en financiën       
        

Inhoud 



Met mekare veur een baeter Gelderland 
 

4 

Met mekare veur een baeter Gelderland 
Weerden en normen hebt bi-j ‘t CDA altied ne belangrieke plaatse. Oetgangspunt van dit 
verkiezingsprogramma is dat ‘t CDA wil dat de provincie naost de inwonners, ondernemmers 
en de maatschappeleke organisaties geet staon. Wi-j wilt neet alles in beton geten. Disse 
tied, vol met ni-je trends en onverwachtse ontwikkelingen, vrög umme ruumte,  zoda’w in 
könt spöllen op actuele ontwikkelingen. Daorbi-j neuge wi-j iederene oet umme met te 
praoten. Umme zelf met initiatieven te kommen en umme te reageren op ontwikkelingen dee-
t de provincie in gang hef ezat. Zo wil het CDA de leiding terugge gevven an de 
samenlaeving umme met mekare de beste resultaten te realiseren. Wi-j geleuft in de kracht 
van de samenlaeving en vindt da’w dee kracht meer könt benutten. Het CDA warkt samen 
met anderen an een mooier, baeter en veileger 
Gelderland. Gelderland is ne unieke provincie 
met verschillende regio’s en net zo 
verschillende inwonners, in broezende staeden 
en vitale darpen met elks eur eigen authenciteit 
en identiteit. Bi-j uns steet de mens centraal. 
De leu bunt het cement van de samenlaeving, 
zonder eur steet alles stille, met mekare maakt 
ze Gelderland. 
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In bienao alle Gelderse gemeenten is behoefte an extra wonningbouw. Zeker veur jonge leu 
en senioren bunt der in völle gemeenten neet genog geschikte wonten. Gemeenten mot de 
ruumte kriegen umme huze te bouwen, specifiek veur jongeren en olderen. Bouwen naor 
behoefte is oetgangspunt, daorbi-j mot ok ekekkene worden naor flexibele vormen van 
wonningbouw. ’t CDA ondersteunt gemeenten en inwonners bi-j ’t ontwikkelen van ni-je 
initiatieven en ‘t realiseren van ni-je wonvormen. Bi-j de bouw van ni-je wonten mo’j wal 
raekening hollen met de trend dat allengs meer leu naor de staeden trekt en der zich minder 
op ’t platteland vestegt. ’t CDA hef ok oge veur mantelzorg en vri-jwilligerswark dat is ericht 
op zelfredzaamheid en ’t veurkommen van sociaal isolement. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

• ruumte veur gemeenten/regio’s as ’t geet umme ‘t opstellen van 
wonningbouwplannen 

● beschikbaorheid van voldoende geschikte wonten veur elke doelgroep.  
● ‘t laevensloop bestendeg maken van wonten deur programma’s umtrent inzet van 

Domotica an te jagen en met te subsidiëren 
● ni-je wonvormen zo as coöperatieve wonverbanden waorbi-j oldere en jonge leu samen 

wont  
● een pilot met tweedoezend tiedeleke, verplaatsbaore wonten umme pieken in vraoge 

en anbod op te vangen. 
 

 
Darpen en wieken broekt leegdrempelege 
ontmoetingsplaatsen waor at ’t broest van de activiteiten. ‘T 
CDA ondersteunt initiatieven umme darps- en cultuurhuze op 
te zetten en in stand te hollen. Dit könt ok andere plaatsen 
wezzen waor leu mekare teggenkomt, zoas een 
multifunctionele accommodatie, een wiekgebouw, ne 
sporthalle, een karkgebouw, de bibliotheek of een plaatselek 
café.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● deurgaon met de subsidie veur ondersteuning van 
bewonners-initiatieven op ‘t gebied van laefbaorheid en sociale samenhang.  

● provinciale ondersteuning veur de bouw/verbouw van panden umme ze geschikt te 
maken as ontmoetingsplaatse. 
 

 
De veurzieningen in unze staeden bunt uniek en hebt ne belangrieke functie veur de hele 
regio. ‘T CDA wil de “gebiedsopgaven” deurontwikkelen, waorbi-j per regio ne agenda wordt 
op-esteld deur de regio zelf. Zo is der meer andacht veur de economische diversiteit binnen 
de regio’s.  
De provincie is neudig veur het verbaeteren van het vestigingsklimaat, innovatieve 
bereikbaorheid, duurzame binnenstaeden en ne krachtege identiteit in de regio.     
 
Het CDA zet zich in veur:  

● deurontwikkeling van de gebiedsopgaven, met ne agenda per regio. 

1.1 Plezaereg wonnen in Gelderland    

1.2 Ontmoetingsplekken veur laefbaorheid 

1.3 Broezende staeden en de gebiedsopgaven 

1. Samenlaeven in Gelderland 
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● met- investeren in het laevendeg hollen van staeden en darpen deur läögstand an te 
pakken. 

● dat basisveurzieningen en zorg veur iederene bereikbaor, betaalbaor en beschikbaor 
bunt. 

● deurgaon met ‘t programma ‘Steengoed Benutten’, en daormet läögstaonde of vervallen 
plaatsen in darpen en staeden ne ni-je invulling gevven. 

 
 

Elken Gelderlander mot veileg in de provincie wonnen, warken en laeven können. 
Problemen rondumme ‘sociale veilegheid’ deent stevvig an-epakt te worden. Börgers mot 
mekare ok an können spraeken op dargelijk gedrag.  
De verontrustende signalen ovver optrekkende drugscriminaliteit richting Gelderland vrög 
umme ne stevvegen anpak, umme te zorgen dat ondermienende en criminele activiteiten gin 
kans kriegt. ‘T CDA vundt dat Gelderland hieran bi-j mot draegen op ne moderne, slimme 
menaere en met de  
ni-jste methoden.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ne snelle vergoeding veur emaakte verwiederingskosten (inclusief oprumen en 
saneren van de eventueel vervuulde grond) veur grondeigenaren dee’t econfronteerd 
wordt met dumping van drugsafval.  

● Deurgaon met en oetbreiding van de handhaving in natuurgebieden, bi-jveurbeeld 
deur greune Boa’s.  

 

 
In Gelderland moet iederene met können doon. Ok de meer dan 10% van de inwonners 
dee’t möjte hef met laezen, schrieven of neet oet de veute kan op de computer en het 
internet; ofwal leeggeletterd is. De anpak van leeggeletterdheid is ne samenwarking tussen 
de Gelderse gemeenten, de bibliotheken, onderwiesinstellingen en stichting Lezen & 
Schrijven.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ne provincialen anpak den anvullend is op wat 
der al edaone wordt.  

● begriepelijke communicatie vanoet de provincie 
richting inwonners.  

● ruumte veur iederene umme an 
participatietrajecten van de provincie met te 
können doon.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.4 Veilegheid 

1.5 Iederene deut met 
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Ne goeje culturele basisinfastructuur is belangriek. Naost een antal topinstituten mot cultuur 
ok veur een breed publiek antrekkelek blieven. Ok in de toekomst blieve wi-j unze nationale 
en internationale culturele parels, zoas het Gelders Orkest, Oostpool, Introdans, Go Short en 
Kwatta ondersteunen. 
Het CDA wil investeren in de creativiteit van mensen en verenegingen en der veur zorgen 
dat kindere al op jonge laeftied in anraking komt met kunst en cultuur. Deur lespaketten en 
programma’s an te been, ondersteune wi-j gemeenten en het onderwies umme kindere van 
basis- en middelbaore scholen, culturele instellingen te laoten bezeuken. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● het stimuleren van de Gelderse musea um toekomstbestendige plannen te maken.  
● ideeën um kindere en jongeren in anraking te laoten kommen met kunst en cultuur.  
● ne goeje veurbereiding op het Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 zal worden evoerd, 

deur het opstellen van regionale en stedeleke profielen. In alle regio’s mot cultuur te 
belaeven en te zeen wezzen: kleine en grote musea, kleine en grote theaters, 
amateurs en professionals met mekare.  

 

 
Historie, cultuur en tradities vertelt ‘t verhaal van unze umgaeving, vertelt uns wee’w bunt, 
wao’w vandan komt. Gelderland kent völle möllen, kastelen, landgoederen en 
karkgebouwen. Ok militair, industrieel en agrarisch arfgood bepaolt ‘t beeld van unze mooie 
provincie.  
Het CDA blif zich inzetten umme lokale initiatieven veur ’t onderhollen en bewaren van 
arfgood ovverende te hollen.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● deurgaon met subsidies veur onderhold en restauraties van monumenten.  
● ne provinciale karkenvisie umtrent de instandholding en herbestemming van het 

karkelijk arfgood.  
● deurgaon van de draejpremie veur de Gelderse möllen.  
● initiatieven dee ‘t gebroek van het Nedersaksisch stimuleert en in stand holt.  
● ondersteuning van lokale initiatieven waorbi-j vri-jwilligers zich too legt op de lokale 

en regionale geschiedenis en cultuur. 
 

 
Recreatie en toerisme bunt in unze provincie ne belangrieken 
economischen pieler. De kracht zit in ‘t greun, ‘t water en 
diversiteit van de verschillende streken. Hierveur is nog ne 
baetere samenwarking tussen recreatieondernemmers, 
ovverheden en onderwies neudeg. Der mot aevenwicht wezzen 
tussen de natuur an de ene kante en ondernemmen, wonnen en 
warken an de andere kante.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ‘t deurzetten van de promotiecampagne ‘Gelderse 
Streken’.  

2.1 Kunst en cultuur doot samenlaeven 

2.2 Arfgood 

2.3 Recreatie en toerisme 

2. De kracht van Gelderland 
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● blievende samenwarking met gemeenten en het Riek umtrent ‘Vitale Vakantieparken’ 
● ‘t anpakken van de fiets- en voetpae deur disse te verbreden en te verni-jen en het 

möggelek maken van nog meer mountainbikepae, klompenpae en struunpae.  
 

 
Gelderland is ne greune provincie met eur karakteristieke natuur en landschap. Unze 
boetengebieden bunt prachteg en dee wille wi-j koesteren.  
Een vitaal platteland vrög umme de grenzen van de regelgevving op te zeuken um ‘t 
möggelek te maken ok rondumme natuurgebieden 
te ondernemmen. Flora en fauna met ne 
bescharmden status deent bewaard te worden, 
maor as den status geet zorgen veur ovverlast mot 
beheren möggelek wezzen. 
Agrarische gezinsbedrieve verdeent de steun van 
de provincie. Boeren en tuinders bunt immers de 
producenten van uns dagelekse voedsel en ze 
onderholt het Gelders landschap. Het agrarisch 
gebied is en blif primair bestemd veur agrarische 
bedrieve. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ‘t zeuken naar ni-je economische möggelekheden veur läög-e-kommen (agrarische) 
gebouwen met bewonners van het boetengebied, denk bi-jveurbeeld an mantelzorg- 
en duurzaamheidsprojecten.  

● Ni-je möggelekheden dee agrarische gezinsbedrieven helpt ok in de toekomst 
economisch verantwoord te können boeren. 

● creatieve möggelekheden, binnen vast-estelde natuurweerden zoas Natura 2000, 
veur ne gezonde bedriefsvoering en kansen töt oetbreiding van agrarische 
ondernemmingen (maor neet onbeparkt).  

● natuur- en landschapsbeheer deur ‘t lokale (agrarische) bedriefslaeven, waorbi-j 
landgood- en boseigenaren ruumte verdeent umme te ondernemmen.  

● minder ingewikkelde regelgevving veur ontheffingen umtrent beheer. 
● verstarking van de kwaliteiten van de nationale parken in Gelderland.  

 

 
‘T maatschappeleke belang van sport is 
groot: sport is gezond, verbundt, göf 
plezaer, dreg bi-j an de identiteit en 
bevordert ‘t vestegingsklimaat veur 
bedrieve. Grote sportevenementen hebt 
economische en promotionele weerde. 
‘T CDA steunt zowal de breedtesport as 
topsport.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● watersport en waterrecreatie, ok 
in relatie töt toerisme. 

 
 
 

2.4 Dynamisch boetengebied 

2.5 Sport 
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‘T CDA wil wieter bouwen an ne bleujende, eerleke 
economie. Het MKB en de familiebedrieve bunt de 
motor van unze Gelderse economie. De provincie 
mot immer vedan de Gelderse belangen veurstaon 
bi-j ‘t Riek, Europese Unie, Euregio ’s en de 
Duutse deelstaat NordRhein-Westfalen. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ‘t faciliteren van starters umme zo eure 
ontwikkelingskansen te vergroten, greuj te 
verstarken en ondernemmerschap an te 
jagen. 

● extra andacht veur familiebedrieve, deur te borgen dat het initiatiefveurstel 
‘Familiebedrieve’ good wordt oet-evoerd.   

● steun veur plannen van regio’s en gemeenten dee ‘t vestegingsklimaat veur 
ondernemmers wilt verbaetern.  

● Gelderland as ondernemmers-vrendeleke provincie, deur belemmeringen weg te 
nemmen veur bedrieve dee zich wilt vestegen of oetbreiden, de regeldruk wieter 
terugge te dringen en steun aan regio’s en gemeenten bi-j  ‘t binnenhalen van 
toonangevvende bedrieve. 

● dat herontwikkeling van bestaonde bedrieventerreinen geet véur het ontwikkelen van 
ni-je bedrieventerreinen.  

 

 
De provincie mot de samenwarking tussen (V)MBO- scholen en het bedriefslaeven 
intensiveren, umme de ansloeting van ‘t onderwies op de arbeidsmarkt samen met de 
warkgevvers te verbaeteren. Ne antrekkeleke arbeidsmarkt is ne arbeidsmarkt waor at 
iederene met kan doon.  
Gelderland hef dree top kennisregio’s: Food Valley, Health Valley en Technology Valley met 
daorbi-j de universiteiten van Wageningen en Nijmegen as anjagers van innovatie en kennis 
van wereldniveau.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● samenwarking met MBO-scholen, bi-jveurbeeld rond de thema’s ICT, 
robotisering en 3D-printen.  

● Ni-je initiatieven umme de arbeidstekorten in de zorg, techniek, ICT en transport te 
verminderen.  

● Ne anpak umme de warkgelaegenheid in Gelderland te bevorderen en de diversiteit 
in warkgelaegenheid te borgen.  

● het wieter bi-j mekare brengen van kennis, innovatie en bedrieve. 
 

 
De kennisinstituten, onder anvoering van de universiteiten van Wageningen en Nijmegen, 
mot worden oet-edaagd um elken inwonner kennis te laoten maken met kansen en 
möggelijkheden van de wetenschap.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

3.1 Zonder ondernemmers gin wark 

3.2 Ne antrekkeleke arbeidsmarkt 

3.3 Zonder innovatie gin veuroetgang 

3. Eerleke economie 
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● ‘t beschikbaor stellen van provinciale innovatiemiddelen veur de veurliggende 
transities (energie, klimaat en circulair).   

 
Het CDA wil andacht veur ‘t makkeleker maken van grensoverschriedend wonnen, studeren 
en warken. Goeje samenwarking ontsteet deurdat leu mekare good kent en begriept en 
mekares taal en cultuur kent. De samenwarking in Euregioverband en met NordRhein-
Westfalen wordt ïntensiveerd, op bestuurlek- en oetvoeringsniveau. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● Deurgaon met de grensinformatiepunten.  
● een concreet plan veur grensoverschriedende samenwarking en kansen op ‘t gebied 

van onderwies, zorg, wark en toerisme.  
● middelen veur Duutse taalprojecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 Grensregio’s 
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Het CDA blif zich stark maken veur het verbaeteren van de infrastructuur en bereikbaorheid 
in Gelderland. 
 

 
De veilegheid op de weg mot baeter worden. Kindere 
mot veileg op de fietse naor schole können. 
Daarumme wille wi-j de veilegheid van unze 
provinciale waege vergroten. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ne inventarisatie en anpak van geveurleke 
punten op t Gelderse waegennet. Vri-
jliggende fietspae, snelheidsverleging en 
veilege spoorovvergangen hebt prioriteit.  

● de anleg van rondwaege umme deurgaond 
verkeer oet darpen te weren en veilegheid en 
leefbaorheid te bevorderen.  

 
Wi-j wilt dat ‘t Gelderse snelwaegennetwark verbaeterd wordt. Vanoet het Riek mot der 
baetere deurstreuming kommen veur het snelwaegen- en provinciale waegennet. Gelderland 
is ne cruciale Oost-West verbindingsschakel tussen de Randstad, Duutsland en Oost-Europa 
deur A1, A12 en A15. De verbindingen naor Duutsland, Frankriek, België en Scandinavië 
(A2, A1/A30, A12, deurtrekken A15, A18 Knooppunt Bankhoef, A28 en A50) nemt in belang 
too. Gelderse gemeenten en staeden, mot via provinciale en lokale waege baeter ansloeten 
op dit snelwaegennetwark.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

●    scheiding van verkeersstreumen op N-waege deur ‘t wieter optimaliseren van vri-
jliggende fietspae. 

●    andacht veur verkeersmanagement- 
en doseringssystemen en ‘t 
vergroten van de capaciteit van de 
huidege infrastructuur deur slimmere 
brugbediening.  

●    schrappen van de tolheffing op de 
A15 van Duven naor de Pleij 
(Zevenaar), deur de provincie 
hierveur €200 miljoen beschikbaor te 
laoten stellen. 

●    verbreding van de brugge bi-j 
Kesteren töt veer banen en ne goeie 
ansloeting an zowal de kante van 
Rivierenland as an de kante van Foodvalley.  

●    rappe oetvoering van de anpak van de N786 (Apeldoorn-Dieren).  
 

 
De sector transport en logestiek is onmisbaor veur ‘t dageleks laeven van alle inwonners en 
veur het bestaonsrecht van bedrieve in Gelderland. De logestieke sector is in Gelderland 
stark verteggenwoordegd, ovver de weg, water en per spoor. Deurstreuming naor en goeje 
bereikbaorheid van bedrieventerreinen bunt essentieel. 

4.1 Veilegheid 

4.2 Baetere deurstreuming op ‘t Gelders waegennet 

4.3 Logestiek 

4. Bereikbaorheid 
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Het CDA zet zich in veur: 

● extra impuls veur duurzaam vervoer ovver water. 
● anleg van de railterminal Gelderland bi-j Valburg 
● andacht veur de logestieke hotspots dee verbinding maakt tussen verschillende 

vormen van vervoer, zoas Doesburg, Valburg, Tiel en Nijmegen.  
 

 
Het CDA vundt dat der völle sekuurder umme mot worden egaone met besloeten dee’t effect 
hebt op de laefumgaeving van inwonners. Bi-j de realisatie van de plannen veur Lelystad 
Airport mot raekening worden ehollen met de inwonners dee onder de vaste te stellen 
anvleegroutes wont. 
 
Het CDA zet zich in veur: 
• dat Lelystad Airport pas los mag gaon at het lochtruum opni-j is in-edeeld en at de 
leegvleegroutes bunt verdwenen. 
• dat Luchthaven Teuge ruumte krig umme te ondernemmen. Zowal de belangen van de 
ondernemmers as de umwonnenden mot met-ewaogen worden. 
 
4.5 De fietse in ‘t vizier 
Zowal de scholier, forens as de toerist wil zich vlot en fatsoenlek können verplaatsen. Wi-j 
maakt uns stark veur moderne, veilege, en brede fietspae.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● behold van ‘t fietsexamen, met ne blievende rolle veur de provincie. 
● introductie van t School Verkeersveilegheidslabel; ne heel eenvoudige menaere 

umme kindere te leren veileg an het verkeer met te doon, noo en in de toekomst.   
 

 
Zowal de scholier, forens as de toerist wil zich 
vlot en fatsoenlek können verplaatsen. Wi-j 
maakt uns stark veur moderne, veilege, en 
brede fietspae.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● behold van ‘t fietsexamen, met ne 
blievende rolle veur de provincie. 

● introductie van t School 
Verkeersveilegheidslabel; ne heel 
eenvoudige menaere umme kindere te 
leren veileg an het verkeer met te 
doon, noo en in de toekomst.   

 

 
Kleine kernen en stadswieken blieft bereikbaor en laefbaor deur de anwezigheid van good 
openbaor vervoer. Deur passende ov-arrangementen, met gebroek van buurtbussen en 
regiotaxi’s, wordt het huidege veurzieningenniveau in stand ehollen.  
Veur elke regio is ne goeje ov-verbinding essentieel veur schoolgaonde kindere en de 
mobiliteit van oldern en mindervaliden. Bepaolde bus- en treinverbindingen bunt allichte neet 
economisch rendabel, maor wal belangriek veur de bereikbaorheid van de publieke 
veurzieningen. 
 

4.4 Luchthaven Lelystad Airport en Teuge 

4.5 De fietse in ‘t vizier 

4.6 Altied dichte bi-j: een fienmazig openbaor vervoer 
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Het CDA zet zich in veur: 

● dat Harderwiek een Intercitystation wordt. 
● verbaetering van de treinverbinding tussen Arnhem-Doetinchem-Wenterswiek.  
● dat belangrieke internationale treinverbindingen ok op Gelderse stations 

möggelekheid holdt umme te stoppen.  
● anwezigheid van vervoer op afroop.  
● extra geld veur bereikbaorheid van publieke voorzieningen.  
● een anpak umme zo gauw möggelijk de veilegheid op de spoorovvergangen te 

verbaeteren en onbeveilegde ovvergangen te beveilegen.  
 

 
Nederland zet in op elektrisch vervoer, maor ok op waterstof veur zowal personen- as 
bedriefsauto’s en Openbaor Vervoer. Gelderland wil daorin veurop lopen, stimuleert de 
ontwikkeling van de technieken en past plannen in dee disse transitie möggelijk maakt. 
 
 
 

4.7 Duurzame mobiliteit 
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‘T CDA vundt dat de provincie ne leidende rolle hef in de actiefase van Gelders 
Energieakkoord. Der mögt gin energievormen op veurhand oet-eslotten worden. Het is an de 
gemeenten umme hierovver afspraken te maken. Veur elken inwonner mot de 
energietransitie betaalbaor wezzen. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● ne brede burgercampagne umtrent de energie- en klimaattransitie, met aparte 
andacht veur oldere inwonners. 

● dudelekheid wat betreft het moment dat iemand gasloos mot wezzen.  
● geld, menskracht en kennis umme wieken en darpen te helpen gasloos te worden. 
● steunen van innovaties en onderzeuken (bi-jveurbeeld van ultradepe geothermie) 

umme het möggelek te maken dat Gelderland aardgas-vri-j wordt. 
● subsidies umme huze te isoleren en de veurraod huurwonten te verduurzamen. 
● het stimuleren van initiatieven dee’t inzet op duurzame opwekking van energie in de 

buurte van waor leu wont/warkt. 
● ‘t handhaven van de energiecoaches. 
● stimuleren van pilotprojecten en oetwisseling van best practices met hölpe van de 

provincie met ’t daorveur vri-j-emaakte klimaatbudget (totaal € 360 miljoen in 12 jaor). 
 

 
Draegvlak creëren is van essentieel belang um de realisatie van windturbines möggelek te 
maken.  
‘T CDA vundt da’w minder afval mot produceren. De vraoge is neet waor o’w ’t afval laot, 
maor hoo’w zorgt da’w zovölle möggelek materialen opni-j gebroekt. 
 
Het CDA zet zich in veur: 

● dat de lokale samenlaeving met kan delen in 
de opbrengsten van windenergie. 

● Hölpe an bedrieve umme van afval weer 
grondstoffen te maken.  

● Ne provincie dee ‘t goeje veurbeeld göf deur 
eigen afval en ‘t gebroek van neet verni-jbaore 
grondstoffen töt een minimum te beparken.  

● stimuleren van innovaties veur ‘t verwarken 
van asbest 

● stimuleren van innovaties en pilots op het 
gebied van opslag van energie, zoas batteri-jen, waterstof en baodem-gerelateerde 
oplossingen. 

● proeven umme meer ervaring op te doon met ni-je energievormen, zoas LNG en 
waterstof.  

● versnelling van de financiële regeling ‘Asbest eraf en zonnepanelen erop’ umme in 
2024 de laef- en warkumgaeving asbestvri-j te kriegen.  
 

 
Boeren bunt van generatie op generatie naost voedselproducenten ok 
landschapsbeheerders. Der kump de kommende tied heel völle op boeren af en ze mot völle 
keuzes maken, zoas bedriefsovvername, asbestverwiedering, duurzaamheidsmaatregelen 

5.1 Gelders Energieakkoord 

5.2 Verschillende vormen van energie 

5.3 Verduurzaming landbouw 

5. Duurzaamheid is het ni-je rentmeesterschap 
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en Natura 2000.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● stabiliteit in regels, zodat ondernemmers wet waor ze an too bunt en zich könt 
veurbereiden op de toekomst. 

● ervencoaches dee de agrarische ondernemmers adviseert ovver de toekomst van eur 
bedrief.  

● ne investeringsregeling veur jonge bedriefsopvolgers in de agrarische sector. 
● verduurzaming van de agrarische gezinsbedrieve, o.a. met kringlooplandbouw. 
● duurzame agrarische bedriefsontwikkeling, mits at de buurte dat good vundt. 

 

 
Gelderland wordt deursnaene deur een antal grote rivieren. Klimaatveranderingen leidt der 
too dat de kans op ovverstreumingen of langdurige dreugte too-nemt. Waterveilegheid veur 
unze inwonners steet veurop en at ’t neudeg is 
nemme wi-j noodzakeleke extra maotregelen. Dat 
doo’w samen met unze inwonners, gemeenten, 
waterschappen en Rijkswaterstaat. De provincie 
mot met partners zorgen veur voldoende en schoon 
drinkwater.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4 Waterveilegheid steet 
veurop 
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Het provinciebestuur met Gedeputeerde 
Staten, Provinciale Staten en de ambteleke 
organisatie wet wat der laeft in de 
gemeenschap en hebt korte lienen met 
inwonners, bedrieve en maatschappeleke 
instellingen.  
  
Het CDA zet zich in veur: 

● meer zichtbaorheid boeten het Huis der 
Provincie deur leden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten. 

● anpassing van de organisatiestructuur van de provincie, zodat de ambteleke 
organisatie klachtgericht geet warken richting inwonners en ondernemmers.  

● ruumte veur het initiatief vanoet gemeenten umme te kommen töt herindeling.  
● investeren van een deel van het stamkapitaal (500 miljoen euro) in ne starke 

economie, verbaetering van de verkeersveilegheid, ne goeje bereikbaorheid, cultuur 
en arfgood, meer duurzaamheid, sociale samenhang, sport en de eigenheid van 
Gelderland. 

● de provinciale opcenten op de motorri-jtugenbelasting neet te verhogen ; ok neet met 
een inflatiepercentage. 

 
 

 
‘T CDA wil dat ‘t anvraogen van subsidies vlot, simpel en slagvaerdeg eregeld wordt. As de 
provincie inwonners, organisaties en bedrieve wil stimuleren vrög dat umme ne 
klantvrendeleke holding in woord en daad.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● dat de provincie ovver eenvoudige subsidieanvraogen binnen 3 waeke ’n besloet 
nömp. 

● automatische too-kenning van de subsidie as de provincie ovver de termien van 3 waeke 
geet  

● ne vasten contactpersoon veur vraogen en hölpe bi-j het anvraogen van subsidie.  
 

 
In 2019 en 2020 herdenke wi-j dat het 75 jaor elaene is dat Operation Market Garden hef 
plaats- evonne en Gelderland is bevri-jd. Ok nao disse herdenking is het wenselek dat de 
samenwarking tussen de völle organisaties en regio’s verankerd wordt.  
 
Deur Provinciale staten en het College van Gedeputeerden wordt tal van besloeten 
enommen. Veurdat der beslottene wordt, wordt an inwonners, organisaties en bedrieve 
evraogd umme met te denken. Metpraoten en met mekare töt ne oplossing kommen waor at 
de bevolking ’t met ens is völt neet altied te realiseren. Het betrekken van Gelderlanders bi-j 
te nemmen besloeten vundt ‘t CDA van groot belang.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● deurgaon met de rondleidingen veur scholieren met ‘t bi-jbeheurende Statenspel en ‘t 
promoten daorvan bi-j de middelbaore scholen in de provincie. 

● Deurgaon van projecten as ‘Jong Gelderland kiest’ veur MBO-studenten. 
● ontwikkelen van Provinciale Staten 18-. 

6.1 Rolle van de provincie 

6.2 Subsidies: snel, simpel en slagvaerdeg 

6.3 Vri-jheid, democratie en burgerparticipatie 

6. Bestuur en financiën 
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In allengs meer gemeenten steet de lokale journalistiek onder druk. 
Terwiel at de lokale en regionale media ne essentiële rolle hebt in ‘t 
good laoten functioneren van de democratie. Journalisten vervult 
ne belangrieke en onmisbaore rolle as teggenmacht veur ‘t lokaal 
bestuur.  
 
Het CDA zet zich in veur: 

● investeren in ne goeje samenwarking tussen Omroep Gelderland en de lokale 
umropen.  

● Blievende financiering van Omroep Gelderland umme programma’s te können maken 
dee  
bi-jdraegt an de regionale identiteit en de verbondenheid tussen Gelderlanders, zoas 
Zomer in Gelderland en de Ridders van Gelre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Media 
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De programmacommissie bestond uit: 
Jan Kottelenberg (voorzitter) 
Jan Pieter van der Schans 
Roosmarijn Lindner 
Adele de Vries 
Maria van Schaijk 
Martien Nillesen 
Hilde Haverkamp 
Luc Pennings 
Edwin Visser 
Peter Drenth 
Daisy Vliegenthart 
Gerhard Bos 
Diede Balduk 
 
Het verkiezingsprogramma is herschreven in het Nedersaksisch door Diana Abbink 
van het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. 


