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MOTIE: 'Prioriteitsstelling Sustainable Development Goals'vreemd aan de orde van de dag

Provinciale Staten in vergadering bijeen op 2 februa ri 2O22,

Constaterende:

dat de provincie Drenthe als SDG-organisatie is geregistreerd en dat zelfs vermeld
wordt dat de provincie Drenthe de eerste provincie is die een handtekening gezet

heeft onder de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's)

dat op 1 juli 2020 bij de behandeling van de voorjaarsnota motie 2O2O-L2 door
Provinciale Staten is aangenomen met als strekking de brede welvaart en de 17

duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als koers te zien bij
de uitwerking van de maatregelen gericht op economisch herstel tijdens als na de

coronacrisis
dat er inmiddels in het Noorden allerlei SDG-organisaties in het leven zijn geroepen

en zelfs een heuse Kanselarij

dat de Verenigde Naties destijds een internationale survey hebben laten uitvoeren
met miljoenen deelnemers en met als resultaat de 17 SDG doelstellingen en de
prioritering ervan vastgelegd in het SDG-doelstellingenplaatje
datin201,4/2015 deze is herhaald met 7 miljoen deelnemers en met in grote lijnen
dezelfde uitkomsten.

overwegende:

dat er in Drenthe tenminste 1-L voedselbanken zijn met vaak daar nog aan verbonden
kledingbanken en er zo op wrange wijze ervan getuigen dat aan de doelstellingen 1.

en 2 van de SDG's ook in Drenthe nog wel het e.a. dient te verbeteren

dat wanneer iemand als normale werkende inwoner zich geen huis kan veroorloven
en er ook geen betaalbare huurhuizen beschikbaar zijn dat zo iemand eigenlijk onder
doeleinde 1 'Armoede'valt en dat de overheden zich dat dienen te realiseren

dat in de laatst bekende grootschalige survey van 2015 'klimaat actie' zelfs op de

allerlaatste plaats gezet is en 'Goede opleiding','Goede gezondheidszorg'en 'Goede

werkgelegenheid' als hoogste prioriteit gesteld zijn en dat onder 7'Betaalbare en

schone energie' zelfs vervangen werd door'Betrouwbare energievoorziening'

dat het goed zou zijn als bij het hanteren van de Duurzame doelen ook de prioritering
goed in het oog gehouden gaat worden.

verzoeken GS:

bij beleidsmaatregelen in het algemeen en zeker bij de uitwerking van de

maatregelen gericht op economisch herstel tijdens en na de coronacrisis ook strikt de



prioritering die aangegeven wordt in de SDG's te hanteren. Concreet betekend dit
dat Klimaatneutraliteit (prioriteit no. L3 'Climate Action') en Natuurbeheer in zowel

water als op land (prioriteit no. 14'Life below water' respectievelijk no. 15 'Life on

land') een lage prioriteit hebben;

en gaan over tot de orde van de dag.
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