Beste lezer,

5 juni 2015

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

In deze nieuwsbrief
• Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
• Provincie moet helpen bij onderhoud molens
• Debatverzoek PvdD inzake ganzenafschot
• Vragen over aanpak aansluiting A1 - A30
• Revolverend fonds

Landbouwontwikkelingsgebied Beemte-Vaassen
In 2005 zijn de reconstructieplannen vastgesteld. Daarin is in de omgeving van
Beemte-Vaassen een landbouwontwikkelingsgebied aangewezen. De gedachte
daarachter was de verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven van de randen
van de Veluwe naar dit soort gebieden. Daarmee wordt de milieubelasting op de
Veluwse natuur fors verminderd.
Inpassingsplannen
De gemeente Apeldoorn en de gemeente Epe zijn in
2005 aan de slag gegaan met het maken van
inpassingsplannen. In eerste instantie zouden ruim
10 bedrijven naar dit gebied kunnen. In het gebied
van Beemte-Vaassen ontstond al snel veel
weerstand. Het gevolg was dat de planprocedures
heel traag verliepen. Ondertussen stond de
technologische ontwikkeling ook niet stil. Er
kwamen luchtwassers die een veel groter positief
milieueffect hebben dan een verplaatsing van een
bedrijf.
Verwachtingen
Maar in al die jaren waren er bij de kandidaten voor
verplaatsing wel verwachtingen gewekt. Met de
invoering van de Omgevingswet heeft de provincie
de bevoegdheid gekregen om zelfstandig een
bestemmingsplan te maken. Met instemming van
de SGP is er voor gekozen om ... << Meer hierover
leest u hier >>

Provincie moet helpen bij onderhoud molens
Vragen aan Gedeputeerde Staten
Onze fractie wil van de Provincie weten wat er
gedaan wordt om de Gelderse molens in stand te
houden. Wij hebben hierover vragen gesteld aan
Gedeputeerde Staten, naar aanleiding van het
rapport van de Vereniging De Hollandsche Molen.
Het rapport “Molentoekomst” is op 3 juni op een
congres in Utrecht gepresenteerd.
Er werd bekend gemaakt dat er geen geld is voor
restauratie en onderhoud van molens en dat de
molens spreekwoordelijk op omvallen staan.
Gelderland zit in de top 3 met de meeste molens;
koploper is de provincie Zuid-Holland. Er zijn in
Gelderland 159 rijksmonumentale molens.
Wij willen weten of de provincie snel het voortouw wil
nemen om de oude Gelderse molens in stand te
houden en hier ook geld voor vrij wil maken.

Debatverzoek Partij voor de Dieren inzake
ganzenafschot
Breunis van de Weerd, statenlid SGP:
“Wij leven allemaal in een dichtbevolkt land en dan
moet er af en toe in ons ecosysteem worden
ingegrepen. Ganzen vormen toch een groot
probleem. Zeker voor de agrariërs kunnen zij enorm
veel schade veroorzaken. Zeker omdat de
hoeveelheid ganzen de laatste jaren enorm is
toegenomen. Ook voor de natuurgebieden kan het
veel negatieve effecten hebben.
Dat er ingegrepen moet worden is wel helder. Blijft
natuurlijk de vraag op welke manier. Allereerst
preventie. Het is het beste om het doden van dieren
te voorkomen. Soms heb je echter ingrijpende
alternatieven nodig. Het doden van dieren is
natuurlijk nooit leuk, maar het kan wel noodzakelijk
zijn.
En als ik dan deze discussie aanhoor ... << Meer
hierover leest u hier >>

Vragen over aanpak aansluiting A1 - A30
Steun van gedeputeerde
Gedeputeerde, mevrouw Bieze, steunt de lobby van
de regio FoodValley en de gemeente Barneveld
richting de Tweede Kamer om het knooppunt A1 –
A30 bij Barneveld aan te pakken. Wel benadrukt ze
dat de eerste verantwoordelijkheid ligt bij het Rijk,
omdat het een knooppunt van twee rijkswegen
betreft.
De laatste jaren nemen tijdens de spitsuren de files
op de A1 en A30 rond Barneveld toe. Dit geldt ook
voor het aantal ongelukken, met name op de A1, bij
de in- en uitvoegstroken van en naar de A30. De
doorstroming wordt belemmerd door de
aanwezigheid van verkeerslichten, nog uit de tijd dat
de A30 een provinciale weg was. Er is dus dringend
behoefte aan een grootscheepse reconstructie van
dit knooppunt. Op het meerjaren
investeringsprogramma (het MIRT) van minister
Schultz van Haegen komt dit echter nog niet voor ...
<< Meer hierover leest u hier >>

Revolverend fonds
Subsidies en leningen
De provincie Gelderland investeert veel geld in de
provinciale economie. Dat doet ze deels via
subsidies en deels via leningen die op termijn
terugbetaald moeten worden. De gedachte is dat
banken of investeringsmaatschappijen geen of
onvoldoende ruimte hebben om de risico’s te
dragen. Met een lening van de provincie kan een
initiatief van een ondernemer net wel haalbaar zijn,
terwijl dat anders niet het geval geweest zou zijn.
Het geld van de provincie wordt in een fonds gestort
en vanuit dat fonds worden de leningen verstrekt.
Zodra de lening afgelost wordt, is het geld
beschikbaar om opnieuw als lening uit te geven. Dat
noemen we een revolverend fonds.
Uit de markt horen wij geluiden dat het revolverend
fonds van de provincie maar beperkt zijn werk doet.
Toen wij ons verdiepten in de achtergronden hiervan
ontdekten wij ... << Meer hierover leest u hier >>

Citaat John Bunyan:
“Christus, de Medicijnmeester, geneest de ziekste ziel,
hoe hopeloos de ziekte ook is.”

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.

