Op weg naar nieuwe investeringen in steden en regio’s
De provincie investeert de komende jaren: 2012-2015 samen met de Gelderse grote en kleine
steden en regio’s veel geld om ervoor te zorgen dat Gelderland een mooie en economisch
sterke provincie blijft en (maatschappelijk) problemen in de toekomst worden voorkomen:
dynamische steden en vitale regio’s. Daarom werken provincie en gemeenten nauw samen en
investeren in allerlei verschillende thema’s. Van het aanpakken van jeugdwerkloosheid,
investeren in vrijetijdsactiviteiten tot het opknappen van een stationsomgeving. Vandaag
presenteert de provincie een eerste overzicht van hoe het samenwerkingsprogramma ‘Stad en
Regio’ eruit zou kunnen gaan zien. Provinciale Staten beslist in april definitief over waar het
provinciale geld naar toe gaat.
De zes Gelderse regio’s en de acht grote en vijf kleine steden hebben de afgelopen periode in
regionaal verband onderzocht wat er in hun regio en gemeenten speelt en wat ze in de toekomst op
zich af zien komen aan mogelijke ontwikkelingen en problemen. Dat hebben ze gedaan aan de hand
van voor hun specifieke problemen of kenmerken en een eerder opgestelde regionale visie. Provincie
en gemeenten gaan nauw samenwerken én gezamenlijk investeren.
Voorstellen
De zes regio’s en steden hebben allemaal eigen voorstellen gedaan. De vijf kleine steden willen
vooral investeren in het behouden van voorzieningen, het verbeteren van het centrum en wijken én
activiteiten die ervoor zorgen dat mensen gemakkelijker aan een baan kunnen komen. De acht grote
steden willen vooral werken aan verbeteren van de binnenstad, wonen en werken en stedelijk
toerisme. Ook zijn er veel voorstellen om leefbaarheid en de veiligheid in wijken te verbeteren. De zes
regio’s kiezen voor verschillende thema’s die vaak te maken hebben met de regionale economie en
werkgelegenheid. Zo wil bijvoorbeeld regio Noord-Veluwe zich onder andere richten op de
vrijetijdseconomie en regio Rivierenland op logistiek en de tuinbouw. Ook onderwerpen als
gezondheid, energie, sport en cultuurhistorie zijn terug te vinden in de plannen.
Van concept naar definitief voorstel
Gedeputeerde van Jan Jacob van Dijk: “ wat ik heel mooi vind is dat we uitstekend hebben
samengewerkt. Provincie én gemeenten zitten goed op één lijn, als het gaat om wat belangrijk is voor
Gelderland. Er liggen nu hele goede plannen waarmee we gezamenlijk de economie van Gelderland
een stevige impuls geven. Zeker omdat we weten dat -naast onze investeringen- er nog meer partijen
mee gaan investeren.”
De meeste plannen van de gemeenten en regio’s kunnen rekenen op provinciale steun. Soms
voledoet een voorstel aan de provinciale voorwaarden. Bij andere voorstellen heeft de provincie nog
vragen of het is nog niet concreet genoeg. Daaraan wordt de komende tijd gewerkt. Dat doen
provincie, regio’s en gemeenten zoveel mogelijk samen om een zo’n goed mogelijk
samenwerkingsprogramma uit te werken.
Budget Stad en Regio
Voor de investeringen in Stad en Regio is -tot en met 2015- 150 miljoen euro beschikbaar. Voor 2012
is ca 120 miljoen beschikbaar. Daarmee kan iedereen meteen aan de slag. Van dit bedrag is
maximaal een kwart bestemd voor sociale activiteiten. Voor regio’s en steden is een globale verdeling
gemaakt. Voorlopig zouden de regio’s 70 mln; grote steden: 40mln; en de kleine steden 10mln
ontvangen. Alle gemeente investeren ook zelf ,samen met andere partijen zoals
woningbouwcorporaties en zorginstellingen en bedrijfsleven.
Budget uit andere provinciale middelen
Naast geld uit Stad en Regio komt er ook nog geld uit andere provinciale ‘potjes’. Dit geld is bedoeld
om nog meer plannen uit te kunnen voeren die de regio’s en steden nodig vinden. In het overzicht dat
nu naar Provinciale Staten gaat, staat dat er waarschijnlijk zo’n 30 miljoen extra provinciaal geld kan
worden toegekend. Bijvoorbeeld om stationsomgeving op te knappen zoals in Harderwijk.
Sleutelprojecten
Daarnaast zijn er nog speciale grote projecten in diverse steden waar de provincie samen met de
gemeente aan werkt. Deze projecten zijn belangrijk, niet alleen voor de betreffende stad zelf maar ook
voor een groter deel van Gelderland. Voor deze zogeheten Sleutelprojecten is 70 miljoen beschikbaar
tot 2017. Sleutelprojecten zijn bijvoorbeeld De Schil in Doetinchem en Waalfront in Nijmegen.

Bijlage bij persbericht
Beoogde investeringen per contract per regio.
Dit is een beoogde verdeling van het beschikbare budget voor Stad en Regio (regiocontracten,
kleine en grote steden én de Sleutelprojecten.
Bij een aantal bedragen staat dat een deel van het budget gereserveerd is.
Achterhoek
Regiocontract Achterhoek: 11.223.450,Stadscontract Doetinchem: 3.600.000,Stadscontract Winterswijk: 1.974.000
Sleutelproject de Schil in Doetinchem: Hamburgerbroek; Stationsomgeving; Binnenstad: 5.500.000,Waarvan 1.000.000,- gereserveerd voor de stationsomgeving
Stedendriehoek
Regiocontract Stedendriehoek: 11.328.00,Stadscontract Apeldoorn: 6.000.000,Stadscontract Zutphen: 3.980.000,Sleutelproject Kanaalzone Apeldoorn: 5.000.000,Sleutelproject Ijsselsprong: 6.500.000,- Waarvan 4.500.000,- reservering
FoodValley
Regiocontract FoodValley; € 10.900.908,Stadscontract Ede: 5.700.000,Stadscontract Wageningen: 2.016.000
Sleutelproject Veluwse poort – Ede: 10.000.000,- Waarvan 5.000.000,- reservering
Noord-Veluwe
Regiocontract Noord-Veluwe: 10.593.695
Stadscontract Harderwijk: 4.100.000,Sleutelproject Waterfront: 11.000.000,- Waarvan 5. 000.000,-reservering
Rivierenland
Regiocontract Rivierenland: 10.393.000
Stadscontract Tiel: 4.155.000
Stadscontract Culemborg: 2.197.000
Stadscontract Zaltbommel: 1.900.000,Sleutelproject Waalfront (Tiel): 6.500.000,- Waarvan 3.000.000,- reservering voor Haven/Kanaalzone
Stadregio Arnhem-Nijmegen
Regiocontract Arnhem-Nijmegen: 14.566.000,- Waarvan 3.250.000,- reservering
Stadscontract Arnhem: 6.050.000,Stadscontract Nijmegen: 5.900.000,Stadscontract Doesburg: 1.980.000,Sleutelproject Rijnboog-Arnhem: 10.000.000 Bedrag nog geheel gereserveerd
Sleutelproject Waalfront-Nijmegen: 11.000.000,- Waarvan 5.000.000,- gereserveerd
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de betreffende statennotitie.

