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Beste lezer,
In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.

6 juni 2017

In deze nieuwsbrief
• Jaarrekening 2016 / Midterm review 2017
• Provinciaal inpassingsplan Windpark Bijvanck
• Debatverzoek betreffende uitbetaling faunaschade
• Debatverzoek over verpachten landbouwgronden
• Bezoek Raadsfractie van Zaltbommel

Uit de behandeling van de jaarrekening 2016 /
Midterm review 2017
Enkele aantekeningen van Klaas Ruitenberg:
De lijn van de SGP is helder. Focus op de provinciale kerntaken.
Infrastructuur is er daar één van. Aandacht voor de verbetering
Knooppunt A1/A30, A15 en A28.
De SGP Gelderland heeft 6 jaar geleden al geld vrijgemaakt voor
de verbreding van de Rijnbrug. Helaas is er nog weinig
vooruitgang geboekt. Nu aanpakken!!
Over een aantal jaren moeten de doelstellingen qua
asbestsanering zijn gehaald. De SGP vraagt aandacht voor
financiële ondersteuning.
De SGP is voor een gezonde economie. Lelystad Airport gaat
uitbreiden, zorg dat wij als Gelderland een graantje meepikken.
<< Lees hier de overige aantekeningen >>

Provinciaal inpassingsplan Windpark Bijvanck
Evert Mulder:
Ik heb in de commissievergadering al de worsteling van onze
fractie meegedeeld ten aanzien van dit agendapunt. Ik zal het
nog kort samenvatten: aan de ene kant staan wij voor het
energieakkoord en wij realiseren ons dat wij alle vormen van
duurzame energie nodig zullen hebben om dat te realiseren, met
andere woorden ook windenergie. Wij hebben dan ook met de
provinciale windvisie ingestemd.
En aan de andere kant hechten wij aan draagvlak zowel bij
gemeenteraden als in de nabije omgeving. En dan is het wat ons
betreft heel zuur, als wij in Provinciale Staten alleen maar die
windmolens en windparken voorgelegd krijgen, waarvoor
onvoldoende draagvlak is ... << Lees hier verder >>

Debatverzoek aanpassing beleidsregels
uitbetaling faunaschade
Bennie Wijnne:
De SGP-Statenfractie wil graag met andere fracties in overleg
treden over de beleidsregels met betrekking tot de uitbetaling
van faunaschade.
Door de steeds groeiende wildstand in bepaalde gebieden van
onze provincie wordt de faunaschade ook steeds groter. Voor
gedupeerden geldt een eigen risico van 5% met een minimum van
€ 250 per aanvrager per meldingsjaar. Daarnaast wordt een
tegemoetkoming niet uitgekeerd indien deze minder dan € 50,00
bedraagt. Naast het eigen risico worden leges berekend (voormalig
behandelbedrag). Dit is een bedrag van € 300.
De getaxeerde schade moet dus hoger zijn dan € 600 wil een
gedupeerde grondgebruiker er iets aan overhouden (€ 300 + € 250
× € 50) ... << Lees hier verder >>

Debatverzoek aanpassing beleidsregels
verpachten landbouwgronden

Bennie Wijnne:
De SGP-Statenfractie wil graag met andere fracties in overleg
treden over de beleidsregels met betrekking tot het verpachten
van landbouwgronden.
De provincie Gelderland verpacht (bij inschrijving) jaarlijks een
groot aantal hectares landbouwgrond voor de duur van één jaar.
Als Gelderse SGP-Statenfractie kunnen wij ons vinden in deze
handelswijze indien inderdaad deze gronden op korte termijn weer
beschikbaar moeten komen voor andere doeleinden.
Er zijn echter ook gronden waarvan er op korte termijn nog geen
zicht is op een andere bestemming. Het is voor agrariërs bijna
onmogelijk om hun bedrijfsvoering jaarlijks af te stemmen op het
wel of niet kunnen pachten van landbouwgronden van de Provincie
Gelderland ... << Lees hier verder >>

Gelderse SGP-Statenfractie bezoekt
Raadsfractie van Zaltbommel
Afgelopen woensdagmiddag 31 mei 2017 hebben beide
fracties in een fijne sfeer elkaar bijgepraat over tal van
onderwerpen.
Met elkaar is van gedachten gewisseld over o.a.:
• Windmolenpark A 2
• Gemeentelijke samenwerking
• Tuinbouw
• Vrijkomende agrarische gebouwen
• Dumpen van chemisch afval
• Zwembad
• Betaalbaarheid Grafrechten
Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die met elkaar
besproken werden. Dit komt de inbreng van de SGP en in
Zaltbommel en in Arnhem ten goede.

Reserveer nu alvast D.V.
14 oktober in uw agenda
Die dag kunt u van 13.00 tot 17.00 uur het vernieuwde
provinciehuis bezichtigen. Maak kennis met de
Provincie Gelderland en de Gelderse SGPStatenfractie.
Tevens kunt u de Eusebius Kerk bezichtigen (direct tegenover het
provinciehuis) waar u een lezing door de heer N. Verdouw over Jan
van Nassau bij kunt wonen. Meer informatie volgt!

“De juiste wijze van groeien
is om minder te worden in eigen ogen”
Thomas Watson

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
e-mail: sgp@ps.gelderland.nl of kijk op onze website www.gelderland.sgp.nl.
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