Nieuwsbrief
SGP Gelderland

Nieuws van de Gelderse SGP

13 april 2012
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Rechtmatigheid MKZ-ruimingen verder onderuit
dood, 240 bedrijven zijn gedupeerd en
heel veel menselijk leed is aangericht.
In deskundige betogen lieten vooral Lau
Jansen, Prof.dr. H. Breukink en prof. J.
Galema bijna geen spaan heel van de
rechtmatigheid van het besluit om tot
ruiming over te gaan. Bijna alle pogingen
van de zijde van het Ministerie om het
besluit alsnog te rechtmatigen leden
schipbreuk.
Het was een aangrijpende hoorzitting
gistermiddag op het Ministerie van
Landbouw. Aangrijpend omdat door een
falende overheid 60.000 dieren zijn ge-

Mogelijk dat Staatssecretaris Bleker de
gedupeerden wel gelijk wil geven, maar
heeft hij te weinig politieke macht om

zijn eigen Ministerie en ook het onderzoeksbureau in Lelystad af te vallen.
Daarom zal hij zeer waarschijnlijk de bezwaarmakers geen gelijk geven. Daarna
is het voor de veehouders opnieuw mogelijk om beroep aan te tekenen bij het
CBB. Uiteindelijk eindigt deze zaak dan
pas voor het Europese Hof. Mogelijk
biedt dit laatste nog de beste perspectieven om de waarheid boven water te krijgen. Als SGP- Statenfractie waren wij
gisteren bij deze hoorzitting aanwezig
om zodoende met onze mensen uit
Kootwijkerbroek mee te leven.
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Antwoorden op Statenvragen sociale werkvoorziening en Gelderse natuur
Onlangs zijn er schriftelijk Statenvragen
gesteld door Eppie Klein en Klaas Ruitenberg over winwin-situaties voor sociale
werkvoorziening en Gelderse natuur. Lees
verder voor de antwoorden van Provinciale
Staten.
Inleiding:
Omdat de sociale werkvoorzieningschappen in ons land te kampen hebben/krijgen
met aanzienlijke budgettaire kortingen is
het wenselijk te onderzoeken om deze bij
het onderhoud en beheer van natuur in
onze Provincie te betrekken.
Vraag 1:
De beheertaken Ecologische Hoofdstructuur moeten volgens het deelakkoord natuur en landelijkgebied door het College
van GS nader worden uitgewerkt. Zowel
agrarische ondernemers als natuurbeheerorganisaties kunnen hierin een rol spelen.
Omdat ook de sociale werkvoorzieningschappen te maken hebben met aanzienlijke budgettaire kortingen vinden wij als
SGP- Statenfractie Gelderland dat ook zij
hierbij een belangrijke rol dienen te vervul-

len. Is het college van GS college bereid om
hiervoor de mogelijkheden te onderzoeken?
Antwoord:
In het Statenvoorstel over de uitwerking
van het deelakkoord zal worden ingegaan
op de realisatiestrategie. U kunt deze uitwerking tegemoet zien in het kader van de
Voorjaarsnota 2012. De inzet van sociale
werkvoorzieningschappen voor natuurbeheer is een interessante gedachte. Echter,
ons college heeft geen verantwoordelijkheid voor de inzet vanuit deze schappen
voor natuurbeheer. Desondanks is ons college bereid om te helpen bij het tot stand
komen van overleg tussen de grotere organisaties voor natuurbeheer en de sociale
werkvoorzieningschappen.
Vraag 2:
Is het College van GS bereid hiervoor in
overleg te treden met de besturen van d e
sociale werkvoorzieningschappen?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1. Ons college

zal de terreinbeherende organisaties wijzen
op de mogelijkheid van een overleg met de
besturen van de sociale werkvoorzieningschappen, waarop de inzet vanuit die
schappen voor de Gelderse natuur aan de
orde zou kunnen komen.
Vraag 3:
Is het College van GS bereid ons van de
mogelijkheden in het 2de kwartaal van dit
jaar op de hoogte te brengen?
Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 1.
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Gelderse SGP-Statenfractie krijgt steun uit onverwachte hoek
GROOTHEIDSWAAN door Gerry van
der List in Elsevier van 17 maart 2012;
“Bureaucraten willen Olympische
Spelen door de strot van de bevolking duwen”

“En dan is er nog de vaak gesuggereerde
relatie tussen topsport en breedtesport.
Steeds maar proberen bobo”s mensen
wijs te maken dat gewone mensen vaker
de sportschoenen aantrekken door imponerende nationale prestaties op sportief

gebied. Maar dat oorzakelijk verband bestaat helemaal niet. Dat hele Olympische
Plan 2028 is een technocratisch project,
een kostbaar speeltje van megalomane
bestuurders” aldus Gerry van der List.

Beantwoording schriftelijke Statenvragen over verplaatsing De Beijer
Klaas Ruitenberg stelde recent schriftelijk Statenvragen over de verplaatsing
De Beijer naar de Waalwaard in Dodewaard. De antwoorden daardop van
Provinciale Staten kunt u hier lezen.
Inleiding
De verplaatsing van bedrijf De Beijer
zorgt voor veel commotie in het dorp
Dodewaard. Op een tweetal informatieavonden voor inwoners van het dorp
was de sfeer niet plezierig.
Vraag 1
Is de provincie op de hoogte van het
verzet van de burgers tegen de verplaatsing van het bedrijf De Beijer naar de
Waalwaard?
Antwoord
Ja, de provincie is op de hoogte van de
weerstand bij een deel van de bewoners
in Dodewaard. De provincie is ambtelijk
steeds vertegenwoordigd bij de informatieavonden over de nieuwe verbindingsweg die in het dorp Dodewaard
zal komen als het bedrijf De Beijer zich
op de locatie Waalwaard vestigt.
Vraag 2
Is de provincie met de SGP-Statenfractie van mening dat er zoveel als mogelijk gedaan moet worden om de inpassing van het bedrijf De Beijer in het

Vraag 3
Er worden door de inwoners van Dodewaard en politieke partijen uit de gemeente Neder Betuwe verschillende
mogelijkheden aangereikt om de inpassing goed te doen verlopen. De volgende mogelijkheden dienen zich aan:
a) in verband met de geluidshinder
voor het dorp verdient het aanbeveling
om de toegangsweg tot de rondweg
buitendijks te laten verlopen;
b) voor de ontsluiting van het dorp
gaat de voorkeur uit naar het opnemen
van twee rotondes in de rondweg: een
rotonde bij de kruising met de Kalkestraat en een rotonde bij de kruisingmet
de Matensestraat;
c) het opnemen van een fietspad langs
het tracé tussen de Kalkestraat en de
Matensestraat.
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gebied zo optimaal mogelijk moet verlopen?
Antwoord
Gedeputeerde Staten zijn van mening
dat de inpassing van het bedrijf De Beijer in het gebied zo goed mogelijk moet
verlopen. Daartoe heeft zij uw Staten in
september het voorstel voorgelegd om
een bedrag van 6,2 miljoen euro te reserveren om een verbindingsweg te realiseren van de Waalbandijk naar de
A15.
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Wil de provincie bovengenoemde mogelijkheden bevorderen door ze of op te
nemen in het inpassingsplan (3a) of ze
te bespreken in het overleg met de gemeente (3b + 3c)?
Antwoord
De gemeente werkt op dit moment uit
hoe de Verbindingsweg kan worden ingericht. Hierin zijn verschillende opties,
een belangrijke keuze is of deze als 60
of 80 km-weg wordt ingericht. Dit heeft
gevolgen voor de inrichting van de weg.
De gemeente zal deze uitwerking ambtelijk met de provincie bespreken en de
keuzes worden aan de orde gesteld in
een komend bestuurlijk overleg medio
maart.
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Beschikbaar stellen van gereserveerde € 4.500.000 voor Vitale Landbouw in de begroting 2012.
K. Ruitenberg (SGP): Duurzaamheid
is een belangrijk aspect. Wie wil er nu
produceren op een wijze die niet milieuvriendelijk is. En wij kennen het
Bijbelwoord: “zelfs de Koning wordt
van het land gediend”. Wij hebben er
allemaal belang bij. Als het nu gaat
over de structuur van de bedrijven,
over bedrijfsverplaatsingen of kavelruil. En bij aaneengesloten bedrijven

wordt de weidegang bevorderd. Als
Gelderse SGP stemmen wij graag met
dit voorstel in.
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Eppie Klein vervangend voorzitter
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 28 maart was Eppie Klein voorzitter. Dit in verband met de afwezigheid
van de Commissaris van de Koningin.

CITAAT
“Lees de Bijbel niet enkel als geschiedenis, maar ook als een liefdesbrief door God aan u
gestuurd.”
Thomas Watson
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