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

7 juli 2017

In deze nieuwsbrief
• Schriftelijke vragen over menskracht politie
• 'Onrechtvaardig' behandelbedrag faunaschade gaat
vervallen
• Motie SZH
• Enkele hoofdlijnen uit de voorjaarsnota

Schriftelijke vragen over menskracht politie
op platteland
Klaas Ruitenberg stelde in juni schriftelijke vragen aan de
voorzitter van Provinciale Staten van Gelderland over de
menskracht van de politie op het platteland:
Vandaag, 13 juni 2017, hebben wij kennis kunnen nemen van
een artikel in het Algemeen Dagblad over de bemensing van de
politie op het platteland. In dit artikel staat onder andere: “In
snoeiharde bewoordingen fileren twaalf commissarissen van de
Koning in een rapport de prioriteiten van de nationale politie, die
in 2013 werd gevormd.”
Zo ontstaat het “politieloze platteland” waar blauw op straat
ontbreekt. Als voorbeeld noemt het rapport de vierhonderd
vakantieparken in Gelderland, waar soms criminelen vrij spel
hebben.
<< Lees hier de gestelde vragen >>

'Onrechtvaardig' behandelbedrag
faunaschade gaat vervallen
Bennie Wijnne nam initiatief om 'onrechtvaardig'
behandelbedrag faunaschade te laten vervallen.
GELDERLAND - Als het aan de Provinciale Staten van
Gelderland ligt, vervalt het behandelbedrag dat boeren betalen
bij de aanvraag van faunaschadevergoeding. Het bedrag van 300
euro is veel ondernemers een doorn in het oog.
Tijdens de vergadering van de commissie Ruimtelijke Ordening,
Landelijk Gebied en Wonen (RLW) afgelopen woensdag bleek dat er
brede steun is in de Provinciale Staten om dit behandelbedrag af te
schaffen. Waarschijnlijk komt er een ‘statiegeldregeling’ voor terug. In
dat geval wordt bij toekenning van de schade door wild het
aanbetaalde bedrag weer teruggestort. Gedeputeerde Jan Jacob van
Dijk (CDA) wil de verandering ... << Lees hier verder >>

Motie Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH)
Op initiatief van de SGP Statenfractie is deze motie ingediend.
Later heeft de Christen Unie zich hierbij aangesloten. De grote
meerderheid van Provinciale Staten heeft zich hiervoor
uitgesproken. Alleen D66 stemde tegen.
Vergadering Provinciale Staten op 26 juni 2017
Motie (art. 37 RvO)
Agenda Vitaal Platteland
Overwegende dat
• de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) bij brief van 6 juni de
noodklok heeft geluid over het bedreigde levende erfgoed in
Nederland;
• het hoofdkantoor van de SZH sinds een paar jaar gevestigd is in
Wageningen en dat samen met de Wageningen University en
Research veel kennis ontwikkeld is ... << Lees hier verder >>

Enkele hoofdlijnen uit de voorjaarsnota 2018

Klaas Ruitenberg (SGP) brengt boer Koekoek in herinnering.
Hij zou teleurgesteld naar huis zijn gegaan als hij
gisterenavond op de publiekstribune had gezeten.
Gisteren ging het over denkpistes voor boeren. Dit komt nooit meer
goed moet boer Koekoek gedacht hebben. Maar na vanmorgen is
er weer wat hoop voor de boer. Het gaat over meer aandacht voor
het platteland. Als overheid moeten we niet zelf de oorzaak zijn van
de regelobesitas van de boeren.
We stellen ons als overheid teveel op als hindermacht, zegt
Ruitenberg. We verzinnen regels die hinderen. Te veel aan regels
brengt bijvoorbeeld de ontsluiting van de FoodValley in gevaar.
Hij nodigt het college van Gedeputeerde Staten uit om de
regelmacht wat naar beneden te brengen. Wie bepaalt ... << Lees
hier verder >>

Reserveer nu alvast D.V.
14 oktober in uw agenda
Die dag kunt u van 13.00 tot 17.00 uur het vernieuwde
provinciehuis bezichtigen. Maak kennis met de
Provincie Gelderland en de Gelderse SGPStatenfractie.
Tevens kunt u de Eusebius Kerk bezichtigen (direct tegenover het
provinciehuis) waar u een lezing door de heer N. Verdouw over Jan
van Nassau bij kunt wonen. Meer informatie volgt!

“Hoe meer u zich verdiept in de dienst van God,
hoe meer goedheid u erin zult proeven”
Richard Alleine

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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