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

13 maart 2017

In deze nieuwsbrief
• Stand van zaken Veiligheidsregio Zuid-Gelderland
• Werkbezoek Harderwijk-Hierden
• Actualisatie omgevingsvisie en -verordening
• Gebiedsopgave stedelijk netwerk
• Antwoorden op Statenvragen

Stand van zaken Veiligheidsregio Zuid-Gelderland
Klaas Ruitenberg stelde onlangs schriftelijke
vragen aan de voorzitter van Provinciale
Staten van Gelderland met als onderwerp de
stand van zaken van de Veiligheidsregio
Zuid-Gelderland:
De SGP Gelderland maakt zich grote zorgen over het
functioneren van de veiligheidsregio Zuid-Gelderland. In een
persbericht van 3 februari 2017 zegt een woordvoerder van de
voorzitter van de Veiligheidsregio dat 'de directie de organisatie
aan moet sturen, maar dat dat niet lukt'. Eerder deze week
namen wij kennis van een zelfde soort bericht over het niet
functioneren van de veiligheidsregio Zeeland.
<< Lees hier de vragen die Ruitenberg stelde >>

Op werkbezoek in Harderwijk-Hierden

Op woensdag 22 februari 2017 bracht de Gelderse SGPStatenfractie een bezoek aan Hierden-Harderwijk. Als eerste werd er
een bezoek gebracht aan het Dorpshuis in Hierden.
Klaas Ruitenberg, SGP fractievoorzitter in de Gelderse Staten,
feliciteerde Jan van Panhuis met zijn lijsttrekkerschap bij de komende
Gemeenteraadsverkiezingen.
Vervolgens bezocht men de melkveehouderij van de familie Vrijhof te
Hierden. Hier werd nagedacht over de toekomst van
melkveehouderij, over de voor- en nadelen van het "oude" land, over
natuurbeheer en over duurzaamheid. Een constructief verlopen
bespreking. Vervolgens werd gesproken over de vele SGPactiviteiten in de komende tijd in de gemeente Harderwijk.
<< Zie hier enkele foto's van het werkbezoek >>

Actualisatie omgevingsvisie en
omgevingsverordening (aangepast voorstel)
Bennie Wijnne:
Waar doen wij dit nu voor? Om de agrarische bedrijven duurzamer
te maken. Als SGP vinden wij dat wij op het goede spoor zitten.
Bedrijven krijgen hierdoor meer mogelijkheden.
Wel willen wij als SGP in deze voorstellen graag nog een paar
verbeteringen aanbrengen. Samen met de ChristenUnie hebben wij
steeds aandacht gevraagd voor de kleine gezinsbedrijven,
vandaar een gezamenlijk amendement.
Een tweede wens die onze fractie heeft, ook samen met de
ChristenUnie, om ondernemers te verleiden om de juiste plus te
kiezen. En het kan zijn dat de juiste plus jaarlijks wat meer geld
kost. Wij willen graag dat deze extra kosten hierin ook meegeteld
worden.
En een laatste wens die wij hebben is ... << Lees hier verder >>

Gebiedsopgave stedelijk netwerk Arnhem Nijmegen
Investeringsagenda Arnhem Nijmegen Provincie Gelderland 2017-2018

Evert Mulder:
Wij vinden het jammer dat de plaatsen rondom Arnhem en
Nijmegen in maar heel beperkte mate participeren in deze
gebiedsopgave. Wij hopen dat dit in de toekomst nog
substantieel verandert.
Wat de inhoud van het programma betreft, daar hebben wij wat
gemengde gevoelens bij. Aan de ene kant lijken de projecten te
voldoen aan de eerder door ons vastgestelde kaders, maar als
je naar de projecten zelf kijkt, dan zijn er wel projecten bij waar
wij als Gelderse SGP wat minder enthousiast over zijn.
Laat duidelijk zijn dat alles wat met kennis, innovatie, health,
energy en slimme duurzaamheid te maken heeft, daar zijn wij
als SGP enthousiast over. Maar aan de andere kant bij het
pakket bruisende binnensteden hebben wij wat ambivalente
gevoelens ... << Lees hier verder >>

Beantwoording schriftelijke Statenvragen over
Manifest gezonde leefomgeving
Inleiding van Bennie Wijne op 11 februari 2017:
In december 2016 is in de Regio FoodValley het “manifest
gezonde leefomgeving” tot standgekomen. Diverse partijen zijn
hierbij betrokken.
Uit het persbericht:
Partijen nemen de komende tijd lokaal maatregelen om de
invloed van de veehouderijsector op de luchtkwaliteit te
verminderen. Daarvoor hebben de partijen de handen
ineengeslagen en gezamenlijk de route uitgestippeld. Met deze
unieke samenwerking wordt het mogelijk om de gebiedsopgave
regionaal op te pakken. Dit is belangrijk voor dit gedeelte van
regio Food Valley: “Dat is goed voor inwoners, voor de
ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische ondernemers en voor
het dierenwelzijn”, aldus de betrokken bestuurders.
De overeenstemming over het maken van afspraken over een
gefaseerde en reële aanpak van ... << Lees hier meer over de
schriftelijke vragen en de antwoorden daarop >>

“Een godvrezend man
verkiest genade boven goederen
en wijsheid boven de wereld”
Richard Bernard

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
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