Beste lezer,

13 juli 2015

In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.
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Structuurvisie WaalWeelde West
Wij hebben kunnen horen dat het proces rond Waalweelde een heel goed proces is
geweest. Hiermee geven wij richting de Rijksoverheid een duidelijk signaal af wat wij
als provincie met dit gebied willen.
Boerenverstand
Er zijn nog wel een aantal punten waarbij wij nog
nader stil moeten staan. Denk bijvoorbeeld aan de
18.000 m3 per sec. bij Lobith. De vraag leeft in het
veld: is deze 18.000 m3 per sec. nu wel echt nodig?
Als SGP hebben wij hierover best nagedacht. Onze
conclusie is dat niet alles wetenschappelijk te
berekenen valt. Soms moet je ook nuchter je
boerenverstand gebruiken. En in een situatie als
hier een stuk bestuurlijke verantwoordelijkheid
nemen. Wij hebben hier een situatie waarmee
immense belangen zijn gemoeid.
Denk ook eens aan de nevengeul bij Brakel. Er is
een stuk onzekerheid in het dorp bij de bewoners.
Laten wij snel proberen met elkaar tot concrete
beleidsvorming te komen. En hoe gaat het met het
beheer en onderhoud na de realisering?
<< Lees hier het hele artikel >>

Steengoed benutten
Ruimtelijke Ordening
Wij zien allemaal dat de Ruimtelijke Ordening
fundamenteel anders wordt. Anders geworden is,
moeten we misschien wel zeggen.
Ruimtelijke Ordening moet nog meer vraaggestuurd
worden. En wij gaan ook steeds meer naar een
vervangingsmarkt.
Daarnaast speelt ook het sociale aspect van
ruimtelijke ontwikkelingen een belangrijke rol.
Daarom hebben wij hiervoor bij de
commissiebehandeling aandacht gevraagd.
<< Meer hierover leest u hier >>

Voorjaarsnota 2015: de drie V's
Vertrouwen in
Bij de algemene beschouwingen bij de begroting

van 2015 heb ik gesproken over het 'vertrouwen op'.
En het gaat nu over het 'vertrouwen in': het
vertrouwen in de overheid. Hoe serieus, en dan heb
ik het over de politiek, hoe serieus nemen wij
onszelf en hoe serieus nemen wij de overheid. Of
doen wij gewoon wat wij leuk vinden en gewoon wat
wij willen. Dat zijn zomaar een paar vragen. (...)
Verbindingen
Verbindingen zijn er om o.a. onze economie te
stimuleren. Naast fysieke verbindingen zijn er ook
verbindingen tussen mensen die wij belangrijk
vinden. (...)
Vakmanschap
Wij willen graag dat vakmanschap in onze provincie
gestimuleerd wordt. Het is onlangs bekend
geworden dat de subsidies die besteed worden aan
restauraties een enorm multiplier effect hebben. (…)
Alles over deze V's en de gehele bijdrage van
Klaas Ruitenberg leest u hier.

Beantwoording Statenvragen over Gelderse molens
Op 2 juni 2015 heeft de Vereniging de Hollandsche
Molen een rapport gepubliceerd over de stand van
zaken van de bij deze vereniging aangesloten
molens.
Vraag 1: heeft uw college kennis genomen van het
rapport van de Vereniging de Hollandsche Molen
over de stand van zaken van de bij deze vereniging
aangesloten molens?
Vraag 2: hoe beoordeelt u de onderhoudssituaties
van deze molens in onze provincie?
Vraag 3: maakt u zich zorgen over de exploitaties
c.q. de onderhoudskosten van deze molens?
Vraag 4: is uw college bereid om op korte termijn
bestuurlijk het voortouw te nemen tot de
instandhouding van de oude Gelderse molens?
Vraag 5: is uw college bereid hiervoor menskracht
en financiën beschikbaar te stellen?
<< De antwoorden op de bovenstaande vragen
leest u hier >>

Motie SGP inzake knooppunt A1/A30 Barneveld
Motie (art.37 RvO)
Constaterende
dat de Gelderse SGP-Statenfractie in de vergadering
van de Commissie Bereikbaarheid, Openbaar
Vervoer en Cultuur van 20 mei 2015 vragen heeft
gesteld aan het College van GS van Gelderland over
de lobby door de vertegenwoordigers van de Regio
Food Valley en de gemeente Barneveld richting de
Tweede Kamer om het Knooppunt A1-A30 bij
Barneveld aan te pakken;
verder constaterende
dat Minister M. Schultz van Haegen van Infrastructuur
& Milieu samen met de provincie Gelderland en
Regio Food Valley, daartoe aangespoord door de
fracties van VVD, PvdA, CDA, SGP en ChristenUnie,
onderzoek gaat doen naar de knelpunten op en rond
de aansluiting A1/A30 bij Barneveld. (...) << Lees
hier verder >>

Rapport Rekenkamer Oost-Nederland: social return
Klaas Ruitenberg:
Ik ben blij dat ik geen werkzoekende ben met
afstand tot de arbeidsmarkt. Als ik deze discussie
vanmiddag aanhoor dan hoor ik een welwillende

overheid die mij wil helpen. Maar dan hoor ik ook
van diezelfde overheid uit de mond van o.a. de VVD
zeggen, certificaat hier en certificeren daar. Er is in
mijn beleving sprake van een spagaat. (...)
Wij zijn bezig met een onderwerp als social return.
Heel mooi en heel goed ook. Ik onderschrijf de
conclusies die de Rekenkamer trekt. (...)
Kunnen wij er als provincie niet voor zorgen dat
mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in werk dat
wij als provincie doen, dan denk ik met name aan
het natuurbeleid, een plaatsje geven? Er zouden
toch hele mooie arbeidsplaatsen gerealiseerd
kunnen worden... << Meer hierover leest u hier >>

't Is trouw, al wat Hij ooit beval,
Het staat op recht en waarheid pal
als op onwrikb're steunpilaren.
Psalm 111

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.

Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.

