SGP: Verstandig omgaan met het
stamkapitaal
Gelderland is rijk mede dankzij de verkoop van
de NUON. Als wij met het stamkapitaal
verstandig omgaan, kunnen wij hiervan
gedurende een lange reeks van jaren de
vruchten plukken.
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Klaas Ruitenberg begon zijn betoog over de voorjaarsnota als volgt:

“Het was in 1580 dat Johannes Fontanus, de eerste predikant van de Eusebiuskerk, de overheid
waarschuwde. Jan den Ouden, broer van Willem van Oranje, hertog van Gelre, wilde zijn bruiloft
maar liefst vijf dagen vieren. Onnodig, vond de Gelderse Reformator, de overheid moest
soberheid betrachten en daarin het goede voorbeeld geven in de toenmalig economisch gezien
zware tijden.
Ook nu zijn de tijden economisch zwaar, denk aan de vele werklozen. Vanuit hetzelfde perspectief
als Johannes Fontanus hanteerde, namelijk soberheid, wil de SGP-fractie haar bijdrage leveren
aan het debat over de voorjaarsnota in 2014.
Regeren is vooruitzien. In het kader van soberheid en doelmatigheid is de SGP-fractie voor het
goed uitvoeren van onze kerntaken en voor het afzien van sport en spel.”

Klaas Ruitenberg, Henk Wobben en Eppie Klein tijdens een werkbezoek in de gemeente Nederbetuwe

	
  

Als SGP-Statenfractie blijven wij wel onze wensen benadrukken, zoals de doortrekking
van de A15 en de aanpassingen van het onderliggende wegennet, verbreding van de brug
bij Rhenen en de ontsluiting van het industrieterrein H2O in Wezep. En ook de realisering
van een rondweg bij Barneveld is heel belangrijk.
Werkgelegenheid
De Statenfractie van de SGP wil het aan de gemeenten zelf overlaten hoeveel woningen
men wil bouwen. Het mes snijdt dan aan meerdere kanten. Woningmarkt,
grondexploitaties en werkgelegenheid in de bouw stagneren en verdienen volgens de SGP
een extra stimulans. Om verdere neergang te voorkomen mogen onorthodoxe
maatregelen niet worden geschuwd. Tevens dient de woningmarkt de komende jaren
voldoende aandacht te schenken aan een groeiende groep ouderen met een zorgvraag.
Leefbaarheid kernen
De SGP zet zich in voor het behoud van het religieus erfgoed in Gelderland en wil daarom
ook graag de monumentale dorpskerken in stand houden. Evenals de (kleine) scholen en
een minimum aan voorzieningen stimuleren. De Gelderse SGP Statenfractie zal geen
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Agrariërs

Tot 2030 zullen naar verwachting tussen de 16.000 en 24.000 agrarische bedrijven in
Nederland stoppen. De grond van de stoppers wordt overgenomen door de groeiende
boeren en op vrijkomende erven vindt er een erftransformatie plaats naar wonen en/of
werken. Bij de stoppende boeren komen tot 2030 circa 24 miljoen m2 bedrijfsgebouwen
en 8 miljoen m2 gebouwen met een woonfunctie beschikbaar. Een nieuwe ruimte voor
ruimteregeling brengt gelet op de crisis in de woningmarkt te weinig resultaat in slopen
van de gebouwen. Nieuwe strategieën en oplossingen om de sloop van agrarische
bebouwing te kunnen financieren zijn wenselijk. Een motie hiervoor is door de SGP
ingediend en door Provinciale Staten overgenomen.

	
  

	
  

	
  

Behandeling van de Omgevingsvisie in Provinciale Staten:
Onze fractievoorzitter E. Klein merkte aan het slot van zijn betoog het volgende
op:

	
  
'Als Gelderse Staten hebben wij een missie om nu te bouwen aan iets wat beter is dan tot
nu toe geweest is. Dat is onze opdracht.
En als SGP noemen wij dit met het mooie woord rentmeesterschap.
Waardering voor het college van GS voor dit proces dat ruim 7 jaar geleden is begonnen.
Waardering voor de interactie met alle geledingen. De omgevingsvisie is in eerste
instantie een ruimtelijk document. Het ordent onze publieke ruimte.
Het onderdeel windvisie is heel belangrijk en daar dienen wij met z'n allen heel zorgvuldig
mee om te gaan.
Ook de landbouw en de ontwikkelingen hiervan zijn heel belangrijk. De landbouw is een
van de beheerders van het publieke domein. Deze goede beheerders moeten ons publieke
domein blijvend beheren.'
	
  
Verder diende hij twee moties in die allebei zijn aangenomen.

	
  

Er ligt een aanvraag bij UNESCO om de Romeinse Limes tot
werelderfgoed te maken. SGP dient een motie in om ervoor te
zorgen dat er voldoende ruimte blijft voor activiteiten zoals
landbouw.

	
  
	
  

	
  
	
  

	
  

Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 8 en
9 juli 2014
	
  

Verzoeken Gedeputeerde Staten
om bestaande eigendomsrechten te eerbiedigen in de Limes en uiterlijk 1 januari
2016 of zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over de belemmeringen die uit het
voorgestelde beschermingsregime voortvloeien (hetzij vanuit de Omgevingsvisie,
hetzij vanuit de UNESCO-aanvragen) voor de huidige grondgebruikers en eigenaren;
bovengenoemd veldonderzoek zo snel mogelijk uit te voeren en daarvan de kosten
voor rekening van de provincie en betrokken gemeenten te laten zijn;
op het moment dat duidelijk is welke plaatsen bescherming verdienen, zowel de
Omgevingsvisie als de Omgevingsverordening hierop aan te passen en de staten
hierover voorstellen te doen.

	
  
	
  

	
  

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  

	
  
	
  

Ook diende de SGP een motie in over breedband internet om
gebieden waar breedband noodzakelijk is te inventariseren en een
kostenoverzicht samen te stellen.

	
  

	
  

Provinciale Staten is van opvatting dat:
provincie Gelderland – naast de Achterhoek - nog meer witte gebieden telt waar
breedband aangelegd moet worden;

Verzoekt het college:
de witte gebieden waar breedband noodzakelijk is te inventariseren;
een kostenoverzicht samen te stellen om deze gebieden – net als de Achterhoek –
te voorzien van breedband;
bovenstaande, samen met de ervaringen die in de Achterhoek zijn opgedaan, in Q4
2014 aan Provinciale Staten te presenteren.

	
  

De volgende PS vergadering is op D.V. 24 september 2014 om 10.00 uur in het
Provinciehuis te Arnhem.

	
  

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

Wilt u meer informatie?

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

Heeft u onze vernieuwde website al gezien?

Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.
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Verzonden aan wendy@studiofrisk.nl door sgp@ps.gelderland.nl
Ervaart u deze e-mail als ongewenst, klik dan hier.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

