Beste lezer,

18 november 2014

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

In deze nieuwsbrief
• Algemene beschouwingen bij de Provinciale
Begroting 2015
• Windvisie Gelderland

Algemene beschouwingen bij de Provinciale Begroting 2015
Hieronder leest u een gedeelte van de algemene beschouwingen bij de Provinciale Begroting 2015. De
complete algemene beschouwingen kunt u lezen op onze website.
Klaas Ruitenberg (SGP):
Geachte voorzitter, leden van de Staten,
Op 31 oktober was het Hervormingsdag. Op deze dag staat de
herdenking aan Luther centraal. In het bijzonder de publicatie van zijn
95 stellingen. Niet minder is Luther bekend geworden door zijn
liederen. De belangrijkste daarvan is wel “Een Vaste Burcht is onze
God”. In dit lied bezingt Luther zijn vertrouwen op God onder moeilijke
omstandig-heden. En die moeilijke omstandigheden brengen ons bij
de dag van vandaag.
De wereld is in rep en roer. Syrië, Oekraïne. Overal onzekerheid.
Twee dagen terug de herdenking van de MH17-ramp. Ebola, de IS en
zo zou meer te noemen zijn. En te midden van al deze onzekerheid
zoekt de mens rust. Luther zocht en vond die rust bij zijn God.
Door de eeuwen heen hebben mensen hun houvast gevonden in de
Bijbel. Daarin staat dat de overheid Gods dienares is en wel om het
in de taal van de Bijbel uit te drukken ‘u ten goede’. De overheid is er
dus ten goede van de burgers. De burger moet op de overheid
kunnen vertrouwen.
De overheid heeft ook de plicht om onrecht tegen te gaan en chaos te
voorkomen. Zij moet zorgen dat de sociaal kwetsbare mensen niet
onevenredig hard getroffen worden. De overheid is het schild der
zwakken. Ook in die zin moeten burgers erop kunnen vertrouwen dat
de overheid een stabiele factor is. Voor de transitie van de jeugdzorg
van de provincie naar de gemeenten heeft onze fractie altijd gepleit voor een warme overdracht. En nu het
nog niet op rolletjes loopt bij de gemeenten vragen wij het college van GS om gezamenlijk met de landelijke
overheid zich maximaal in te spannen om dit proces tot een goed einde te brengen. Wij steunen dan ook het
amendement dat door GL is ingediend, waarin gevraagd wordt om na de evaluatie een adequate reactie te
geven.
Bij een kleiner wordend takenpakket hoort ook een minder groot ambtenarenapparaat. Uw college heeft
daar als sturingsmiddel het programma mens en middelen voor. Nu loopt het beslag wat dit apparaat legt
op de begroting aardig in de pas met de andere provincies. Het beschikbare provinciale budget zal door
allerlei ontwikkelingen veranderen. Tegelijkertijd is de provincie bezig met het maken van plannen voor de
toekomstige huisvesting. Graag zouden we zien dat er door het college van GS een studie gemaakt wordt
naar de effecten van veranderingen in het budget op zowel de omvang van het ambtenarenapparaat
alsook de te realiseren toekomstige huisvesting.
Belangrijk voor vertrouwen is ook inzicht in wat van de provincie verlangd kan worden. De verschillende
overheden in het huis van Thorbecke hebben de taken verdeeld. Het richten van de focus op het goed
uitvoeren van die met elkaar afgesproken taken staan wij als SGP-fractie voor. Naar onze mening moet daar
meer op gestuurd worden. Zo behoort het stimuleren van topsport, het binnenhalen van de start van de Giro
niet tot onze kerntaken. Verder staat onze fractie afwijzend tegenover het subsidiëren van diverse
hedendaagse cultuuruitingen die vaak strijdig zijn met onze uitgangspunten. Zeker niet in een tijd waarin de
middelen alleen maar schaarser dreigen te worden. Jammer dat uw college daar in de begroting toch geld
voor gereserveerd heeft. We bepleiten een terughoudend gebruik van het subsidie-instrument. Anders
staan we tegenover het behoud van cultureel erfgoed.
Goed dat uw college veel tijd en energie heeft gestoken in het stimuleren van de economie. Dat wekt
vertrouwen bij de burger. De robuuste investeringsimpuls is daarvan een voorbeeld. De SGP-fractie vindt dat
daar in tijden van recessie extra gelden voor mogen worden ingezet. Dat geldt ook voor de stads- en
regiocontracten. Dit is een bewezen instrument. Hiermee ontstaan veel middelen die ingezet worden ter
stimulering van de economie. Deze instrumenten leveren veel manuren werk op, bestaanszekerheid voor
veel mensen. Dat komt het vertrouwen in de overheid ten goede. In de komende statenperiode wil de SGP
daar extra middelen voor inzetten.

Bereikbaarheid is daarbij ook een belangrijk punt. Bereikbaarheid via
de weg, met openbaar vervoer, maar zeker ook digitaal. Wij zien
goede kansen voor een provinciale breedbandcoöperatie waarin
naast de provincie, gemeenten, ook de bewoners zelf investeren.
Dit zou kunnen via de dorpsbelangenorganisaties voor de kleine
kernen met hun omliggende buitengebied, waar nog geen
glasvezelaansluitingen zijn. Hoe staat uw college daar tegenover?

Een sector die als gevolg van de Rusland boycot in grote onzekerheid
verkeert, is de fruitteeltsector. Veel bedrijven hebben het moeilijk. Als
fractie hebben we gesprekken gehad met de sector. Wat naar voren
komt, is dat we hier van een innovatieve sector kunnen spreken. En
juist deze voortdurende innovatie heeft ervoor gezorgd dat in onze
provincie een bloeiende sector is ontstaan. De CU- fractie heeft
samen met ons een motie ingediend om de mogelijkheden te
verkennen om als provincie deze sector door deze moeilijke periode
te helpen. Daarin wordt naast financiële steun ook hulp bij het vinden
van nieuwe afzetmarkten gevraagd.
De overheid heeft ook als taak te zorgen voor een goede verkeersinfrastructuur. Er zijn in onze provincie
nogal wat knelpunten. Te noemen zijn de doorstroming op de A-15, de gebrekkige aansluiting van de A-30
op de A-1. De motie van de fractie van 50+ hebben we mede ingediend. Verder hebben we al weer bijna 4
jaar geleden 10 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verbetering van de Rijnbrug. Kan de
gedeputeerde iets zeggen over de stand van zaken m.b.t. de Rijnbrug?
We gaan afronden. We hebben gezien dat er vele beleidsonderwerpen zijn waarmee de overheid kan
bouwen aan vertrouwen, ook in een onzekere tijd. We willen als SGP -fractie u en uw college alsook de
ambtenaren bedanken voor uw inzet in het afgelopen jaar. We hopen dat daarbij de woorden van het
Lutherlied de uwe mogen zijn. Tot slot wensen we u Gods zegen toe in al uw werk.
Dank u wel.

Reacties van het College van GS op deze algemene beschouwingen
De SGP is heel content met de positieve reacties van het college van GS op bovengenoemde
beschouwingen:
1). De warme overdracht van de jeugdzorg heeft volop de aandacht van het College van GS;
2). De omvang van vernieuwbouwplannen van het Provincie Huis wordt bij de voorjaarsnota opnieuw tegen
het licht gehouden;
3). GS zal zich blijven inzetten voor een snelle verbetering van de Rijnbrug;
4). GS blijft zich helaas in tegenstelling tot de SGP inzetten om de Giro (de ronde van Italië) in Gelderland te
laten starten;
5). De problematiek rondom de Rusland boycot van het Gelderse fruit zal in de komende Provinciale
commissie LCJ nadrukkelijk aan de orde komen;
6). Tevens onderstreept GS evenals de SGP het belang van Stads- en regiocontracten voor de komende
periode.
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Windvisie Gelderland
De windvisie is de eerste actualisering van de Omgevingsvisie. Met de windvisie worden voldoende
locaties voor de opwekking van windenergie ruimtelijk vastgesteld om aan de Gelderse doelstelling van
230,5 MW te voldoen. Daarnaast wordt in de Windvisie het beleid ten aanzien van kleine en solitaire
windturbines nader omschreven.
Namens de VVD spreekt Chris van den Bos. Volgens hem zijn
windturbines grote geldverslinders. Volgens hem hebben PS de
ruimte om een inpassingsplan af te wijzen, zoals dat voor de
Bijvanck. Geen draagvlak, geen provinciale medewerking.
Dick Ebbers (CU) kan zich vinden in de Windvisie. De meeste ophef
gaat volgens hem over de beleving van en de afstand tot windmolens.
Nu moet er doorgepakt worden en voldoende uitleg worden gegeven
over het waarom. Dan ontstaat er vanzelf draagvlak.
De SGP is geen onverdeeld voorstander van windenergie vanwege de aantasting van landschap en dat
turbines draaien op twee bronnen: subsidie en wind, zegt Eppie Klein. Maar we moeten ons houden aan
de bestuurlijke afspraken. Borging van draagvlak (gemeenteraad en bewoners) moet er zijn. 'Een
snoeiharde en keiharde voorwaarde'. In zijn betoog over draagvlak refereert Klein aan Noord-Groningen.
Daar was draagvlak voor gaswinning. Nu is daar geen sprake meer van. Juist de Gelderse inwoners
moeten er van op aan kunnen dat de Staten niet meegaan met locaties waar geen draagvlak voor bestaat.
Gedeputeerde Traag geeft aan gemeenten te ondersteunen bij het creëren van draagvlak door
participatiemodellen aan te bieden. Bij interruptie vraagt Eppie Klein (SGP) hoe de gedeputeerde draagvlak
ziet. 'Gelegitimeerd door de gemeenteraad', zegt Traag. Blijkbaar heeft het voor haar, volgens Klein geen
waarde dat burgers op hoorzittingen reacties geven. Dat vindt de SGP jammer.
Eppie Klein vindt dat de provincie alle mogelijkheden in huis heeft om draagvlak mee te kunnen wegen. PS
en GS moeten dat oppakken. Bijvanck, Wageningen en Oldebroek kunnen heroverwogen worden.

Uiteindelijke stemde een grote meerderheid van PS in met de Provinciale Voorstellen.

Citaat Richard Alleine:
“Hoe meer u zich verdiept in de dienst van God,
hoe meer goedheid u erin zult proeven”

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.

Klik hier als u onze nieuwsbrief
niet langer wilt ontvangen.

