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

Eppie Klein vervangend voorzitter
Eppie Klein was afgelopen woensdagmorgen voorzitter van Provinciale Staten. In verband met afwezigheid van de
Commissaris der Koningin (voor een
bezoek aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) hanteerde hij de voorzittershamer.
Aan het begin van de vergadering stond
hij (heel gepast) stil bij het ongeval dat
Prins Friso overkwam en de grote zorgen

hieromtrent en wenste o.a. namens Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en
Commissaris de Koninklijke familie heel
veel sterkte in deze omstandigheden
toe.
Op D.V. 7 maart hoopt Eppie Klein een
gezamenlijke vergadering van Provinciale
Staten van Gelderland en van Limburg
met de Regionalrat Düsseldorf voor te
zitten.
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Statenvragen over de Beijer
De verplaatsing van bedrijf De Beijer
zorgt voor veel commotie in het dorp
Dodewaard. Op een tweetal informatieavonden voor inwoners van het dorp
was de sfeer niet plezierig. Klaas Ruitenberg heeft hierover Statenvragen gesteld.
1. Is de provincie op de hoogte van het
verzet van de burgers tegen de verplaatsing van het bedrijf De Beijer naar de
Waalwaard?
2. Is de provincie met de SGP-Statenfractie van mening dat er zoveel als mogelijk
gedaan moet worden om de inpassing
van het bedrijf De Beijer in het gebied zo
optimaal mogelijk moet verlopen?

3. Er worden door de inwoners van Dodewaard en politieke partijen uit de gemeente Neder-Betuwe verschillende
mogelijkheden aangereikt om de inpassing goed te doen verlopen. De volgende
mogelijkheden dienen zich aan:
a. In verband met de geluidshinder voor
het dorp verdient het aanbeveling om de
toegangsweg tot de rondweg buitendijks
te laten verlopen;
b. Voor de ontsluiting van het dorp gaat
de voorkeur uit naar het opnemen van
twee rotondes in de rondweg: een rotonde bij de kruising met de Kalkestraat
en een rotonde bij de kruising met de
Matensestraat.
c. Het opnemen van een fietspad langs
het tracé tussen de Kalkestraat en de

Matensestraat.
Wil de provincie bovengenoemde mogelijkheden bevorderen door ze of op te
nemen in het inpassingsplan (3a) of ze
te bespreken in het overleg met de gemeente (3b + 3c)?

Statenvragen over sociale werkplaatsen
Omdat de sociale werkvoorzieningschappen in ons land te kampen hebben/krijgen met aanzienlijke budgettaire kortingen is het wenselijk te
onderzoeken om deze bij het onderhoud en beheer van natuur in onze
Provincie te betrekken.
Vraag 1:
De beheertaken Ecologische Hoofdstructuur moeten volgens het deelakkoord natuur en landelijk gebied
door het College van GS nader wor-

den uitgewerkt. Zowel agrarische ondernemers als natuurbeheerorganisaties kunnen hierin een rol spelen.
Omdat ook de sociale werkvoorzieningschappen te maken hebben met
aanzienlijke budgettaire kortingen
vinden wij als SGP- Statenfractie
Gelderland dat ook zij hierbij een belangrijke rol dienen te vervullen.
Is het college van GS college bereid
om hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken ?

Vraag 2:
Is het College van GS bereid hiervoor
in overleg te treden met de besturen
van de sociale werkvoorzieningschappen ?
Vraag 3:
Is het College van GS bereid ons van
de mogelijkheden in het 2de kwartaal van dit jaar op de hoogte te
brengen ?
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Middels deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP u graag over
de actuele stand van de volgende zaken. Deze keer schetst fractievoorzitter Eppie Klein
een aantal accenten uit de algemene beschouwingen bij de begroting van 2012.

Gelderse Staten steunen Het Gelders...
Provinciale Staten stemmen in met een
investeringssubsidie van 3,5 miljoen
euro voor Het Gelders Orkest. Er ligt een
uitgebreid businessplan op tafel waarmee een totaalbedrag van 12,9 miljoen
euro is gemoeid. Een tussentijdse evaluatie moet uitwijzen of het orkest op de
goede weg is.
Klaas Ruitenberg (SGP): Het is de
bedoeling van de Rijksoverheid dat
de twee orkesten in Overijssel en

Gelderland samengevoegd gaan worden. Echter het College van GS van
Gelderland gaat zonder enige vorm
van argumentatie hieraan voorbij. En
verder ontbreekt er ten enenmale een
deugdelijke financiële onderbouwing
van het Gelders Orkest in de komende jaren. De vader is de wens van de
gedachte. Je gelooft iets, omdat je
wilt dat het zo is.
Deze totale steun kost de Provincie
Gelderland maar liefst 40 keer de

normale jaarsubsidie voor het Gelders Orkest. Alleen de SP, GL en de
SGP stemden uiteindelijk tegen.
Zelfs de PVV stemde niet tegen ondanks hun geroep om inperking van
Provinciale subsidies. Wel was de
heer Ruitenberg blij met de subsidie
voor de Synagoge in Elburg. De SGP
heeft zich hiervoor (ook in het verleden) altijd ingespannen.
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SGP-Statenfractie te volgen via YouTube
Vanaf heden beschikt de Gelderse
SGP over een eigen YouTube-kanaal.
Hierop zijn diverse interviews te zien
met o.a. Eppie Klein en

Klaas Ruitenberg.
http://www.youtube.com/gelderseSGP

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