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Toespraak ter gelegenheid van het
symposium Kracht van Gelderland op
21 maart 2018
__________________________________________________________
Dames en Heren,
Geologische krachten hebben eeuwen geleden in Nederland
huisgehouden.
IJs, wind, zand en water hebben de uiteenlopende landschappen in
Gelderland gevormd.
Het prachtige landschap is een Kracht van Gelderland.
Welkom bij het symposium over de Kracht van Gelderland, een thema
dat voor Co Verdaas altijd een inspiratie is, zeker ook als voorzitter van
de Provinciale Raad voor het Omgevingsbeleid (PRO).
Vandaag nemen wij afscheid van hem.
Je staat er niet meer zo bij stil als je nu kijkt naar de gladgeschoren
weilanden, de kaarsrecht geploegde akkers en de kilometers asfalt,
maar onze provincie is toch deels gevormd door de krachten van de
natuur, door stuwwallen, door rivieren en invloed van de Zuiderzee.
Ik zeg deels, want er waren nog andere invloeden.
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Niet voor niets sloegen trekkende jagers ver voor Christus hier hun
kampen op, want toen al had het gebied grote aantrekkingskracht.
Ook op de Germanen, de Bataven en latere bewoners die hier
neerstreken.
Mensenhanden bewerkten de natuur voor hun levensonderhoud.
En hoewel de sporen van de oerkrachten nog op veel plekken zijn te
vinden, hebben die mensen het gebied van toen getransformeerd tot
cultuurlandschap.
Ingenieuze plannen leidden tot het aanleggen van bossen, het
droogmaken van laaggelegen gronden, de aanleg van coulissen en het
in goede banen leiden van rivieren.
Dat is ook Kracht van Gelderland: de mooie streken die de provincie te
bieden heeft, 7 van de 20 nationale landschappen liggen in Gelderland.
Maar er zijn meer sterke punten.
Door groeiende landbouw en handel zijn dorpen en steden tot
ontwikkeling gekomen.
Op strategische plaatsen waar land- en waterwegen elkaar kruisen zijn
knooppunten van infrastructuur ontstaan.
De unieke ligging op de oost-west as en de noord-zuid as van ons land
maakt Gelderland tot een regio met grote aantrekkingskracht.
En dan zijn er nog bijzondere omstandigheden die Gelderland sterk
maken en op de kaart zetten.

2

3

De aanwezigheid van de enige landbouwhogeschool, uitgegroeid tot de
100- jarige Wageningen Universiteit, uniek in zijn soort in de wereld, die
ons nu op mondiaal terrein een krachtige uitstraling geeft.
Zo ook de Radboud Universiteit met haar grote wetenschappelijke
invloed.
De kracht zit hem ook in de verscheidenheid en diversiteit die geen
obstakel vormen om samen te werken.
Samen optrekken en samenwerken aan de zes Gelderse
gebiedsopgaven.
De resultaten die we daarmee boeken
(in de Achterhoek, op de Veluwe, het stedelijk netwerk Arnhem
Nijmegen, Foodvalley, de Stedendriehoek en in de Gelderse Corridor)
maken onze provincie aantrekkelijk om in te wonen, te werken, te leren
en te recreëren.
Met de krachten van ons verleden werken we samen aan de toekomst
en vernieuwingen in Gelderland.
We staan aan de vooravond van grote veranderingen.
De Kracht van Gelderland bestaat uit een combinatie van factoren en
onze bestuursstijl is er daar een van.
We willen de krachten van iedereen benutten, want er zit veel energie in
Gelderland.
Ook veel energie vinden we in de onafhankelijke PRO die ons gevraagd
en ongevraagd adviseert over omgevingsbeleid.
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Dat is een groot goed, onafhankelijk advies.
Raad geven met een andere blik vanuit diverse invalshoeken op de
voornemens van beleid over ruimtelijke ordening, wonen, mobiliteit,
milieu, water, landbouw, natuur, landschap, recreatie en cultuurhistorie.
Dat is van grote waarde bij het maken van beleid voor onze vitale
leefomgeving en wordt zeer gewaardeerd.
Jaren geleden mocht ik voorzitter zijn van de raad voor de fysieke
leefomgeving.
Die raad werd hervormd en het stokje werd overgenomen door Paul
Peters.
Een nieuwe periode brak aan onder leiding van Co Verdaas.
Co liep met de Gelderse omgevingsvisie en verordening voorop in
Nederland.
Zijn ervaringen in Gelderland hebben de omgevingswet en de crisis en
herstelwet beïnvloed.
Innovatiekracht wordt met hoofdletters geschreven.
Co vertrekt en opvolger Jeroen Staatsen staat al klaar.
Drie verschillende hoofdstukken en de vierde bouwt daarop voort.
Ook dat is een Kracht van Gelderland.
Maak ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, maar behoud het goede.
Dames en heren,
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Laten we met de inhoud van vandaag een bijdrage leveren aan de
Kracht van Gelderland.
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