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In deze nieuwsbrief leest u de meest recente ontwikkelingen binnen de Gelderse Statenfractie van de SGP

29 september 2017

Mijn bijdrage tijdens het Statendebat
over de fipronil-affaire
In de afgelopen tijd bereikten ons vele bezorgde en verontrustende
berichten van pluimveehouders:
Stal schoonmaken, tig keer, buiten om de stal heen schoonmaken,
druk, druk, druk met niks, liefst zou ik hard en ver weglopen en nooit
meer terugkomen!!’
'Vandaag kregen we te horen dat we een claim van de eierhandel
krijgen voor de recall van onze eieren uit Duitsland. € 85.000.’
Je zult maar in de situatie zitten dat je niet weet of je over een jaar je bedrijf nog hebt en nog kunt
blijven wonen op de plaats waar je geboren bent.
‘Wat een ellende’, zo vatte mijn partijgenoot Bisschop de situatie bondig samen na afloop van het Tweede
Kamerdebat over de fipronil-affaire. Deze uitspraak onderschrijven wij van harte.
Tijdens de PS-vergadering van 27 september 2017 mocht ik mijn bijdrage over dit onderwerp leveren.
Hieronder kunt u zien welke moties in stemming zijn gebracht; welke zijn verworpen en welke zijn aangenomen.
Mijn volledige bijdrage kunt u op onze website teruglezen.
Als Gelderse SGP willen wij naast de getroffen mensen staan en laten blijken dat we als provinciaal
bestuur onze inwoners niet aan hun lot overlaten. Wij vinden dat onze Christenplicht. Omzien naar elkaar, dat is
leefbaarheid.
Bennie Wijnne,
Statenlid

‘Natuurlijk is het ook heftig om je zuur verdiende geld te zien verdampen,
maar het gevoel van onrecht en onmacht, dat maakt je ziek.’

Verworpen motie:

Door Provinciale Staten aangenomen:

Wij verzochten het College van GS om:

Wij verzochten GS om:

Bij de regering aan te dringen om op korte termijn te
onderzoeken welke ruimte de staatssteunregels geven
voor vergoeding van kosten voor de vernietiging van
besmette eieren, voor het ruien dan wel ruimen van
pluimvee, voor bemonstering en testen, en voor de
afvoer van mest.

In samenspraak met de pluimveesector in te
zetten op meer wetenschappelijk onderzoek
naar preventie, monitoring en bestrijding van
bloedluis;
De activiteiten van het Poultry Expertise Centre
in Barneveld verder te ondersteunen en deze
ondersteuning over een jaar te evalueren.

Heeft u zich al opgegeven voor de
Provinciedag op 14 oktober 2017?
Op 20 september 2017 werd het Huis der Provincie aan de Markt 11 te Arnhem officieel heropend door
Koning Willem Alexander. Voor alle SGP’ers in onze provincie organiseren wij daarom een speciale

open middag op D.V. zaterdag 14 oktober 2017
van 13.00 tot 17.00 uur

Meer informatie en opgeven? Klik hier!

Klik hier om alvast een voorproefje van deze middag te krijgen!

Wilt u meer informatie over de Gelderse Statenfractie?
Neem dan contact op met H. Wobben,
secretaris van de Gelderse Statenfractie
T (0341) 25 82 62
E sgp@ps.gelderland.nl

www.gelderland.sgp.nl

