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

3 februari 2017

In deze nieuwsbrief
• Werkbezoek Elburg
• Debatverzoek toevoegen klimaatparagraaf
• Vaststelling Natuurparagraaf
• Energiebesparing en kringloopeconomie
• De SGP komt naar u toe

Heeft u een tuinpoortje van 50 meter voor me?
Woensdag 1 februari 2017: op werkbezoek in
Elburg
Zowel de provinciale als de gemeentelijke fractie van de SGP
in Gelderland en Elburg waren woensdagmiddag te gast bij
Van Klompenburg Hekwerk en Beveiliging. “Het gaat goed.
We zoeken dringend nieuwe collega’s”, zo vat Willem van
Klompenburg de stand van zaken in zijn bedrijf samen.
Door samen te werken op provinciaal en lokaal niveau kan er
meer bereikt worden voor het bedrijfsleven en bijbehorende
werkgelegenheid. In de gesprekken tussen de SGP-leden van de
Gelderse Provinciale Staten en de SGP-gemeenteraadsleden
werd wel duidelijk dat met name op lange termijn er kansen voor
gemeente Elburg liggen. Kansen op het gebied van ondernemen,
werkgelegenheid en bijbehorende ... << Lees hier verder >>

Debatverzoek over het toevoegen van klimaatparagraaf
aan beleidsvoorstellen

Aantekeningen uit de PS-vergadering van 25 januari 2017
Evert Mulder:
Vanuit het Bijbels rentmeesterschap zal de SGP waar nodig
maatregelen voorstaan om negatieve effecten op het klimaat te
voorkomen. Daarbij moeten wij ons goed realiseren dat de
klimaatverandering niet alleen het gevolg is van menselijk
handelen.
Bij klimaatbeleid kunnen wij ons als SGP van alles voorstellen. Alleen
voor ons is wel de vraag hoe dit op provinciaal niveau vertaalbaar is.
De nu voorgestelde klimaatparagraaf is voor ons niet het antwoord
op het klimaatbeleid. Als SGP Gelderland vinden wij dat wij als
provincie Gelderland weinig invloed kunnen uitoefenen op een
mondiaal probleem. Als provincie kunnen wij hooguit volgend zijn op
het landelijk beleid. Wel kunnen ... << Lees hier verder >>

Vaststelling Natuurparagraaf in de
Omgevingsverordening Gelderland
Aantekeningen uit de PS-vergadering van 25 januari 2017

Bennie Wijnne:
De uitgangspunten zoals hierin verwoord spreken ons wel aan,
zoals dat de provincie zorgvuldig omgaat met natuur en landschap,
de maatschappelijke betrokkenheid vergroot, en dat de
ontwikkeling van natuur haalbaar en betaalbaar moet zijn.
Kortom: goed rentmeesterschap. Dat spreekt onze fractie aan.
Het goede evenwicht is in deze visie wel gevonden.
Als Gelderse SGP Statenfractie hebben wij met deze
natuurparagraaf ingestemd.

Energiebesparing en kringloopeconomie realiseren
vanuit rentmeesterschap
Uit nieuwsbrief 'Gelderland leeft' (editie 2, 26 januari 2017)

Evert Mulder:
'Wat mij drijft bij dit onderwerp is mijn overtuiging dat we
de aarde in bruikleen hebben gekregen van onze Schepper.
En daar horen we verantwoord mee om te gaan, ook voor
de generaties die na ons komen. Ik wil het goede doen voor
alle inwoners van Gelderland. Ik zie het dan ook als mijn
taak om als Statenlid voorstellen inhoudelijk en met zorg te
beoordelen, zonder te denken in termen van coalitie en
oppositie.'
Energietransitie
Goed is soms de vijand van beter bij energietransitie. Met
aardgas stoken levert direct warmte op en dat lijkt efficiënter en
goedkoper dan verwarming van gebouwen door middel van
elektriciteit. Maar aardgas is wel een fossiele brandstof die aan
het opraken is. Ik pleit er daarom voor de switch van gas naar
elektriciteit te stimuleren door ... << Lees hier verder >>

De SGP komt naar u toe
Start van de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
D.V. vrijdag 10 februari 2017
Van Lodenstein College
Lunterseweg 94, Barneveld
D.V. vrijdag 24 februari 2017
Jacobus Fruytier Scholen Gemeenschap
Anklaarseweg 71, Apeldoorn
Aanvang 19.30 uur.

“Gods Woord is een welvoorziene apotheek
van onovertroffen geneesmiddelen,
een rijke bron van troost en
een feilloos kompas naar de eeuwige heerlijkheid”
Ebenezer Erskine

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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