Omgevingsverordening door Provinciale
Staten vastgesteld
Agrarische bedrijven kunnen op hun grond
biomassa vergistingsinstallaties neerzetten en
sommige nevenactiviteiten worden ook
toegestaan. Dat is de uitkomst van het debat in
Provinciale Staten van Gelderland op 24
september 2014 over de
Omgevingsverordening die door een ruime
meerderheid van de fracties werd gesteund.
Deze mogelijkheden werden per amendement
op de verordening door de Staten vastgesteld.
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Het is niet de bedoeling dat vergistingsinstallaties zomaar op ieder agrarisch bouwpercelen
worden neergezet. Het mag alleen als de installatie landschappelijk en infrastructureel kan
worden ingepast en een dergelijke installatie in hoofdzaak gebruik maakt van biomassa uit de
directe omgeving. Wanneer een agrarisch bedrijf haar eigen producten wil verkopen mag dat van
de Gelderse Staten ook als deze nevenactiviteit in ieder geval geen belemmering vormt voor de
bedrijfsvoering van de buren.

Eppie Klein (SGP): 'Wij sluiten nu de omgevingsvisie (een fantastisch
goed proces) af met de omgevingsverordening. Echter deze verordening
moet nog een toets ondergaan. Het moet gemeenten de mogelijkheid
bieden om in de bestemmingsplannen datgene op te nemen wat
bestemmingsplan technische wenselijk is. Het moet de ruimte bieden om
de provincie zo in te richten zoals wij dat allen bedoeld hebben. De
omgevingsverordening moet niet leidend zijn. De omgevingsverordening
moet in de kast. En betrokkenen moeten er samen uit kunnen komen. En
deze verordening moet pas uit de kast, wanneer er iets wringt.'

Provinciale staten tevreden met najaarsnota
Het merendeel van de politieke partijen in Provinciale Staten is tevreden met de in de
Najaarsnota gepresenteerde cijfers en de voorstellen voor subsidies. Een ruime meerderheid
steunde het voorstel van het college.

Klaas Ruitenberg (SGP): Veel waardering voor deze najaarsnota. Maakt
zich wel zorgen over de grote bedragen voor de verzelfstandiging van het
Gelders Orkest. En stelt vervolgens heel blij te zijn met de realisatie van
de vele projecten binnen stads- en regiocontracten en breekt vervolgens
een lans voor opnieuw stads- en regiocontracten in de volgende
Statenperiode.

Debatverzoek islamisering van Gelderland (PVV)
Islam in de samenleving
Marjolein Faber (PVV) geeft aan dat de islam zich nestelt
in de samenleving en de wet- en regelgeving ontduikt. De
overheid faciliteert dit door het verlenen van subsidies en

	
  

Debatverzoek islamisering van Gelderland (PVV)
Islam in de samenleving
Marjolein Faber (PVV) geeft aan dat de islam zich nestelt
in de samenleving en de wet- en regelgeving ontduikt. De
overheid faciliteert dit door het verlenen van subsidies en
het niet uitvoeren van controles.
Beelden PVV confronterend
Als een van de laatste sprekers in dit debat hield Eppie
Klein een indrukwekkend betoog: hij stelt dat de beelden
die de PVV oproept confronterend zijn. Dat zijn beelden
dat kerk en staat niet meer van elkaar gescheiden zijn.
Dat past niet. Niet in deze zaal. Hij kan zich ook niet
voorstellen welk beeld de PVV met islamisering oproept.
Hij mist de woorden trouw, liefde en vrijheid. Ook verwijt
hij de PVV de strijd aan te gaan tegen personen. In
Nederland koesteren we 'heb u naaste lief als uzelf', aldus onze fractievoorzitter.
Motie subsidieverstrekking
Marjolein Faber (PVV) bestrijdt dat er door de PVV een bepaalde groep wordt weggezet, ze heeft
het slechts over de islam gehad. Wil slechts waarschuwen voor het gevaar dat op ons afkomt.
De PVV dient een motie in over subsidieverstrekking met als strekking dat er geen subsidies
mogen worden verstrekt aan organisaties die de Nederlandse rechtstaat ondermijnen. Alleen de
PVV stemt voor deze motie.

Statenvragen over Jeugdzorg en Openbaar Vervoer voor
scholieren
Klaas Ruitenberg en Eppie Klein stelden in september schriftelijke vragen aan de voorzitter van
Provinciale Staten van Gelderland over:
Transitie Jeugdzorg
Openbaar Vervoer voor Scholieren
Op onze website kunt u de vragen teruglezen.

	
  

Citaat Thomas Watson:
“De juiste wijze van groeien
is om minder te worden in eigen ogen”

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
e-mail: sgp@ps.gelderland.nl.

	
  
Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.
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