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INTERVIEW

Stem op de SGP juist nu cruciaal
De SGP loopt zich warm voor de verkiezingen van Provinciale Staten
in Gelderland. Lijsttrekker Klaas Ruitenberg uit Opheusden en Statenlid
Evert Mulder uit Apeldoorn zetten zich vanaf 20 maart graag in voor
Gelderland. ,,Een stem op de SGP is juist nu cruciaal.”

Foto: GtV

Overleg tussen lijsttrekker Klaas Ruitenberg (l.) en Statenlid Evert Mulder in de Statenzaal waar
Provinciale Staten vergadert in het Huis der Provincie in Arnhem.

W

at doet een provincie eigenlijk?
Klaas: ,,De provincie is een bestuurslaag tussen Rijk
en gemeenten. De provincie bepaalt bijvoorbeeld waar
gebouwd mag worden, waar natuur komt, waar boeren
mogen boeren, waar windmolens mogen komen.”
Evert: ,,De provincie is ook verantwoordelijk voor aanleg en
onderhoud van provinciale wegen. Meer dan 1300 kilometer in Gelderland! De provincie besluit ook over bussen en
regionale treinen.”
Wat zijn speerpunten van de SGP?
Klaas: ,,Belangrijk is Bijbels rentmeesterschap. Dat is ons
uitgangspunt bij alle speerpunten. Daarbij vinden wij
goede verbindingen belangrijk. Tussen economie, gezondheid, voedselvoorziening en vervoer bijvoorbeeld. De SGP
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wil windmolens en zonnepanelen langs de snelwegen
plaatsen in het kader van de energietransitie.
De SGP vraagt verder om een aanpak van de overschrijdingen van de aanrijtijden van ambulances. Zo’n 95
procent van de spoedritten vindt in veel plaatsen op de
Veluwe en in de Betuwe niet binnen een kwartier plaats.”
Evert: ,,De SGP pleit voor voldoende woningbouw in dorpen, ook voor starters, voor jongeren uit het eigen dorp.
De SGP zet in op verbreding van de snelwegen A1 en de
A28. En een vermindering van het aantal regels voor agrariërs.
Boeren zijn onze voedselproducenten. Daarom moeten we
onze agrariërs koesteren en meer in het zonnetje zetten.
Als boerenbedrijven enige schaalvergroting nodig hebben,
willen wij die bieden.”

Wat zijn wapenfeiten van de SGP in de afgelopen vier jaar?
Evert: ,,Diverse SGP-moties zijn aangenomen. Onder andere voor onderzoek naar een alternatief voor Fipronil, het giftige luizenmiddel in de
pluimveesector. Maar ook een motie om de nieuwe Rijnbrug bij Rhenen te
versnellen.”
Klaas: ,,De SGP heeft voortdurend gelobbyd voor een oplossing van knooppunt A1/A30 en ook voor de verkeersafwikkeling op de A15. Verder kan de
sjoel in Elburg dankzij de SGP uitbreiden.”
Heeft stemmen op een kleinere partij in Gelderland nou wel zoveel zin?
Evert: ,,Jazeker. Na de verkiezingen zijn er in Gelderland waarschijnlijk
geen grote partijen meer. CDA en VVD hebben elk negen zetels, de SGP
drie. Dat verschil wordt kleiner. Daardoor zijn er meer partijen nodig om
een coalitie te vormen. Dan komen minder grote partijen in beeld. Betrouwbaarheid en duidelijkheid zijn dan belangrijk.”
Klaas: ,,Stemmen op de SGP heeft altijd zin. We proberen Gods Woord te
laten klinken in de Statenzaal. Daarnaast kunnen we door onze kwalitatief
goede inbreng best een stempel drukken op onderwerpen. In Gelderland
wordt geluisterd naar de inbreng van de SGP.”
De SGP is fanatieker dan ooit, constateert Omroep Gelderland. Klopt
dat?
Klaas: ,,Klopt, ons campagneteam verricht goed werk. We leggen veel
werkbezoeken af en nemen deel aan alle verkiezingsdebatten. Verder
maken we slim gebruik van sociale media en presenteren we de partij in
advertenties in kranten.”
Evert: ,,Nou, fanatiek is wat overdreven, maar we voeren inderdaad intensief campagne. We moeten niet alleen bidden, maar ook werken. We hebben daarom bijvoorbeeld 200.000 flyers laten drukken.”
Wat is je motivatie om je in te zetten voor Gelderland?
Evert: ,,Ik zie het als mijn taak de SGP-beginselen, gebaseerd op de Bijbel,
te vertalen naar praktische politiek. Verder vind ik het mooi om mijn ervaring als raadslid in Apeldoorn in te zetten voor Gelderland.”
Klaas: ,,De SGP is opgericht om Gods Woord tot meerdere erkenning te
brengen in de politiek. Met de huidige secularisatie wordt dat moeilijker.
Toch zijn er nog altijd voldoende mogelijkheden. Meebesturen vind ik een
voorrecht. Ik doe het graag.”
Is de SGP klaar voor collegedeelname?
Klaas en Evert: ,,Wij gaan de verantwoordelijkheid niet uit de weg.”
Evert: ,,De SGP kan daarbij samen optrekken met de CU, maar ook zelfstandig meedoen. De samenwerking met de CU is goed We wisselen veel
moties eerst onderling uit en bespreken die samen.”
Klaas: ,,De samenwerking met de CU is inderdaad goed, ook al komt dat
niet altijd tot uiting in stemgedrag. De CU opereert vooral links van het
politieke spectrum, terwijl de SGP meer rechts georiënteerd is.”
Evert: ,,Maar zeker in ethische zaken zijn we het vaak eens.”
Hoeveel zetels krijgt de SGP?
Evert: ,,Een vierde zetel zou welkom zijn. Alleen al voor de werklast. Maar
aan beschouwingen waag ik mij niet. Ik leg de uitslag liever in Gods hand.”
Klaas: ,,Drie of vier. De uitslag is sterk afhankelijk van de opkomst. Een lage
opkomst is gunstig voor de SGP. Dus als de opkomst erg laag is, ligt een
vierde zetel in het verschiet. In het besef dat de Heere alles bestuurt en
regeert.”
Gerard ten Voorde

ter kennisname
Binnenkort zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Maar veel mensen weten
amper wat de provincie doet. Toch
raakt het ons.
In de afgelopen jaren toen Apeldoorn
ingrijpend moest bezuinigen, heeft de
provincie verschillende keren goed bijgesprongen. Een voorbeeld is de sanering
van vervuilde gronden in de Kanaalzone.
Ook draagt de provincie 3 miljoen euro
bij aan de bouw van een tunnel onder
het spoor bij de Laan van Osseveld.
Verder speelt het Provinciehuis in Arnhem een belangrijke rol bij kwesties als
woningbouw, wegen, duurzaamheid en
landbouw.
Apeldoorn heeft daarom belang bij de
provincie. Al was het maar omdat Gelderland door de verkoop van de Nuonaandelen nog steeds een paar miljard
euro heeft. Tientallen jaren aten vooral
Arnhem en Nijmegen stevig uit de Gelderse ruif, maar de afgelopen tijd is ook
onze gemeente meer in het provinciale
gezichtsveld gekomen. Dat is positief.
Daarom doen de provinciale verkiezingen ertoe. De SGP maakt kans op een
vierde zetel. Dat is niet alleen voor de
invloed in Gelderland van belang, maar
ook met het oog op de Eerste Kamer.
De leden van Provinciale Staten kiezen
de leden van de senaat. En daarbij telt
een zetel van een grote provincie als
Gelderland zwaar. Laat uw stem daarom niet verloren gaan, want de tweede
zetel van onze partij in de Eerste Kamer
is wankel.
Mogen wij u bovenal vragen om in
deze verkiezingstijd onze partij niet te
vergeten in het gebed? Opdat ook in
de provincie de oproep mag klinken om
Gods heilzame inzettingen te houden.
Met vriendelijke groet,
Henk van den Berge
fractievoorzitter
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Meer aandacht voor kwetsbare burger
In de nieuwe gezondheidsnota kiest Apeldoorn ervoor om extra aandacht te geven aan kwetsbare burgers en 55-plussers.

A

voor eenzamen tot bijvoorbeeld voorlichting over de schadelijke effecten van sociale media (sexting).

De gemeente probeert met een breed scala aan activiteiten de gezondheid te verbeteren. Dat varieert van
programma’s om overgewicht bij kinderen te voorkomen,
verslavingspreventie, het vormen van ontmoetingsplekken

Persoonlijk rentmeesterschap
Het gemeentebestuur kiest in de gezondheidsnota voor nog
twee belangrijke punten. Allereerst het terugdringen van gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleiden, want
mensen met een lagere opleiding hebben vaak een minder
gezonde levensstijl. Vervolgens het beperken van de stijgende
zorgkosten. Die stijging komt doordat mensen ouder worden
en het feit dat mensen langer zelfstandig leven met meerdere
chronische aandoeningen.
Op aandringen van de SGP komt er ook extra aandacht voor
de bestrijding van gokverslaving. Het gaat daarbij zowel om legaal gokken (casino’s) als illegaal gokken (vooral via internet).
De SGP vindt dat iedereen allereerst zelf verantwoordelijk
voor zijn gezondheid is. Dat hoort bij persoonlijk rentmeesterschap. Daar waar burgers hulp nodig hebben om gezonde
keuzes te maken kan de gemeente aanvullend wat betekenen.
Vooral als het gaat om jongeren en kwetsbare medeburgers
die bijvoorbeeld lijden aan een verslaving of inwoners die hier
gevoelig voor zijn.
Jan Kloosterman

peldoorn wil een gezond leefklimaat bieden voor alle
inwoners. De gemeente wil hen daarbij ondersteunen
en aanmoedigen. De landelijke speerpunten om gezondheid te bevorderen zijn: minder alcohol, minder roken,
minder depressie, minder diabetes, minder overgewicht
en meer bewegen. Deze speerpunten worden in Apeldoorn
uitgewerkt in drie thema’s:
1. Gezonde leefstijl: onder andere gezonde voeding, gezond gewicht, genoeg beweging, minder of niet roken
en beperkt of geen gebruik van alcohol.
2. Mentale gezondheid: onder meer weerbaarheid tegen
verslavende gewoonten zoals gamen en het gebruik
van genotmiddelen, aanpakken ongezond seksueel
gedrag, preventie tegen depressie en bestrijden van
eenzaamheid.
3. Gezonde leefomgeving: onder andere voldoende groen
en water, tegengaan van geluidsoverlast en schadelijke
stoffen.

Nieuw zwembad in Apeldoorn-Noord
Er komt een nieuw zwembad in het noorden van Apeldoorn. De
opvolger van het zwembad De Sprenkelaar wordt misschien uitgerust
met een wedstrijdbad van 50 meter.
Het zwembad De Sprenkelaar langs de Laan van Zevenhuizen
is bijna vijftig jaar oud. Het is toe aan vervanging. Er zal aan
de noordkant van Apeldoorn een nieuw zwembad komen, is
de verwachting.
De gemeente Apeldoorn gaat dit jaar een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren. Daarbij zal ook gekeken worden of er een
combinatie mogelijk is met andere binnensportaccommodaties. Het college heeft in de raadsvergadering van 17 januari
opdracht gekregen om uiterlijk eind 2019 met een voorstel te
komen voor de bouw, locatie, beheer en exploitatie van een
nieuw overdekt zwembad.
Op initiatief van Lokaal Apeldoorn, 50Plus en Gemeentebelangen wordt daarbij ook nadrukkelijk gekeken naar de optie
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van een 50 meterbad. Dat is onder meer voor de eigen inwoners en verenigingen, maar volgens de politieke partijen is
het bad dan ook geschikt te maken voor regionale, nationale
en zelfs internationale zwemwedstrijden.
Veel partijen in de gemeenteraad vonden dat een goed plan.
Er was ook kritiek, met name vanwege de vermeende obsessie voor topsportevenementen. Dat dit niet direct de insteek is
van dit 50 meterbad blijkt uit het feit dat er dan nog wel meer
eisen aan het nieuw te bouwen zwembad gesteld moeten
worden. Te denken valt aan ruimte voor tribunes, enzovoorts.
Ongetwijfeld zal dit terugkomen in de uitkomst van het haalbaarheidsonderzoek eind dit jaar.
Henk van de Weerd

Op zoek naar een nieuwe burgemeester
Apeldoorn is op zoek naar een nieuwe burgemeester.
Onverwacht kondigde John Berends eind vorig jaar zijn vertrek aan.

H

alf december kwam ineens het bericht dat burge(de grootste fractie) is hiervan voorzitter en Henk van den
meester Berends (CDA) vertrok, omdat hij was voorge- Berge vice-voorzitter.
dragen als commissaris van de Koning in Gelderland. Hij
Eerst wordt begonnen met het opstellen van een profielvolgt daar Clemens Cornielje (VVD) op.
schets, waarna de sollicitatieprocedure volgt.
Voor Berends (62) is de benoeming eervol, maar voor
Apeldoorn is het jammer. In 2012 werd hij in onze gemeente
Henk van den Berge
als burgemeester benoemd. De
afgelopen jaren kreeg hij terecht
veel waardering voor zijn enorme
inzet en de goede en warme manier
waarop hij zijn rol vervulde. Berends
legde gemakkelijk contact en toonde
een grote betrokkenheid. Een minpunt vonden wij zijn voorliefde voor
grootse evenementen.
Als waarnemer benoemde Cornielje
de gepensioneerde burgemeester van
Rheden, Petra van Wingerden (VVD,
64 jaar en wonend te Velp). Begin
februari ging zij aan de slag.
Inmiddels is de gemeenteraad begonFoto: Gemeente Apeldoorn
nen met de benoemingsprocedure
voor een nieuwe burgemeesOp 14 januari werd Petra van Wingerden (met bos bloemen) door de
ter. Hiervoor is een commissie
commissaris van de Koning Clemens Cornielje (rechts van haar) in het
Provinciehuis in Arnhem tot waarnemend burgemeester van Apeldoorn
ingesteld van fractievoorzitters.
benoemd. Bijna alle fractievoorzitters waren hiervan getuige.
Jenny Elbertsen van de VVD

Meer horeca en uitgaanscentra in binnenstad
Een bruisende binnenstad. Dat is wat de gemeente wil. Met veel horeca,
mooie kleinschalige hotels, uitgaanscentra en liefst ook nog een casino.
De gemeente heeft samen met de sector een nieuwe horecavisie opgesteld. Daarin staat wat voor stad Apeldoorn wil
zijn als het horeca en uitgaan betreft. Nieuwe aanvragen
van ondernemers zullen in de toekomst getoetst worden
aan dit kader.
Er staan mooie dingen in. Apeldoorn wil graag een aantal
kleinschalige, authentieke hotels in het centrum. Aan de
randen van de stad zijn grotere hotelketens actief, maar in
de binnenstad zijn ze minder te vinden.
Daarnaast wil de gemeente dat er langs de looproute van
het station richting de binnenstad meer horeca komt. Ook in
de Hoofdstraat is er ruimte voor horeca, bijvoorbeeld tussen
de winkels in. Mooie restaurants zijn ook welkom in de stad.

De horecavisie bevat ook minder fraaie onderdelen. Daar
heeft de SGP aandacht voor gevraagd. De nadruk op de
binnenstad gaat ten koste van de rest van onze gemeente.
Daarnaast wil de gemeente opnieuw ruimte bieden aan
een casino, terwijl de gemeenteraad vorig jaar nog heeft
besloten dit niet te willen.
Ook is de gemeente nog steeds enthousiast over ‘blurring’.
Dit is een proef waarbij je in een winkel ook een alcoholisch
drankje kunt kopen. De SGP heeft moeite met dit experiment. Het is al lastig om de regels rondom alcoholgebruik
te handhaven en dat wordt alleen maar moeilijker met dit
soort experimenten.
Sander Kok
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SGP wil goedkoper parkeren
Parkeren is belangrijk, ongeacht of iemand nu met de auto of de fiets
gaat. In de nieuwe Parkeervisie speelt de gemeente in op recente ontwikkelingen. De SGP heeft aandacht gevraagd voor de hoge tarieven in
de parkeergarages.

E

en Parkeervisie geeft een beleidsmatige basis aan de
manier waarop gehandeld wordt in zaken als parkeervoorzieningen en tarieven, parkeer bewegwijzering,
parkeernormen bij nieuwe ontwikkelingen (om onaanvaardbare parkeerdruk in de omgeving te voorkomen) en
de ontwikkeling van gebruiksmogelijkheden voor bijvoorbeeld vergunningen door klanten.
De laatste Parkeervisie dateert uit 2004. Omdat sinds die
tijd de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan, is er veel
gewijzigd in de herziene Parkeervisie.
Oplaadmogelijkheden
Zo wordt het aanbod van gratis en bewaakte fietsstallingen
vergroot en ook wordt de vindbaarheid en de kwaliteit van
deze stallingen verbeterd. Te denken valt aan meer oplaadmogelijkheden voor elektrische fietsen. Ook geldt dit voor
elektrische auto’s in de parkeergarages die eigendom zijn
van de gemeente (Brinklaan, Haven Centrum, Orpheus en
Marktplein).
Verder wordt in de nieuwe Parkeervisie coulanter omgegaan met het afkoopbedrag voor parkeerruimte wat berekend wordt bij uitbreiding van kleinere winkeloppervlakken.
Nu blijkt dat vaak een bottleneck te zijn.
Bij de politieke behandeling van de parkeervisie hebben

we onze waardering uitgesproken voor de wijze waarop
dit stuk tot stand is gekomen. De conceptvisie is namelijk
besproken in bijeenkomsten met dorps- en wijkraden, belangenorganisaties en raadsleden.
Online reserveren
De SGP wil dat bezoekers van de parkeergarages goedkoper
uit zijn. Nu wordt daar nog afgerond op halve en hele euro’s
waardoor, met name in parkeergarage Marktplein, de kosten
voor een parkeerkaartje flink kunnen oplopen. De Stentor
heeft naar aanleiding van onze motie een regionaal onderzoek gedaan waaruit blijkt dat Apeldoornse parkeergarages
duurder zijn dan in omliggende steden. De wethouder heeft
toegezegd de mogelijkheden van betalen per minuut te gaan
onderzoeken en indien mogelijk door te voeren.
Omdat we niet in de toekomst kunnen kijken is het noodzakelijk om goed op ontwikkelingen te kunnen reageren. De
Parkeervisie is dan ook flexibel en geeft vooral de kaders
aan waardoor nieuwe parkeermaatregelen snel kunnen
worden genomen. Zo wordt er gesteld dat parkeerautomaten over enkele jaren wellicht achterhaald zullen zijn omdat
er allerlei online betalings- en reserveringssystemen zullen
zijn.
Henk van de Weerd

Grote Mc-mast bij Apeldoorn-Zuid
Langs de A1 bij Apeldoorn-Zuid komt een grote reclamezuil van maximaal 38 meter hoog. Met bovenin de bekende gele ”M” van McDonald’s
en daaronder twee led-schermen voor andere reclames.
De mast staat straks aan de zuidkant van de A1; op de carpoolplaats langs de Kayersdijk. De reclamezuil komt er op
initiatief van de plaatselijke McDonald`s franchiseondernemer. Zijn huidige verwijspaal is, door al het groen, nauwelijks meer te zien vanaf de snelweg. Daarom is er in overleg
met ambtenaren een voorstel gemaakt voor een nieuwe
verwijsmast.
Het plan is met meerderheid van stemmen door de gemeenteraad goedgekeurd. Als SGP stemden we tegen.
Ondanks het voorwerk kunnen we niet spreken van een
zorgvuldige inpassing in het landschap. Het lijkt juist dat

de randen van het mogelijke zijn opgezocht. Inderdaad
past de mast bij de stedelijke uitstraling van de stad en
de A1. Echter vanuit het buitengebied is er door het open
landschap en de afbuiging van de A1 sprake van een grote
zichtbaarheid waardoor met name de twee led-schermen
voor lichthinder zullen zorgen. De schermen zijn van 23.00
uur tot 5.00 uur uitgeschakeld en mogen geen bewegende
beelden vertonen.
Verder betreuren we het dat er niet of nauwelijks naar
alternatieven is gezocht die minder impact op de leefomgeving hebben.
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Dorps- en wijkraden blijven belangrijk
Apeldoorn wil een AZC openen. Snel ontstaat er een actiegroep ”AZC, nee”.
Apeldoorn wil windmolens plaatsen. Er komt een actiegroep ”NEE tegen
windmolens Beekbergsebroek”. En de gemeente? Moet die met deze actiegroepen in gesprek? Of hebben we daar de dorps- en wijkraden voor?

D

e dorps- en wijkraden vertegenwoordigen al jarenlang
hun dorp of wijk. Zij hebben nauwe contacten met de
gemeente en zijn de ogen en oren van hun inwoners.
Zowel bij problemen als bij nieuwe ontwikkelingen zijn deze
raden altijd nauw betrokken.
Maar tijden veranderen. Veel inwoners van met name de
grotere wijken weten de dorps- en wijkraden niet meer te
vinden. Ze voelen zich door hen niet vertegenwoordigd. Als
reactie hierop ontstaan er regelmatig actiegroepen, zoals
”Kerschoten energieneutraal” en ”Zuid doet samen”. Moet
de gemeente met hen in gesprek en deze actiegroepen
een status geven? Zowel het college als de gemeenteraad
hebben hier lang over nagedacht.
Er is een speciale werkgroep van de gemeenteraad in het
leven geroepen die het rapport ”Samen voor Apeldoorn”
heeft geschreven. Hierin worden verschillende mogelijkheden benoemd om op een toekomstbestendige wijze samen
te werken met dorps- en wijkraden én met actiegroepen. De
gemeenteraad wilde uiteindelijk voor het scenario kiezen
waarbij de status van de dorps- en wijkraden op hetzelfde
niveau als iedere actiegroep zou liggen. De SGP is hier zeker

geen voorstander van. Wij zien de toegevoegde waarde
van de bestaande dorps- en wijkraden. Hiervoor zijn vaak
actieve vrijwilligers in de weer, die het grotere belang van
hun dorp of wijk dienen. Burgers kunnen met hun vragen in
hun eigen dorp of wijk terecht en daar worden oplossingen
gezocht. Dat bespaart de gemeente ambtelijke capaciteit.
Motie
Tegelijkertijd zien we nieuwe burgerinitiatieven ontstaan.
Daar zijn wij voor. Maar om deze groepen, die vaak voor
één thema worden opgericht en meestal ook maar kort
functioneren, gelijk te stellen met de dorps- en wijkraden,
gaat onze fractie te ver.
Samen met ChristenUnie en CDA heeft de SGP een motie
ingediend. Daarin wordt gewaarborgd dat alle bestaande
rechten van dorps- en wijkraden blijven bestaan. Tevens is
hierin vastgelegd dat zij actief betrokken raken bij de uitwerking van de nieuwe vormen van burgerparticipatie. Met
die waarborg heeft de SGP uiteindelijk toch het voorstel
gesteund.
Sander Kok

Opnieuw groot evenement op Zwitsal
Opnieuw komt er een groots festijn op het Zwitsalterrein. De SGP vreest
overlast voor de omwonenden en heeft kritische vragen gesteld over de
afgegeven vergunning.
Theatergroep Ashtonia heeft een vergunning aangevraagd
en gekregen voor hun voorstelling op het Zwitsalterrein.
De voorstelling bestaat uit absurd theater waarin ,,acrobatiek, slapstick en magie omlijst worden met een flinke dosis
cabaret”. Het gaat om zestien voorstellingen in de periode
van 24 mei tot 16 juni van woensdag tot en met zondag.
De avonden beginnen om zes uur en duren tot elf uur. Op
zondagen is alles een uur vroeger.
Uit veel reacties van bewoners blijkt dat de reuring op het
Zwitsalterrein te veel geluidsoverlast veroorzaakt voor de
omgeving. De SGP vindt het van groot belang dat de direct
omwonenden van het Zwitsalterrein beschermd worden tegen nog meer (geluids)overlast. Ook betreurt onze fractie
het dat er zoveel zondagen in het geding zijn.
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Na de grootse evenementen in het achterliggende jaar en
de vele klachten van burgers inzake geluidsoverlast hadden we meer terughoudendheid verwacht. De SGP vindt
het onbegrijpelijk dat het college gebruik maakt van zijn
bevoegdheid om van de vastgestelde kaders af te wijken
en topattractie Ashtonia toe te laten.
Uit de reactie op onze vragen blijken er geen harde criteria
te zijn voor de afweging om wel een vergunning af te geven. Daarmee ligt willekeur op de loer en weten bewoners
nog minder waar ze aan toe zijn.
De SGP betreurt deze gang van zaken en vindt dat dit
anders moet. Bij de evaluatie zullen we hier ook op aandringen.
Jan Kloosterman

Klaas houdt van kanaries
Hij is een pittige rijder, fokt kanaries en lust graag boerenkool.
Klaas Ruitenberg (61) uit Opheusden. De SGP-lijsttrekker in Gelderland
houdt van besturen. ,,Daniël is mijn politieke voorbeeld.”
Ruitenberg is in het dagelijks leven bestuurder van De
Schutse, een organisatie voor gehandicaptenzorg. Daarnaast is hij Statenlid in Gelderland.
Waar erger je je het meest aan in Gelderland?
,,Aan de enorme regelgeving. Procedures duren erg lang,
waarbij burgers niet altijd de beste oplossingen krijgen.”
Mooiste plek in Gelderland?
,,Gelderland kent mooie streken. De
Betuwe is een prachtig gebied. Ook
de bosrijke Veluwe is mooi.”
Wat is je stijl van politiek bedrijven?
,,Aandacht geven aan mensen. Niet
op de vierkante millimeter politiek bedrijven, maar de hoofdlijnen
benoemen. En Gods Woord laten
spreken als dat mogelijk is.”

Boerenkool of pizza?
,,Boerenkool. Ik houd van Hollandse pot.”
Trump of Obama?
,,Trump. Ondanks zijn bizarre stijl van regeren, houdt hij
meer rekening met christelijke waarden en normen dan
Obama.”
Stel, je mag 1000 euro uitdelen.
Wie krijgt wat?
,,De zending krijgt alles. Gods Woord
wordt gebracht en de noden van
minder bedeelde mensen worden
gelenigd.”
Waarvoor mogen ze je wakker
maken?
,,Voor een diepgaand gesprek, voor
het helpen van mensen in nood.”

Aan welke eigenschap van je ergert je
vrouw zich het meest?
Hoe stoffig is het provinciebestuur?
,,Aan dromerigheid.”
,,Stoffig…?! Nee. De onderwerpen die
Klaas Ruitenberg
de provincie behandelt, bevinden zich
Wat voor auto rijd je?
alleen iets meer op de achtergrond. Daarom is het goed
,,Een Volvo V40. Zeer stabiele wegligging. Ik ben een pitals Gelderland meer op de voorgrond treedt.”
tige rijder. Meestal heb ik haast.”
Welk ongevraagd advies geef je John Berends, de nieuwe
Hobby’s?
commissaris van de Koning?
,,Kleindieren. Ik fok met zes koppeltjes kanaries en heb
,,Treed in de publiciteit. Laat zien wat Gelderland doet.”
een aantal kippen met een haan.”
Waarom SGP?
Welke maatschappelijke discussie houdt je bezig?
,,Omdat deze partij haar beginselen ontleent aan Gods
,,De discussie over genderideologie en de snelheid
Woord. Een samenleving die gestoeld is op de Tien
waarmee deze het denken van mensen bezet. Het is
Geboden mag Gods zegen verwachten. Dat is goed voor
bijna niet te geloven dat deze ideologie een aantal
iedereen in Gelderland.”
decennia terug nog door het grootste deel van ons
volk werd afgewezen, maar nu algemeen geaccepteerd
Voor welke politicus heb je grote bewondering?
,,Voor Daniël. Hij stond aan het hoofd van een immens rijk, wordt.”
hij genoot achting van iedereen en kwam er in alles voor
Waarmee zou je een meditatie vullen?
uit dat hij God diende.”
,,Met Handelingen 2. Hierin komt het leven van de eerste christengemeente openbaar met een sterk wervend
Stad of platteland?
karakter naar het gehele volk. Zij prezen God en hadden
,,Moeilijke keus. Het platteland voor de rust, de stad voor
genade bij het ganse volk.”
de voorzieningen en de sociale contacten.”
Colbertje of spijkerbroek?
,,Colbertje. Voor m’n werk moet ik stijlvol gekleed gaan.”

Gerard ten Voorde
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Groei van aantal zonneparken nodig
Apeldoorn wordt een viertal zonneparken rijker. Hoewel het een eerste
belangrijke stap is, zijn er nog veel meer zonnepanelen nodig. De SGP
steunt deze ontwikkeling als het goed in het landschap past en als
omwonenden kunnen meepraten en ook delen in de opbrengst.

O

m zonneparken mogelijk te maken, moeten de bestemmingen van de percelen waar de parken komen
aangepast worden. De gemeenteraad moet beoordelen of een zonnepark goed in het landschap past en welke
effecten zo’n park op bewoners en de natuur heeft. In het
overzicht onderaan staan de vier plannen voor zonne-energie die uitgevoerd worden.
Het zonnepark in het Wenumseveld is een particulier initiatief. Het zonnepark Brinkenweg aan de noordzijde van de A1
wordt door de gemeente zelf gerealiseerd. Het zonnepark in
Beemte Broekland en het zonnepark IJsseldijk langs de A1, direct grenzend aan de spoorweg Apeldoorn-Zutphen, worden
gerealiseerd door Solarcentury Benelux bv.
Apeldoorn wil de komende jaren doorwerken aan een klimaatbestendige gemeente en vol inzetten op duurzame
energie. Het is de ambitie om op termijn vrijwel energieneu-

Zonnepark

Oppervlakte

Vermogen

Huishoudens

Beemte-Broekland

ca. 28 ha.

25,0 MWp

6400

Wenumseveld

ca. 20 ha.

15,5 MWp

4200

Brinkenweg - noordzijde A1

ca. 4,5 ha.

2,5 MWp

700

Zonnepark IJsseldijk - langs A1

ca. 4,2 ha.

4,35 MWp

1000

traal te zijn. Eén van de prioriteiten daarbij is het opwekken
van grootschalige duurzame energie. Daarbij is zonne-energie
het belangrijkst. Om de doelen op het gebied van duurzame
energieopwekking te halen, is het niet genoeg om zonnepanelen op daken te leggen. Er zijn ook zonneparken nodig. In het
overzicht is te zien hoeveel er nodig is in de komende jaren.

Vraag zonne-energie
Op begaande grond
Op daken
Totaal

2018-2028 (10 jaar)

2018-2038 (20 jaar)

255 MWp

561 MWp

37 MWp

218 MWp

292 MWp

779 MWp

Het totale aanbod aan zonne-energie in Apeldoorn bedraagt
nu nog maar 75,3 MWp. Er is dan ook nog veel te doen op het
gebied van duurzame energieopwekking.
De SGP wil dat het gemeentebestuur voluit inzet op deze
doelen. Daarbij zullen burgers en bedrijven ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen. We zijn tenslotte allemaal
rentmeester. Als het goed is tot eer van God en tot welzijn van
Zijn schepping.
Jan Kloosterman

Capaciteit elektriciteitsnet nog voldoende
In de komende jaren zal er in Apeldoorn steeds meer duurzame
elektriciteit worden opgewekt. Dat vraagt om een elektriciteitsnet met
voldoende capaciteit. Daar heeft onze fractie vragen over gesteld.
Afgelopen tijd verschenen er verschillende berichten over
een te lage capaciteit van het elektriciteitsnet op sommige plaatsen. Concreet kan het elektriciteitsnet in een
aantal provincies het niet aan als er nog meer zonneparken of windmolens komen. Hoewel in de berichtgeving
de provincie Gelderland niet genoemd wordt, heeft de
SGP-fractie vragen gesteld over de stand van zaken in
Apeldoorn.
Tijdens een raadsvergadering gaf wethouder Sandmann
in reactie op onze vragen aan dat ons elektriciteitsnet op
de korte termijn genoeg capaciteit heeft om duurzaam

opgewekte energie op te kunnen nemen. Regelmatig heeft
hij hier overleg over met de Apeldoornse netbeheerder
Liander en met de omliggende gemeenten. Liander is
verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en de
kwaliteit van het elektriciteitsnet.
Op de middellange termijn is er mogelijk wel een tekort
aan capaciteit in ons elektriciteitsnet. Er zullen dan extra
investeringen nodig zijn om dit op te lossen. Daarbij is het
opslaan van elektriciteit een belangrijke mogelijkheid.
De SGP benadert het duurzaamheidsvraagstuk steeds
weer vanuit rentmeesterschap voor Gods schepping.
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Luchtkwaliteit voldoet aan EU-normen
De luchtkwaliteit in Apeldoorn voldoet aan de Europese normen.
Dat mag van een stad in het groen ook wel worden verwacht,
maar alertheid is geboden.

I

n de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit zijn grenswaarden
opgenomen waaraan de luchtkwaliteit in de Europese
landen moet voldoen. Alle landen in Europa moeten jaarlijks
aan de Europese Commissie rapporteren of ze binnen die
grenswaarden blijven. In Nederland wordt dit gemeten door
het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Roet
Uit onderzoek in 2016 blijkt dat Apeldoorn gelukkig aan de
normen voldoet. In onze gemeente is sinds enkele jaren geen
sprake meer van overschrijdingen. De concentraties van stikstofdioxide, fijnstof en roet zijn hier de afgelopen 20 jaar, net
als elders in Nederland, fors afgenomen.
De grootste concentraties van vervuilende stoffen zijn te vinden langs de snelwegen A1 en A50 en op de doorgangswegen
rond met name het centrum: Molenstraat-Centrum, de Stationsstraat, de Kalverstraat en de Wilhelmina Druckerstraat.
Maar de concentraties liggen daar onder de grenswaarden.

Hoewel Apeldoorn aan de Europese richtlijnen voldoet, is
er wel een aantal kanttekeningen te maken. De afnames
zijn de laatste jaren niet meer zo groot en het wordt steeds
duidelijker dat ook onder de grenswaarden nog negatieve
gezondheidseffecten kunnen optreden. Vooral fijnstof en roet
zijn hierbij van belang. Het blijft daarom zinvol te investeren in
maatregelen die de lokale luchtkwaliteit verbeteren. Dat geldt
zeker voor de gebieden in het centrum met de hoogste concentraties vervuilende stoffen.
Apeldoorn is daar al mee bezig. Een duidelijk voorbeeld is
dat er schonere bussen rijden en dat het gebruik van de fiets
wordt gestimuleerd. De SGP steunt deze aanpak van harte.
Sommige steden weren vrachtwagens en dieselauto’s uit
hun centrum. Dat vindt een grote meerderheid van de Apeldoornse gemeenteraad –inclusief de SGP¬– op dit moment
een stap te ver. Omdat we aan de normen voldoen, is daar
nog geen reden voor.
Henk van den Berge

Locatie: Dorpshuis De Hoge Weije,
Dorpstraat 34 in Beekbergen.
Aanvang: 20.15 uur. Iedereen welkom
0577 750 913

MKB-adviseurs & accountants

info@aucta.nl

Aardhuisweg 20, 3888 MG Uddel
AUCTA.NL

Recreatie is kerndoel en inkomstenbron
Voor Apeldoorn, en heel de Veluwe, is recreatie een belangrijke bron
van inkomsten. Een van de kerndoelen van de gemeente is daarom dat
Apeldoorn beschikt over een ”Toeristisch Toplandschap”.

D

e kaders voor recreatievoorzieningen als campings
en vakantieparken in Apeldoorn zijn vastgelegd in de
nieuwe notitie ”Speelruimte Verblijfsrecreatie”. De laatste versie dateert uit 2004.
Permanente bewoning
Tijdens de raadsvergadering van 14 februari is de nieuwe
versie vastgesteld. Deze zorgt er wat de SGP betreft voor
dat het aanbod nog beter aansluit bij de wensen en behoeften van bezoekers en aanbieders. De ambitie is om de verblijfsrecreatieve sector verder te stimuleren. Dat is positief
voor de werkgelegenheid, de kwaliteit van de leefomgeving
en de economische bestedingen.
Daarbij heeft de SGP onderstreept dat het nodig is
scherp toezicht te houden op onrechtmatige permanente
bewoning op vakantieparken en campings. Het gaat om
ruim duizend gevallen. Ook is het belangrijk dat de
criminaliteit op de vakantieparken wordt geweerd. Het
kan bijvoorbeeld gaan om belastingontduiking, witwassen en prostitutie. We zijn blij dat Apeldoorn bij het
aanpakken van de problemen gezamenlijk optrekt met
buurgemeenten binnen het programma ”Vitale Vakantieparken”.
De fractie van Lokaal Apeldoorn diende een motie in waarin

het college opgeroepen wordt de mogelijkheden te onderzoeken van een stadscamping. Tot nu toe beheert de
gemeente alleen de camperplaatsen bij Malkander (6 gratis
plaatsen) en die op het parkeerterrein aan de Prins Willem
Alexanderlaan (8 betaalde plaatsen). Dit betreft tijdelijke verblijfplaatsen. De gemeente gaat actief op zoek naar permanente locaties. Hierover zullen gesprekken gevoerd worden
met ondernemers.
Volgens Lokaal Apeldoorn is het wenselijk dat in deze
zoektocht ook de mogelijkheid meegenomen wordt om een
stadscamping in de stad te realiseren. Daarbij wordt gesteld dat deze camping in de stad geen nadelige gevolgen
mag hebben voor het bestaande groen en de inbreidingsmogelijkheden (wonen).
Overlast
De meerderheid van de raad steunde deze motie. Als SGP
gingen we hier niet in mee. Wij zijn van mening dat het initiatief voor een stadscamping niet bij de gemeente dient te
liggen. Bovendien kan zo’n camping leiden tot overlast voor
omwonenden en zijn er op de vele campings in de omgeving genoeg mogelijkheden.
Henk van de Weerd

Bij Apeldoorn komen twee nieuwe ecoducten
Apeldoorn krijgt twee nieuwe ecoducten. Dat is goed voor het wild,
maar ze kosten een fiks bedrag.
In maart stemde de gemeenteraad in met de komst van
twee ecoducten. De eerste wordt gebouwd over de Amersfoortseweg (de N344; vanaf Apeldoorn gezien net na de
afslag Aardhuisweg). De andere komt bij de Kootwijkerweg
(de N302; tussen de afslag Harderwijk/A1 en Nieuw-Milligen). De provincie Gelderland had hiervoor aan Apeldoorn
toestemming gevraagd, omdat het bestemmingsplan moet
worden aangepast.
De twee nieuwe ecoducten passen in een groter netwerk
van ecoducten op de Veluwe. Het is de bedoeling dat het
wild hierdoor betere looproutes krijgt. Nu vormen de provinciale wegen N302 en N344 voor de herten, vossen en
zwijnen een flinke barrière.
Omdat de ecoducten midden in natuurgebied worden
aangelegd, zal worden gezorgd voor een goede

landschappelijke inpassing. Het ecoduct over de N302
krijgt overigens de naam van de begin dit jaar
teruggetreden commissaris van de Koning, Clemens
Cornielje.
De SGP heeft ingestemd met het voorstel. Wel hebben we
een kanttekening gemaakt bij de circa zeven miljoen euro
die nodig is voor de bouw van de twee ecoducten. Het bedrag wordt weliswaar betaald door de provincie en het wild
moet worden beschermd, maar het is veel geld. Er zijn ook
andere grote problemen op het gebied van bijvoorbeeld
milieu en duurzaamheid waar het geld aan had kunnen
worden besteed en die de gemeenteraad wel eens belangrijker had kunnen vinden.
Henk van den Berge
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Tekort op jeugdzorg bijna 20 miljoen
Apeldoorn kampt met een tekort van bijna 20 miljoen euro bij de jeugdzorg.
Voor de duizenden jonge mensen die met deze zorg te maken hebben, kan
dat gevolgen hebben.

S

inds begin 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk geworden voor veel taken op het gebied van de
jeugdzorg. Zij krijgen daarvoor geld van het Rijk. Gemeenten moeten dat efficiënter en goedkoper doen en
daarom is op de budgetten voor jeugdzorg gekort. Volgens het kabinet kan dat om omdat gemeenten dichter
bij de burgers staan.
Continuïteit zorg
In Apeldoorn stond voor iedereen die jeugdhulp nodig had
de continuïteit van de zorg voorop en dat is gelukt. De SGP
vindt dat erg belangrijk.
De financiën vormen echter een groot probleem. In 2015
leek Apeldoorn de jeugdzorg te kunnen betalen met het
beschikbare geld. Vanaf 2016 liepen de tekorten echter
op. In januari 2019 meldde het college dat het tekort in de
jeugdzorg vorig jaar steeg naar 19,6 miljoen euro. Van dit
bedrag komt 6,3 miljoen euro uit voorgaande jaren, omdat
zorgaanbieders hun rekeningen pas later ingediend hebben bij de gemeente.
In Apeldoorn kost de jeugdzorg nu jaarlijks structureel 13,3
miljoen euro meer dan we van het Rijk krijgen. Het is de
verwachting dat dit tekort in 2019 nog groter wordt. Veel
andere gemeenten hebben dezelfde problemen.
Inmiddels is er een stuurgroep van experts en twee wethouders die samen bekijken hoe de kosten omlaag kunnen.

advertentie

Dat kan bijvoorbeeld door lagere tarieven met zorgaanbieders af te spreken en door zo mogelijk minder zware zorg
in te zetten.
Ook is er een stevige lobby richting het Rijk om meer geld
beschikbaar te stellen voor de jeugdzorg. Zonder dat zijn
de tekorten niet op te lossen.
Daarbij kampen gemeenten als Apeldoorn met relatief veel
(jeugd)zorginstellingen met een extra probleem. Als in een
andere gemeente een rechter bepaalt dat een jongere
moet worden opgenomen door een zorginstelling in Apeldoorn, dan komt de rekening daarvoor bij onze gemeente
terecht, terwijl daar onvoldoende extra vergoeding tegenover staat.
Christelijke hulpverlening
De SGP vindt het belangrijk dat de kwaliteit van zorg niet
lijdt onder de financiële tekorten. Ook wil onze partij dat
elke jongere voor christelijke hulpverlening moet kunnen
kiezen. Deze wettelijke keuzevrijheid moet gewaarborgd
blijven. Dat kan als voldoende verschillende zorgaanbieders
een contract met de gemeente Apeldoorn hebben.
Het oplossen van de enorme tekorten is uiteraard ook een
belangrijke opgave. De SGP vindt dat de landelijke overheid
meer geld beschikbaar moet stellen.
Jan Kloosterman
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Voorwaarden aan ‘Lelystad’
Lelystad Airport open in 2020? Wat
Apeldoorn betreft kan dit pas als het
luchtruim opnieuw is ingedeeld, waardoor de laagvliegroutes vermeden kunnen worden. Apeldoorn diende daarom
een zienswijze in.
De inspraakprocedure voor Lelystad Airport liep sinds begin januari. Burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden konden via
een zienswijze laten weten wat zij van de plannen voor Lelystad Airport
vinden.
De zienswijze van het Apeldoornse college bevat specifieke punten voor
onze gemeente. Die gaan onder andere over de stapeling van geluid bij
Klarenbeek (door de aanwezigheid van vliegveld Teuge) en bij Hoenderloo (als gevolg van aanwezigheid van vliegveld Deelen), over de beperkte
omvang en reikwijdte van de monitoring en over de gevolgen voor de
exploitatie van met name het paracentrum op vliegveld Teuge.
SGP Apeldoorn is, net als het college, niet op voorhand tegen een uitbreiding
van Lelystad Airport. Waar het ons om gaat, is dat alle aspecten en effecten
goed moeten worden bekeken, zodat er een afgewogen visie op de Nederlandse luchtvaart komt. Dat is nu niet het geval. De tijd is simpelweg nog niet
rijp om nu een goed besluit te nemen over Lelystad.
De lange laagvliegroutes van en naar Lelystad Airport zijn voor ons écht
onacceptabel. We zijn blij dat dit is opgenomen in de zienswijze. Het
is nu aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om met een
reactie te komen. Dat ze daar wel even werk mee hebben mag duidelijk
zijn. Tijdens de inspraakprocedure zijn er namelijk ruim 9400 zienswijze
ingediend bij het ministerie.
Henk van de Weerd
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#burgemeester
@Apeldoorn
Ook u kunt solliciteren, het is een open
functie. De vacature voor burgemeester
van Apeldoorn staat binnenkort open.
Zoekt u een ambt met uitdaging? Word
burgemeester!
De vacaturetekst heeft u zelf kunnen
opstellen. De kwaliteiten van de burgemeester heeft u kunnen meebepalen. Niet
gedaan? Jammer, de gemeenteraad stond
open voor suggesties.
Maar er valt meer te kiezen dezer dagen.
Kieslijsten voor het Europees Parlement,
de Gelderse Provinciale Staten en voor het
waterschap Vallei&Veluwe liggen binnenkort in uw stemhokje. Uiteraard gaat u
ook stemmen. Met uw stem kleurt u een
SGP ’er de volksvertegenwoordiging in en
dat is goed voor ons allemaal.
Wat doen die instanties? Lees de verkiezingsprogramma’s. Na ruim honderd kantjes opgetogen teksten in een oranje jasje
weet u exact waarvoor u stemt. Aanrader:
samenvattingen van de programma’s
staan online.
Terug naar de burgemeester. Kwaliteiten
als mensenmens, daadkrachtig, goed
benaderbaar, goed voor de dorpen,
bemiddelaar en crimefighter zijn favoriet.
Diegene die zich hierin kan vinden, wordt
gevraagd te solliciteren.
Het klopt dat dit ambt bijzonder ingevuld
wordt. De chef van ministers is de MP,
daarop kunt u niet solliciteren. De chef van
de provincie is de CvdK, daarop kunt u
wel solliciteren net als op de functie van
burgemeester: de chef van de gemeente.
Een burgemeester kiezen doen we niet,
de voorzitter van de gemeenteraad dient
kwalitatief geschikt te zijn voor de functie
en niet dankzij een vlaag van populisme
de keten omgehangen te krijgen. Solliciteren dus.
Stephan Wiegman
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