Nieuwbouw en renovatie ATRIUM MC Parkstad eindelijk in zicht!
De VVD fractie in Provinciale Staten heeft zich de afgelopen anderhalf jaar intensief bezig gehouden
met de financiering van de dringend noodzakelijke nieuwbouw en renovatie van het ATRIUM MC
Parkstad … én met succes.
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 28 augustus 2009 is op voorstel van de VVD
statenbreed een motie aangenomen om bij het Kabinet op een aanvullende garantstelling van
20 miljoen euro aan te dringen zodat met de versoberde nieuwbouw en renovatie van de 30
tot 60 jaar oude gebouwen kon worden gestart.
Het Kabinet liet het begin 2010 afweten. Gedeputeerde Staten had tot op dat moment ook niets
ondernomen onder het mom van: “Het is geen taak van de provincie”.
Toen de VVD fractie in Provinciale Staten met verbijstering kennis nam van de ontwikkelingen
rondom de sluiting van de OK’s en de aanhoudende problemen m.b.t. de financiering van het
nieuwbouw- en renovatieprogramma van het ATRIUM Medisch Centrum in Parkstad en streefde naar
een snelle oplossing, waren helaas de coalitiepartijen CDA en PvdA nog niet zover dat zij bemoeienis
van de Provincie Limburg goedkeurde. Gelukkig schaarde de PvdA en uiteindelijk ook het CDA zich in
de loop van 2010 achter de VVD en andere partijen om de (ver)bouw van ATRIUM MC mogelijk te
maken.
Afgelopen donderdag hebben de Provinciale Staten een achtergestelde lening van € 5 miljoen en een
bouwsubsidie van € 2,4 miljoen aan het Atrium MC toegewezen op een totale investering van circa €
150 miljoen. Een weinig risicovolle lening afgezet tegen het eigen vermogen en de positieve
exploitatie van het ziekenhuis.
Statenlid Erik Koppe is blij dat aan de onzekerheid over het voortbestaan van het ATRIUM MC in
Parkstad eindelijk een eind is gekomen. Erik Koppe afsluitend: “In totaliteit omvat de nieuwbouw en
renovatie bijna 500 mensjaren werk die voornamelijk door regionale bouwbedrijven zullen worden
uitgevoerd, althans dat is de verwachting. Dat is goed voor het behoud van werkgelegenheid voor de
Limburgse bouwsector die zwaar onder de economische en financiële crisis heeft te leiden.”
Voor de VVD betekent dit een win-win situatie voor Parkstad. Een investering in een efficiënte
ziekenhuiszorg dicht bij de burger én een investering in werkgelegenheid in Parkstad! Daar heeft de
burger iets aan.

