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Middels deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP u graag over
de actuele stand van de volgende zaken. Deze keer schetst fractievoorzitter Eppie Klein
een aantal accenten uit de algemene beschouwingen bij de begroting van 2012.

Kantorenmarkt
Het resultaat van het onderzoek
laat zien hoe groot het probleem
is. Gemiddeld stond in 2010 14%
van alle kantoren in Nederland
leeg. In Gelderland was deze
leegstand ook 14%. Het zwaartepunt van de Gelderse leegstand ligt in Arnhem en Apeldoorn (16%), Nijmegen (11%)
en Ede/Wageningen (9%).
Uit de analyse van GS blijkt verder
dat de leegstand toeneemt en deels
structureel van aard is. Ook blijkt de
toekomstige vraag naar kantoren
sterk af te nemen. En er tevens in
vergelijking tot de vraag teveel aanbod van kantoren in de planning zit.
Maar ook blijkt volgens GS dat de
markt zich niet corrigeert.
De SGP waardeert dit goede en overzichtelijke rapport. Het geeft een
heldere beschrijving van waar we
vandaan komen, waar we nu staan
en waar we heen gaan. Het rapport
beoordeelt de kansen en bedreigingen.
In ons achterhoofd dienen we te
houden dat de provincie ‘slechts’ regisseur is. Snel door het rapport
heen lezend zou je haast kunnen
zeggen, dat de dikte van het rapport

heid nodig is over de vestigingsmogelijkheden van kantoren.

omgekeerd evenredig is met de invloed die de provincie heeft. Immers
gemeenten en de vastgoedsector
zijn de eerste verantwoordelijken?!
Toch kan de provincie van haar regisseursrol een succes maken. Maar dan
wel in samenspraak met de partners
die direct aan het stuur zitten. Om
zo ervoor te zorgen dat het probleem
niet uitdijt maar juist ‘in control’ is
en blijft.
GS stelt een plan van aanpak voor.
Daar heeft de SGP waardering voor
maar ook een paar kritische opmerkingen.
De SER-ladder wordt toegepast. Provincie Utrecht geeft aan dat de SERladder niet afdoende is. Bij de SERladder gaat het om verantwoording
achteraf, terwijl er vooraf duidelijk-

De SGP is net als GS van mening dat
netwerkvorming en kennisdeling
noodzakelijk zijn. Maar dat geldt ook
voor intergemeentelijke afstemming.
Voor Food Valley zal dat bijvoorbeeld een aandachtspunt zijn. Hetzelfde geldt voor monitoren en het
bespreekbaar maken van de resultaten met de regio’s.
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Interessant is de gedachte om een
link te leggen met het toezicht op de
gemeentefinanciën. Is dat voor GS
het enige middel om druk uit te oefenen?
Ook een interessante gedachte is,
dat het college voorstelt om ontwikkelaars van nieuwbouw te laten meebetalen aan het onttrekken van bestaande kantoren. Wij zien graag dat
GS dit verder uitwerkt.
Tot slot: een kanteling in de huidige
problematiek is noodzakelijk. De
SGP denkt dat (op termijn) de markt
dat zelf ook gaat inzien, zodat er
dan ook sprake zal zijn van marktwerking.
Bijdrage Arnold Versteeg Commissie
Ruimtelijke Ordening, Water en Wonen.

Investeringsimpuls afgewezen door SGP
Er wordt voorgesteld om Het Gelders
Orkest € 3.5 miljoen als eerste trance
van een investerings-impuls voor de
ombouw naar een commercieel niet
van subsidies afhankelijke organisatie
te verstrekken. HGO vraagt € 10.5
miljoen op basis van een bedrijfsplan
waar nogal wat op aan te merken is
en waarbij een contra expertise vanuit GS ook nogal wat kanttekeningen
oplevert.

GS stellen voor nu € 3.5 miljoen vanuit het jaarprogramma 2012 als investeringsimpuls beschikbaar te stellen
en later de noodzaak voor een verdere
investering af te wegen.
"Deze € 3.5 miljoen voor het HGO
met de wetenschap dat in de toekomst nog meer wordt gevraagd met
een weinig solide bedrijfsplan als basis vind ik niet verantwoord", aldus
Arie van Doorn.
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Beantwoording Statenvragen over Veluws Bureau voor Toerisme
Ingevolge het bepaalde in artikel 42
van het Reglement van Orde van
Provinciale Staten doen wij u hieronder het antwoord van ons college op de vragen van het Statenlid
de heer E. Klein toekomen.
Inleiding:
In 2008 en 2009 heeft de provincie op
verzoek van de gemeenten meegewerkt
aan het samenvoegen van de Regionale
VVV’s en het bestaande Veluws Bureau
voor Toerisme (VBT) tot een nieuw Veluws Bureau voor Toerisme. In het begin
van het traject heeft de provincie een
zware rol gehad. Aan het eind van het
traject lage het primaat bij de gemeenten
en is een bijdrage vanuit de provincie
verstrekt via een subsidie. De provincie
heeft geen rol gehad in het opstellen van
de uiteindelijke bouw van de organisatie
waaronder het vaststellen van de begroting en het plaatsen van het personeel.
Vraag 1: Hoe weegt u op dit moment het
functioneren van het VBT afgezet tegen
de verwachtingen die onder verantwoordelijkheid van GS gewekt zijn?
Antwoord:
Doel van de oprichting van het VBT was
een meer regiobrede informatievoorziening en promotie. Het nieuwe VBT is
ontstaan uit een samenvoeging van het
bestaande VBT en de regionale VVV’s.
Uitgangspunten bij de overgang waren
o.a. dat er geen gedwongen ontslagen
zouden vallen en dat de gemeenten hun
bijdragen voor een periode van 2 jaar minimaal in stand zouden houden. Per 1
januari 2010 is het nieuwe VBT van start
gegaan. Bij de start kreeg het VBT te maken met tegenvallende financiën (zie
ook bij 2), waardoor al vrij snel sprake
was van tekorten en er kostenbesparingen doorgevoerd moesten worden. Inmiddels is duidelijk dat daarbovenop een
aantal gemeenten per 2012 korten op
hun bijdragen aan het VBT. Het functioneren van de VVV’s wordt meer regiobreed afgestemd en de informatie in de

VVV’s wordt meer regiobreed aangeboden. Veluwebreed wordt naar efficiënte
alternatieven gezocht voor de bestaande
VVV-winkels. In die zin is voldaan aan
de verwachtingen. Verder zijn de marketing en promotie niet geïntensiveerd en
in die zin is (nog) niet voldaan aan de
verwachtingen.
Vraag 2: Bent u op de hoogte waardoor
de tekorten bij VBT zijn ontstaan? Zo ja,
kunt u ons deze meedelen? Zo nee, bent
u van plan zich daarvan op de hoogte te
stellen?
Antwoord:
Het VBT is een zelfstandige stichting en
zelf verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Via de gemeentelijke prestatiecontracten kunnen de gemeenten het
functioneren van het VBT beïnvloeden.
Ofschoon bedrijfsvoering, personeelsbeleid en beleid ten aanzien van de VVVfunctie dus geen provinciale verantwoordelijkheid zijn, hebben wij het VBT om
antwoord gevraagd op uw vragen. Uit
informatie van het VBT blijkt dat de tekorten bij het VBT zijn ontstaan door
diverse factoren: een te optimistische
Begroting 2010, inhuur van een directeur
bovenop het bestaande personeel, huisvestingskosten hoofdkantoor, lagere ingebrachte reserves van de bestaande
VVV’s en in de praktijk niet te verhogen
bijdragen vanuit het bedrijfsleven.
Vraag 3: Gedwongen ontslagen (bijvoorbeeld medewerkers die al decennia
lang een dienstverband hebben bij een
VVV) zijn gevallen en VVV-agentschappen worden gesloten. Gaat u hierover in

gesprek met het VBT, en wat is dan uw
inzet?
Antwoord:
Het VBT heeft de volgende informatie
verstrekt: “De ontslagen hebben enerzijds te maken met de ontstane tekorten
zoals onder vraag 2 beschreven. Als gevolg van de tekorten die zijn ontstaan,
zijn geen medewerkers met vaste contracten ontslagen, maar zijn niet alle tijdelijke contracten verlengd. Gedwongen
ontslagen van medewerkers in vaste
dienst zijn het gevolg van gemeentelijke
bezuinigingen (een korting van 40% in
de periode 2012-2014) c.q. meerjarig
niet indexeren van subsidies. De ontslagen zijn voor ongeveer 85% gevallen in
de (bij de fusie te grote) overhead en
huisvesting hoofdkantoor. De ingreep in
de uitvoering (VVV’s) is in 2012 beperkt
gebleven. De formatie t.b.v. marketing is
op hetzelfde niveau gehandhaafd. Het
sluiten van agentschappen is niet aan de
orde. Voor 2012 zijn er wel maatwerkkeuzes (altijd in goed overleg met de
betrokken gemeente) gemaakt voor wat
betreft de verschijningsvorm van de
VVV’s. De grote lijn hierin is dat er de
komende jaren minder zelfstandige
VVV’s zullen komen en meer “shop in
shop”/agentschappen. Soms zal ook
een beperking van de openingstijd (bijvoorbeeld seizoensmatig) nodig zijn.
Daarmee blijft een laagdrempelige, voor
gemeenten/VBT betaalbare toegang tot
face-to-face-informatie
gewaarborgd.
Daarnaast is er in het consumentengedrag een snelle verschuiving gaande naar
digitale informatie en minder bezoek aan
de VVV-balie. Digitaal is de Veluwe goed
bediend via digitale infozuilen, www.
develuwe.nl en www.develuwe.mobi
(smartphone).” Het VBT is een zelfstandige organisatie en de provincie heeft
geen invloed op het personeelsbeleid en
op het beleid ten aanzien van VVV-winkels en -agentschappen. Wij hebben dus
ook geen reden om met het VBT in gesprek te gaan over de ontslagen.
Lees verder op de volgende pagina >>
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Vraag 4: Bent u - nog steeds - van mening dat het VBT een surplus biedt boven lokale VVV’s?
Antwoord:
Wij zijn nog steeds van mening dat het
VBT een surplus biedt boven lokale
VVV’s. Ook zonder de komst van het
VBT hadden de lokale VVV’s (op termijn) moeten bezuinigen. Wij denken
dat de traditionele VVV’s het accent

moeten verleggen van fysieke aanwezigheid naar een meer ICT-ingestoken benadering. Wel zijn wij van mening dat
het VBT nog niet optimaal functioneert
op het gebied van marketing en promotie. Op dat gebied moet het VBT een
slag maken. Instrument om die kwaliteitsverbetering af te dwingen zijn vooral
de prestatiecontracten tussen gemeenten en VBT. De gemeentelijke bezuini-

gingen zijn op dat punt wel een lastig
gegeven. De provincie kan alleen sturen
op de kwaliteit van individuele projecten
waarvoor zij projectsubsidies verstrekt.
Gedeputeerde Staten van Gelderland
C.G.A. Cornielje - Commissaris van de
Koningin
drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris
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Klaas Ruitenberg in de commissie Algemeen Bestuur,
Financiën en Welzijn van 8 februari 2012
Elke bestuurslaag dient een veel duidelijker profiel te hebben. Deze is nu voor
veel burgers te ondoorzichtig en niet
transparant. Het herindelen van gemeenten is totaal overbodig. Als SGP
pleiten wij voor partnerschap tussen gemeenten onderling en partnerschap tussen gemeenten en de Provincie. Dan
worden tegenstellingen met elkaar verbonden.
Verder kwam in deze commissie de me-

thodiek met betrekking tot een bezuiniging van € 25 miljoen aan de orde. De
bezuiniging is een gevolg van de decentralisatie van het rijk van natuurtaken
naar de provincie. De provincie gaat 5%
minder inzetten op de andere begrotingsprogramma’s. Verder wordt gekeken naar een aanscherping van het profiel van de provincie. Op aflopend beleid
zal bezuinigd worden. De SGP heeft nadrukkelijk gevraagd om het nieuwe ta-

kenpakket voor natuur in beeld te brengen. Dit is nog niet gebeurd. De fractie
vindt dit belangrijk om een goede afweging te kunnen maken.

Klaas Ruitenberg

CITAAT
“De Vader weet precies uw levensomstandigheden,
Hij weet wat u nodig heeft en waar u onder lijdt.”
Thomas Manton
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