Beste lezer,

14 maart 2016

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

In deze nieuwsbrief
• Debatverzoek beloningsstructuur/topsalarissen
Alliander
• Werkbezoeken 8 maart 2016
• Schriftelijke vragen over glasvezel in het
buitengebied
• Werkbezoek ECOFERM

Debatverzoek beloningsstructuur/topsalarissen Alliander
De SP diende een debatverzoek in over de beloningsstructuur
van Alliander, de PvdA en CDA over de topsalarissen Alliander. De
reactie van Klaas Ruitenberg:
Als SGP-Statenfractie zijn wij het erover eens dat de salarissen van
publieke functies niet hoger dienen te zijn dan de salarissen van
ministers. Aan de andere kant steunen de Provinciale Staten de
Giro (de wielerronde) en topsport waar salarissen worden verdiend
die vele malen hoger zijn dan salarissen van publieke functies (en
dat geldt ook voor het bedrijfsleven).
Ongeacht het feit dat wij dit steunen (salarissen publieke functies
niet hoger dan van ministers), blijven wij op enig moment wel met
de vraag zitten: zijn wij nu niet bezig om bijna alle goede mensen
die meer kunnen verdienen weg te jagen? << Lees hier verder >>

Werkbezoeken 8 maart 2016

Werkbezoek SGP-Statenfractie, SGP Oldebroek en Wethouder Westerbroek aan van Werven in Oldebroek.

Werkbezoek SGP-Statenfractie, SGP Oldebroek aan
Burgemeester Hoogendoorn en Wethouder
Westerbroek van de gemeente Oldebroek.

De SGP-Statenfractie bezocht Nestlé en nam kennis
van het bestemmingsplan Molenbeek.

Schriftelijke vragen over glasvezel in het
buitengebied
In januari 2016 is Provinciale Staten via een technische briefing
geïnformeerd over (het gebrek aan) voortgang bij de realisatie
van glasvezelnetwerken in het buitengebied. Daar kwam toen ook
de vraag naar voren of het gezien alle juridische obstakels en
risico’s nog wel realistisch is dat de provincie het voortouw
neemt in de regio Achterhoek.
Alternatief
Als alternatief kwam de mogelijkheid om in witte gebieden een
bedrag per aansluiting als subsidie te verstrekken voorbij.
PS zou hier nader over geïnformeerd worden. Dat is tot op heden
nog niet gebeurd. Intussen heeft de provincie Friesland op 26
januari 2016 een subsidieregeling snel internet vastgesteld die
hiermee grote overeenkomsten vertoont.
Breunis van de Weerd stelde daarom namens de SGP een aantal
schriftelijke vragen. << Welke vragen leest u hier >>

Werkbezoek 10 maart 2016:
ECOFERM Kringloopboerderij

De SGP-Statenfractie bezocht de ECOFERM Kringloopboerderij in Uddel van de familie Kroes.
Tijdens een slotconferentie zijn de resultaten van een tweejarig onderzoek naar de haalbaarheid van de eerste
ECOFERM Kringloopboerderij gepresenteerd.
Op dit bedrijf worden reststromen van een rosé kalverbedrijf, zoals mest, ammoniak, methaan, CO2 en warmte
van de kalveren omgezet in eendenkroos, biogas, warm water, elektriciteit en meststoffen. Er is gekeken naar
de technische en economische haalbaarheid van dit systeem.
Meer hierover, zoals het rapport “De ECOFERM Kringloopboerderij in de praktijk” en de presentaties die tijdens
het werkbezoek gegeven zijn, vindt u hier.

"Waar het verstand niet meer kan lopen,
kan het geloof zwemmen"
Thomas Watson

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.

