Beste lezer,

7 mei 2015

In deze nieuwsbrief leest u de meest
recente ontwikkelingen binnen de
Gelderse Statenfractie van de SGP.
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De daad bij het Woord
Bijdrage van Klaas Ruitenberg tijdens de PS vergadering van 29 april bij de
behandeling van het coalitieakkoord 2015-2019
Toen ik voor het eerst kennisnam van het
coalitieakkoord dacht ik ogenblikkelijk aan ons
verkiezingsprogramma. Wij herkennen veel van ons
verkiezingsprogramma dat overgenomen is in het
coalitieakkoord.
Daarom wil de SGP de vier coalitiepartijen
bedanken voor hetgeen zij in het coalitieakkoord
hebben opgenomen. Omdat het coalitieakkoord een
verhaal is op hoofdlijnen willen wij als SGP graag de
handschoen oppakken om het gezamenlijk verder
uit te werken.
Ambitie
Toch zijn er in het coalitieakkoord een paar woorden
die ons hinderen. Ik zal beginnen met het woord
ambitie. Ik lees in het coalitieakkoord dat wij een
provincie vol hebben met ambitieuze mensen. Maar
als ik om mij heen kijk zie ik vooral onzekere
mensen. Mensen zijn onzeker over hun baan,
mensen zijn onzeker over de toekomst en kijken met
schrik naar de gebeurtenissen op het wereldrond.

En kijken ook naar ons, juist op een dag als deze, en welke antwoorden heeft de provincie op de vragen die bij
onze inwoners leven. Daarom vind ik het woord ambitie wat minder gepast, tenzij het bedoeld is dat de
provincie de ambitie heeft om op al deze vragen een antwoord te geven, zover het onze kerntaken betreft.
Trots
Het tweede woord wat onze aandacht trok is het woord trots. In het coalitieakkoord spreekt men over
cultuuruitingen waarop men trots is en dat doet onze fractie pijn. Deze zijn in strijd met “de daad bij het
Woord”. Deze cultuuruitingen staan ver bij ons vandaan (wij hebben dit ook in het verleden regelmatig naar
voren gebracht). Wij zijn daar juist niet trots op. En wij hopen dat van deze cultuuruitingen weinig terecht zal
komen. De wens is ook in dezen de vader van de gedachte.
De daad bij het Woord
En “de daad bij het Woord” zullen wij steeds als SGP-Statenfractie als toetssteen gebruiken bij de
collegevoorstellen. Wij betreuren dat het college de weg voortzet als het gaat over subsidiëren van topsport.
Behalve de Giro nu ook European Games. Een dubbel gevoel. Ook als wij in dit huis praten over de
Balkenendenorm en dat daarnaast topsporters onvoorstelbaar hoog beloond worden. Waar hebben wij het
over?
Ten slotte. Als Gelderse SGP-Statenfractie willen wij graag de daad bij het Woord voegen. En dan Woord met
een hoofdletter. Maar ook woord met een kleine letter. Gewoon aan de slag. En wensen daarbij ook het
college van GS Gods zegen toe. En als wij met z’n allen, alle partijen goed samenwerken zijn wij meer dan de
som der delen (zie ook ons verkiezingsprogramma).
Klaas Ruitenberg,
Fractievoorzitter Gelderse SGP

Beantwoording schriftelijke Statenvragen
De Gelderse SGP-Statenfractie heeft naar aanleiding van de Friese muizenplaag

Statenvragen gesteld. Hierbij de vragen met de antwoorden.
Vragen
Is GS op de hoogte van genoemde uitbreiding van
de muizenplaag? Volgt GS de
ontwikkeling hieromtrent op de voet? Heeft GS
zich op dit moment voorbereid op een mogelijke
muizenplaag in Gelderland? Zo ja, op welke wijze?
In Friesland is een werkgroep bezig om te kijken
naar de oorzaken van de muizenplaag en hoe dit
aangepakt en voorkomen kan worden. SGP
Gelderland is van mening dat Gelderland zich
hierbij moet aansluiten. Is GS die mening ook
toegedaan? Kan GS deze problematiek ook in
IPO-verband aan de orde stellen om zodoende
voor een volgend seizoen goed voorbereid te zijn?

Antwoorden
Ja, wij zijn op de hoogte van de genoemde uitbreiding van de muizenplaag. Ambtelijk vindt er regelmatig
overleg plaats met instanties die gegevens verzamelen, zoals het Faunafonds en vindt er afstemming plaats
in IPO-verband. Schadecijfers laten zien dat de muizenplaag zich in hoge mate beperkt tot het
veenweidegebied. Daarom is er in Gelderland nauwelijks sprake van schade. Wij zien daarom vooralsnog
geen aanleiding om maatregelen die elders in Nederland worden getroffen op te schalen naar Gelderland.
Friesland onderzoekt op dit moment nog de mogelijkheden voor een leningsfaciliteit in relatie tot de Europese
regelgeving. Daarnaast verkent de Staatssecretaris van Economische Zaken met LTO-Noord en de bond van
verzekeraars de haalbaarheid van een verzekering voor toekomstige plagen. Wij volgen deze ontwikkelingen
met belangstelling.
De muizenproblematiek is reeds op ambtelijk niveau in IPO-verband aan de orde gesteld. In het brede
onderzoek participeren inmiddels een aantal partijen, waaronder het Faunafonds. Dit fonds wordt door de
provincies, waaronder Gelderland, gevoed. Wij hebben daarom geen aanleiding gezien om zelfstandig aan dit
onderzoek deel te nemen.
Aanvullende vraag
GS Friesland bekostigt taxaties muizenschade en is bezig met leningsfaciliteit om bedrijven die failliet dreigen
te gaan overeind te houden (,,De mûzen meie fersûpe, ús boeren net"). Kan GS aangeven of zij op dezelfde
golflengte zit als GS Friesland als het gaat om taxaties en leningsfaciliteit, mocht dit aan de orde zijn?
Antwoord
Wanneer er onverhoeds ook in Gelderland een muizenplaag zal uitbreken, dan zullen wij in overleg treden met
de sector over welke maatregelen nodig zijn.

>> Kijk hier voor de gehele tekst van het college
van de Gedeputeerde Staten van Gelderland <<
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Fractiesecretariaat: Laan 83, 8071 JJ Nunspeet. sgp@ps.gelderland.nl
> Breunis van de Weerd is door PS gekozen tot plaatsvervangend voorzitter van de Commissie EEM
> Evert Mulder is door PS gekozen tot lid van de Euregio Rhein-Waal
> De bemensing van de provinciale commissies zal namens onze fractie zijn:
ABF

Klaas Ruitenberg en Bennie Wijnne

BOC Klaas Ruitenberg en Evert Mulder
RLW Breunis van de Weerd en Arjan Klein
EEM

Breunis van de Weerd en Evert Mulder

ABF = Algemeen Bestuur en Financiën
BOC = Bereikbaarheid, Openbaar Vervoer en Cultuur
RLW = Ruimtelijke Ordening, Landelijk gebied en Welzijn
EEM = Economie, Energie en Milieu

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

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.

