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Met deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP u graag over de
actuele stand van de volgende zaken.

Samen werken aan de Gelderse samenleving
de komende jaren te investeren in
economie, arbeidsmarkt, recreatie,
ruimte, mobiliteit, leefbaarheid,
jeugd, sociaal en cultuur. Daarmee
wordt de structuur van de Gelderse
samenleving versterkt.

Met de nieuwe contracten voor de
periode 2012 – 2015 (2017) geven de
provincie, de steden en regio’s hun
samenwerking van de afgelopen jaren
een nieuwe inhoud. Er is ruim 180
miljoen euro beschikbaar gesteld om

Klaas Ruitenberg SGP: “De SGP is blij
met deze vernieuwde samenwerking
tussen provincie, steden en regio’s.
Het is een goede zaak dat partijen elkaar opzoeken en gaan samenwerken.
Wel moeten partijen zich realiseren
dat er geen sprake kan zijn van een
structurele betrokkenheid van de provincie bij de gemeenten”.
De SGP keerde zich wel heel nadruk-

kelijk tegen een bijdrage of een toezegging van een bijdrage van de provincie ten behoeve van het theater in
het Waterfront in Harderwijk.
“Het is een schrikbeeld van de SGP
dat de gemeente Harderwijk haar financiële hand overspeelt en door het
Waterfront en het theater in het Waterfront in de financiële problemen
komt” aldus Ruitenberg.
Uit het vervolgvoorstel blijkt dat GS
op dit moment nog geen plannen
heeft om het theater in het Waterfront te subsidiëren.

>	Samen werken aan de Gelderse
samenleving
>	Geen extra geld naar de regio
Achterhoek
>	 S GP Motie goederenvervoer
overgenomen
> S abelspoort weer open voor
publiek verplaatsing De Beijer
> Avondgebed van Luther
>	 Inlichtingen

SGP Provinciaal
P/a D. Bok (secretaris)
Beekenkampweg 8
8085 BP Doornspijk
bokd@sgpgelderland.nl
www.sgpgelderland.nl

Geen extra geld naar de regio Achterhoek
De Staten gaan niet mee met het verzoek
van de regio Achterhoek om een urgentiefonds voor demografische ontwikkeling in
te stellen. De regio en de steden moeten
het doen met het geld dat zij krijgen in het
kader van de regio- en stadscontracten.
De SGP diende een motie in met de volgende verzoeken aan Gedeputeerde Staten
(deze motie is door GS overgenomen).
• de provinciale rol met betrekking tot het

thema Krimp uit te werken en Provinciale
Staten middels een Statenvoorstel hierover
te rapporteren voor oktober 2012;
• de nodige souplesse te gebruiken bij het
toepassen van de huidige regelgeving binnen krimpgebieden;
• daar waar nodig de regelgeving aan te
passen aan de nieuwe situatie waar binnen
zowel krimp als groei optreden.

SGP Motie goederenvervoer overgenomen
het College van GS overgenomen. Als Gelderse SGP-fractie zijn wij blij dat het college van GS deze motie zal uitvoeren.
Strategisch Uitvoeringsprogramma logistiek en goederenvervoer van de SGP luidde
als volgt:

Een door de SGP ingediende Motie afwikkeling groei van goederenvervoer is door

Overwegende dat :
• ten gevolge van de aanleg van de tweede
Maasvlakte het goederenvervoer naar het
Europese achterland aanmerkelijk zal toenemen;
• deze groei voornamelijk in de vervoers-

corridor A15,Betuwespoorlijn en de Rivier
de Waal zal plaatsvinden;
• deze groei een afweging vraagt ten aanzien van de benutting van de drie vervoersmodaliteiten weg, water en spoor;
• dat multimodale uitwisseling tussen de
drie vervoersmodaliteiten hierin een belangrijk sturingsinstrument is;
• een rail opstap punt centraal gelegen
binnen deze vervoerscorridor kansen biedt
om de Gelderse economie te versterken;
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• deze groei van het goederenvervoer
invloed uitoefent op de leefomgeving in
het betreffende gebied;
• faciliteiten als een multimodaal uitwisselpunt en een rail opstap punt een grote
impact hebben op de leefomgeving.
Besluiten dat:
• de groei van het goederenvervoer bij

voorkeur wordt afgewikkeld via vervoer
over water en spoor;
• bij voorzieningen als multimodaal uitwisselpunt en rail opstap punt concentratie de voorkeur heeft boven versnippering;
• zorgvuldig onderzoek naar de beste
locatie alsmede naar de omgevingsfactoren van deze locatie noodzakelijk is;

• samenwerking en overeenstemming
tussen gemeenten alsmede draagvlak
vanuit de omgeving hierbij een belangrijke randvoorwaarde is.
Als Gelderse SGP-fractie zijn wij blij dat
het college van GS deze motie zal uitvoeren.

Sabelspoort weer open voor publiek verplaatsing De Beijer
mer in gebruik nemen.
Ter gelegenheid van dit feit is een brochure gemaakt waarin de geschiedenis van de poort, de reconstructie,
haar gebruikers en de inrichting wordt
beschreven.

Na een grondige renovatie is vanaf 25
april de heringerichte Sabelspoort
weer open voor publiek. De SGP mag
opnieuw de Sabelspoort als fractieka-

De Sabelspoort is het enige nog resterende middeleeuwse poortgebouw
van de stad Arnhem. Het staat naast
het Gelderse Huis der Provincie en is
in gebruik bij de provincie Gelderland.
Brochure
Het eerste exemplaar van de brochure

is voorafgaand aan de vergadering
van Provinciale Staten op 25 april
2012 overhandigd aan commissaris
van de Koningin Clemens Cornielje.
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Poortkamer
De Arnhemse vormgeefster Willeke
Evenhuis is verantwoordelijk voor de
herinrichting van de poortkamer. Met
respect voor de aanwezige historische
elementen ontstond een ruimte die
multifunctioneel ingezet kan worden
voor vergaderingen, recepties, presentaties en lunchbijeenkomsten en
als fractiekamer voor de SGP.

Avondgebed van Luther
“Heere blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk aan de avond van
deze dag, aan de avond van ieders leven en aan de avond van de wereldgeschiedenis. Blijf bij ons met Uw genade
en Uw goedheid, met Uw troost en zegen, met Uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer de nacht van
beproeving en angst over ons komt, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen.”
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