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Middels deze nieuwsbrief informeert de Gelderse Statenfractie van de SGP u graag over
de actuele stand van de volgende zaken. Deze keer schetst fractievoorzitter Eppie Klein
een aantal accenten uit de algemene beschouwingen bij de begroting van 2012.

Museumpark Orientalis
GS honoreren verzoek SGP en
komt met een nieuw, aangepast
voorstel.

elk een eigen weg kiezen als het gaat
over de vraag hoe nu verder. Ook de
SGP voelt zich verantwoordelijk voor
het monumentaal religieus erfgoed
van de Heilige Land Stichting.”

Orientalis is sinds 1 januari 2012 gesloten. De beslissing is genomen nadat duidelijk was geworden dat een
grootschalig renovatieplan niet haalbaar was. Provincie en Rijk bleken
niet bereid elk € 6 miljoen te besteden aan het park. Sluiting komt op
het moment dat de restauratie van
de 28 rijksmonumenten die de Heilige Land Stichting telt, bijna is afgerond.

se religie is gebaseerd op de Joods
Christelijke cultuur en de SGP vindt
dat wij die moeten koesteren en ziet
geen aanleiding dit te verbreden
door een multireligieuze samenleving te promoten.”

Arie van Doorn (SGP): “De SGP is in
het verleden kritisch geweest ten
aanzien van het verstrekken van een
overbruggingskrediet voor de doorstart van het Museum Park Orientalis, omdat de plannen te ambitieus
en weinig realistisch waren en omdat het interreligieus karakter niet
wordt onderschreven. De Nederland-

“Echter nu is de vraag wel, hoe verder? De vraag is of wij Provinciale en
Rijksmiddelen, die als stimuleringsgelden bedoelt zijn, in kunnen zetten voor het saneren en afronden
van de schulden en activiteiten van
het Museum Park Orientalis. Ook
zien wij dat het Museum Park Orientalis en de Heilige Land Stichting nu

Het voorstel van GS is eenzijdig en
onvolledig. De SGP vraagt daarom
aan GS om het voorstel terug te nemen en met alle partijen dus met zowel Museum Park Orientalis als de
Heilige Land Stichting rond de tafel
te gaan zitten en dan met een nieuw
voorstel te komen waarin zowel de
schuldsanering als een vernieuwde
doorstart in beeld is gebracht.
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De meeste andere partijen schaarden
zich achter het SGP-verzoek.
Daarom zegde GS toe op 18 januari
met een nieuw voorstel te komen,
zodat in de PS vergadering van 25
januari 2012 een definitief besluit
genomen kan worden.

SGP kritisch over kosten revitalisatie provinciale huisvesting

De provincie Gelderland heeft op dit
moment te maken met een heroriëntatie van taken. Deze gaat samen met
rijkskortingen op de algemene uitkering van ruim € 80 miljoen per jaar.
Als gevolg daarvan zal het aantal,
rondom de markt in Arnhem, te huisvesten medewerkers van 1400 in 2010
afnemen naar circa 1000 in 2015.
Het college van GS sorteerde voor op
revitalisatie, wat inhoudt dat:

Marktstate en Prinsenhof A worden
verkocht. Prinsenhof B zal gesloopt
worden om ruimte te maken voor parkeergelegenheid. Rijnstate wordt grondig gerenoveerd en geschikt gemaakt
voor toepassing van een innovatief
kantoorconcept. De tweede, derde en
vierde verdieping van het Huis der Provincie worden daar eveneens geschikt
voor gemaakt. De ruimte die daarnaast
nog benodigd is wordt door uitbreiding aan Rijnstate gerealiseerd. Hiermee wordt tevens een verbinding gerealiseerd tussen Rijnstate en het Huis
der Provincie en ontstaat er als het
ware een provinciaal gebouw.
K. Ruitenberg (SGP)
vindt het prima dat het
College van GS inzet op
revitalisatie.
Echter

plaatste hij wel de nodige kanttekeningen.
“De vraag is of de werkplaatsfactor die
nu vastgesteld is op 0,9 niet te hoog
is. In verband met het nieuwe werken
kan het best zo zijn dat deze wel teruggebracht kan worden naar 0,75 zodat het zelfs denkbaar is dat de uitbreiding tussen Rijnstate en het Huis der
Provincie niet nodig is. Dit betekent
een enorme besparing.”
Verder wees hij op het feit dat de huisvestingslasten per werkplek toch wel
erg gaan stijgen. Omdat de meeste
fracties nogal wat vragen hebben komt
het College van GS in de volgende
commissievergadering Algemeen Bestuur, Financiën en Welzijn met de
antwoorden op al deze vragen en
wordt het voorstel opnieuw behandeld.
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Meerderheid PS tegen vermindering leden Provinciale Staten

In het regeerakkoord is opgenomen
dat het kabinet komt met een voorstel
tot vermindering van het aantal bestuurders en volksvertegenwoordigers, zowel voor provincies, gemeenten als waterschappen. Voor
Gelderland zou dit betekenen dat het

aantal Statenleden met ingang van de
nieuwe verkiezingen voor PS in 2015
vermindert van 55 naar 41.
Dit zou dan – onder voorbehoud van
lijstverbindingen – ongeveer de volgende uitslag hebben opgeleverd:
VVD
8
PvdA
7
CDA
7
PVV
4
SP
4
D66
4
GroenLinks 3
CU
2
SGP
2

Het ontwerp GS-besluit: Het aantal
Statenleden mag niet verder omlaag
want hiermee komt de democratische
pluriformiteit bijzonder zwaar onder
druk te staan.
Alleen de VVD, de PVV en de Groep
Wullink konden zich hierin niet vinden. De overige partijen schaarden
zich achter het collegevoorstel.
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Citaat
“Hoe meer u zich verdiept in de dienst van God,
hoe meer goedheid u erin zult proeven.”
Richard Alleine
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