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

21 december 2016
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Eindrapportage Giro Gelderland
Klaas Ruitenberg:
Verschillende partijen steunen het College van GS. Toen moest ik even
denken aan het steken of blazen van de loftrompet. Het geluid van de
loftrompet hebben wij het afgelopen jaar steeds gehoord en de SGP
heeft hier niet aan mee gedaan.
Vanwege onze principes zullen wij nooit instemmen met geld voor
topsport onder andere omdat de activiteiten op zondag gehouden
worden en de mensverheerlijking die bijna afgodische trekjes
aanneemt.
Los hiervan kijken wij naar het evaluatierapport. Dit rapport levert ons
als fractie een aantal punten op waaraan wij niet kunnen voorbijgaan.
De argumenten die gehanteerd zijn om Provinciale Staten over de
streep te trekken zijn: economische spin-off en het belang voor de
breedtesport. Volgens het rapport valt de economische spin-off
behoorlijk tegen ... << Lees hier verder >>

Hoe duurzaam is de verbranding van biomassa?

GroenLinks, D66 en PvdA vinden het onwenselijk dat biomassa
wordt verbrand voor de opwekking van energie. Het
belangrijkste argument dat ze daarvoor aanvoeren, is dat er
kooldioxide (CO2) vrijkomt bij de verbranding van biomassa
(zoals hout), en dat het daardoor niet bijdraagt aan de ambitie
om in 2050 als provincie Gelderland klimaatneutraal te zijn.
In het debat daarover hebben we als SGP vooral benadrukt dat voor
ons energieneutraliteit boven klimaatneutraliteit gaat. En zo lang we
nog maar op 5% duurzame energieopwekking zitten in Gelderland
(inclusief de verbranding van biomassa), willen we daar nog niet in
snijden. En hout als energiebron is wel degelijk ‘hernieuwbaar’. De
bomen die nu worden verbrand, hebben wel al 50 jaar of nog langer
CO2 opgenomen uit de lucht, en omgezet in hout. De genoemde
linkse partijen verbranden in feite liever ... << Lees hier verder >>

De SGP komt naar u toe
Start van de campagne voor de Tweede
Kamerverkiezingen.
D.V. vrijdag 10 februari 2017
Van Lodenstein College
Lunterseweg 94, Barneveld
D.V. vrijdag 24 februari 2017
Jacobus Fruytier Scholen Gemeenschap
Anklaarseweg 71, Apeldoorn
Aanvang 19.30 uur.

Open dag Tweede Kamer
Altijd al eens een kijkje willen nemen achter de
schermen van de Tweede Kamer? Meld u dan aan
voor de open dag van de SGP in de Tweede Kamer!
Datum: D.V. zaterdag 18 februari 2017
Tijden: 10.00 tot 13.00 uur of 13.00 tot 16.00 uur
Aanmelden kan via www.sgp.nl/opendag
De toegang is gratis. Vol = vol!

“Wie zichzelf slechts oppervlakkig kent,
kan niet veel van Christus liefde weten”
John Bunyan

Wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met H. Wobben, secretaris van de Gelderse Statenfractie,
e-mail: sgp@ps.gelderland.nl of kijk op onze website www.gelderland.sgp.nl.
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