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Besluitenlijst
Vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie

Woensdag 23 juni 2021
Locatie: Statenzaal

U kunt de agendavoorstellen, de ingezonden brieven en de live-stream via het StatenInformatieSysteem (SIS) inzien op de website van het Drents Parlement onder het volgende adres:
Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) 23 juni 2021 09:00:00, Drents
parlement De lijst met toezeggingen tot en met de vergadering van 19 mei 2021 is als bijlage opgenomen bij deze besluitenlijst.

Aanwezig:
de heer S.J. Vegter (voorzitter)
mevrouw B. van den Berg-Slagter (ChristenUnie)
de heer R.W. Camies (JA21)
de heer B. van Dekken (CDA)
mevrouw G.J. Dikkers (SP)
mevrouw A.J. Dingen-de Vries (D66)
mevrouw H.T. Haan (GroenLinks)
mevrouw A.M. Kleine Deters (D66)
mevrouw S.D. Kort (PVV)
de heer R. du Long (PvdA)
mevrouw A.M. Kleine Deters
de heer E.E.A.A. van Liempd (GroenLinks)
de heer H. Loof (PvdA)
mevrouw W.M. Meeuwissen-Dekker (VVD)
de heer R.C.R.J. van der Meijden (SP)
mevrouw F.S. Mensen-Maat (PvdA)
mevrouw C.M.J. Mentink-Broekhuis (CDA)
de heer H.R. Nijmeijer (GroenLinks)
de heer H. Omlo (JA21)
mevrouw S.J. Peeks (Partij voor de Dieren)
de heer S.R. Pormes (GroenLinks)
de heer H. Post (ChristenUnie)
de heer H.J. Pragt (D66)
de heer R.R. Pruisscher (ChristenUnie)
mevrouw J.A. Roggen (PvdA)
de heer A.K. Schoenmaker (Sterk Lokaal)
de heer G. Serlie (VVD)
de heer J.H. Steenbergen (Sterk Lokaal)
mevrouw A. Udinga (VVD)
de heer N.A. Uppelschoten (PVV)
de heer H.H. Veldsema (ChristenUnie)
de heer C. Vianen (VVD)
de heer A.J. Voerman (JA21)

mevrouw B. Zouine (D66)
mevrouw R.R.M. Zuiker (Partij voor de Dieren)
de heer G. Zuur (CDA)
de heer T.H. Corporaal, statenadviseur

Voorts aanwezig de leden van GS:
de heer C. Bijl (PvdA)
de heer H. Brink (VVD)
de heer H.G. Jumelet (CDA)
de heer J.N. Kuipers (GroenLinks)
de heer T. Stelpstra (ChristenUnie)

Afwezig:
de heer H. Velzing (Forum voor Democratie)
de heer T.P. Blinde (JA21)
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1./2. Opening en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de eerste fysieke vergadering dit jaar. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen binnengekomen.

4.

Besluitenlijst van de vergadering 19 mei 2021 en de lijst van toezeggingen

De besluitenlijst van de vergadering van 19 mei wordt ongewijzigd vastgesteld.
De lijst van toezeggingen wordt conform aangepast. Een actueel overzicht hiervan is aan deze
besluitenlijst gehecht.

5.

Ingekomen stukken

Toegezonden is een lijst met ingekomen stukken A1 t/m A9, B1 t/m B5 en C1 t/m C2.
De volgende schriftelijke vragen zijn binnen gekomen:
A.3.

Jaarverslag en Jaarplan Dutch Techzone

Fractie van de ChristenUnie (mevrouw B. van den Berg-Slagter):
Dit programma loopt eind dit jaar af, en we lezen dat er in dat kader gewerkt wordt aan een
strategienotitie. Wordt dit programma ook nog geëvalueerd voor die tijd? En zo nee, dan willen
we dit stuk agenderen, zodat we in aanloop naar die strategienotitie met het college in gesprek
gaan over onze gedachten hierbij.
Gedeputeerde Brink: Er is 16 februari 2021 een evaluatie over de afgelopen periode richting de
staten gegaan. Gedeputeerde Brink wijst erop dat er 4 oktober een informatie bijeenkomst gepland staat met de raden en de staten over de strategienotitie. Mocht er daarna behoefte zijn
om dit ingekomen jaarverslag en Jaarplan te agenderen dan kan dat alsnog natuurlijk.
A.4.

Actuele ontwikkelingen en aanbieden Jaarverslag 2020, 1e Kwartaalrapportage 2021
Groningen Airport Eelde NV en Jaarverslag 2020 van A&RDF, het Routeontwikkelingsfonds

Fractie van de SP (de heer Van der Meijden):
Naar aanleiding van het gestelde op pagina 3, onder Lening FB Oranjewoud, wil ik graag weten:
Is het rentepercentage van 2,75 procent, nu plus of min de 3mnd Euribor. Deze rente is negatief
en nu rond de -/- 0,54 procent. Welk bedrag valt onder de verpanding van de huurpenningen?
Wat zijn de gemiddelde inkomsten per jaar van de debiteuren? Is mijn conclusie juist dat Oranjewoud nagenoeg geen risico loopt en nu in deze tijd en behoorlijk bedrag aan rente kan ontvangen, wat wordt betaald met publiek geld? Stallen op een bank kost toch geld? En in hoeverre
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zijn alle aandeelhouders betrokken geweest bij het besluit of bij het voornemen dat Oranjewoud een lening ter beschikking stelt in de vorm van een rekening-courant. Kennelijk is daar gisteren nogal wat onduidelijkheid over ontstaan, omdat het nogal wat geheimzinnig zou zijn en
dat er andere afspraken zouden zijn dan die hier op papier staan of bij de gemeente niet bekend zijn.
Fractie van GroenLinks (de heer Pormes):
In lijn met de afspraak heeft de fractie van GroenLinks kennis genomen van de jaarstukken. Om
moverende reden ontbreekt een goedkeurende accountant verklaring . Wij verzoeken GS om
ons op de hoogte te houden en te doen toekomen zodra dit is afgegeven.
Gedeputeerde Bijl: Bij het rentepercentage van 2.75 % moet u de de drie-maands Euribor bij optellen en aangezien die negatief is leidt dat tot een uitkomst die 0.54% lager is dan 2.75%. Dus
het werkelijke percentage is 2.2%. Dit tarief hadden we bij een bank waarschijnlijk niet gauw
gekregen. Het bedrag wat onder de verpanding valt is nooit hoger dan het bedrag van de lening. Het wordt in de vorm van de rekening-courant en partjes van twee ton beschikbaar gesteld. De huurpenningen zijn ongeveer vijfhonderdvijftigduizend euro per jaar en bij de debiteuren gaat het om ongeveer twee miljoen per jaar exclusief het vastgoed.
Bij mijn weten zijn alle aandeelhouders op dezelfde manier geïnformeerd. Er zijn geen afspraken die ik niet ken en die ook niet bekend zijn bij de andere aandeelhouders en die ook niet geheim zijn. Op de laatste vraag of de gedeputeerde het met de SP eens is dat Oranjewoud nagenoeg geen risico loopt is het antwoord nee.
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij de definitieve jaarrekening 2020 van Groningen Airport Eelde
NV deelt met PS inclusief de accountantsverklaring.
A.6.

Evaluatie RUD Drenthe (brief van 15 juni 2021)

Fractie van de ChristenUnie (mevrouw B. Van den Berg):
De ChristenUnie had verwacht dat dit stuk wel geagendeerd zou worden door het college na de
vorige bespreking over de RUD. Gaat het college dat nog doen, of moeten wij dit zelf agenderen?
Gedeputeerde Kuipers: Er wordt aan PS niet gevraagd om een besluit over de evaluatie. Dan was
het wel een Statenstuk geweest. Het is een informerende brief en het is niet gebruikelijk dat
het college die agendeert, maar dit aan PS zelf over te laten indien gewenst. Overigens het AB
moet nog een besluit nemen over hoe we precies die aanbevelingen gaan uitvoeren in tijd, wie
dat gaan doen, wat voor tijd daarmee gemoeid is en of daar kosten mee gemoeid zijn. Dat staat
gepland om vast te stellen in de AB-vergadering van 5 juli. Dus ook die zullen wij u toezenden.
Dus ik kan me wel voorstellen dat u ook dat gebruikt bij het agenderen.
De fracties van D66 (de heer H. Pragt) en de ChristenUnie (mevrouw B. van den Berg-Slagter)
doen een agenderingsverzoek voor de eerst volgende FCBE vergadering betreft deze brief. De
stukken die na 5 juli vrijkomen zullen daarbij ook worden betrokken.
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A.7.

Actualisatie werkplan 2021 Sociale agenda (brief 15 juni 2021)

Fractie van D66 (mevrouw Dingen):

Bij de Kanskaartenactie (p.26) bij het thema Armoede en Laaggeletterdheid het budget van
900.000 voor de alliantie-projecten Armoede en Laaggeletterdheid een bedrag van een ton
is verschoven naar de Drenthe brede projecten. Concreet is daar echter nog geen besteding
voor. Kan de gedeputeerde uitleggen waarom er met geld is geschoven? En daar vervolgens
geen besteding voor is?
Gedeputeerde Kuipers: Hoewel de economie nu gelukkig aantrekt zie je, als je naar individuele
gevallen kijkt, dat er toch mensen met schulden blijven zitten en er mogelijk op lange termijn
armoedeproblematiek ontstaat. Gelet op de besprekingen die wij met u hebben gevoerd hebben we gedacht dat we toch samen met de gemeenten moeten kijken of we daar niet extra actie vanuit de Sociale Agenda op kunnen inzetten. Daarom hebben we ervoor gekozen om daar
voorlopig een ton voor dit doel uit te trekken. Maar er ligt dus nog geen concreet project onder.
Deze stap is echter nodig om in te kunnen spelen op de actualiteit. Mocht er uiteindelijk geen
animo of geen noodzaak voor zijn, dan blijft het geld over en dan schuiven we het of weer terug naar de alliantie projecten of misschien moeten we een andere besteding zoeken als er bepaalde thema's nog niet-volledig gedekt worden door de inzet en de methodiek zoals we die
hebben gekozen.
Voorhangprocedure C.1. Bij brief van 1 juni. jl. stelt het college van GS aan PS voor om
€ 155.000,-- subsidie te verlenen aan het UMCG voor het project LifelnterVention; LIVE !). Ook
stelt GS aan PS voor om € 216.000,-- te verlenen aan de Stichting Erfgoed Arsenaal Drenthe voor
het project Begeleiding Veteranenproject Nieuw Balinge.
De voorzitter concludeert dat er geen bedenkingen zijn en dat GS kan overgaan tot subsidieverlening.
Voorhangprocedure C.2. In de brief van 15 juni verzoekt GS om een zienswijze te geven over de
inzet van vrijgevallen cultuursubsidie. De film Vrij! , dat in het kader van 75-jaar Vrijheid een
subsidie van € 98.000,-- heeft ontvangen, is inmiddels definitief geannuleerd. Het voornemen is
om deze middelen opnieuw in te zetten voor cultuur, gezien de effecten van corona en het belang van een sterk cultureel Drenthe. Hiermee wijkt GS af van de begrotingsregels 2020, zoals
vastgesteld door de Staten.
De fractie van D66 (mevrouw A.A. Kleine Deters) heeft een procedurele opmerking over het
Drents Cultuur vacczine, die al in de brievenbus ligt alvorens er een besluit over is genomen.
De voorzitter concludeert dat er geen zienswijzen zijn en dat GS kan overgaan tot subsidieverlening.
De Lijst met ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

6.

Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
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7.

Voorjaarsnota 2021, incl. eerste (financiële) actualisatie 2021; Statenstuk 2021-10

Gevraagd wordt:
1. de 1e Actualisatie van de Begroting 2021 vast te stellen;
2. in te stemmen met dekking van het tekort in 2021 in de 1e Actualisatie 2021 uit in 2021 te
verwachten onderuitputting en daarvoor als onderdeel van de 1e Actualisatie 2021 een stelpost onderuitputting 2021 in te stellen;
3. als onderdeel van de 1e Actualisatie 2021 een Reserve compensatieverlof in te stellen;
4. de 6e en 7e wijziging van de Begroting 2021 vast te stellen, inclusief de daarin opgenomen
voorstellen voor investeringskredieten;
5. de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
6. in de Reserve cofinanciering respectievelijk in 2022 een bedrag van € 5 miljoen en in 2025 t/m
2028 een bedrag van € 2 miljoen per jaar te storten en die bedragen in die jaren te onttrekken
aan de Financieringsreserve;
7. in te stemmen met het dekkingsplan bij de Voorjaarsnota 2021, in het bijzonder de dekking
uit de Financieringsreserve voor de voorstellen aangaande de klimaatadaptatie, de gebiedsontwikkeling, de wandelknooppunten en de energieleningen;
8. de 8e wijziging van de Begroting 2021 aangaande de Voorjaarsnota 2021 vast te stellen;
9. de Financiële verordening provincie Drenthe 2020, Provinciaal Blad 2020-9697, als volgt te wijzigen: in artikel 7, lid 2, “€ 1 miljoen” te vervangen door “€ 800.000,--";
10. de 9e wijziging van de Begroting 2021 aangaande de stelpost coronamaatregelen vast te stellen en daarmee het resterende bedrag van € 671.586,-- terug te laten vloeien naar de Financieringsreserve en de stelpost coronamaatregelen op te heffen.
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij schriftelijk terug komt op de vraag van de heer T. Serlie (VVD)
over de cross-overs in de derdelijns control taken als het gaat om het professionaliseren van risico management.
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat er een actualisatie komt van het provinciaal Luchtvaartbeleid.
Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat er een zodra er meer duidelijkheid is er meer informatie
komt over de Wet Open Overheid richting PS.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als B-stuk naar
de PS-vergadering van 7 juli 2021.

8.

Kompasplein Wildlands; Statenstuk 2021-6

Gevraagd wordt:
1. in te stemmen met het verlenen van een subsidie van € 625.000,-- aan Wildlands voor de
aanpak van het Kompasplein;
2. dit bedrag te dekken uit de Stelpost Coronamaatregelen (€ 300.000,--) en de Uitwerking Investeringsagenda Plus, Kwaliteitsimpuls Toerisme en Recreatie 2020-2023 (€ 325.000);
3. de financiële effecten hiervan mee te nemen bij de Voorjaarsnota/1e Actualisatie 2021.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk op verzoek van de
ChristenUnie doorgaat als B-stuk naar de PS-vergadering van 7 juli 2021.
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9.

NRK rapport ‘Ruimte voor inbreng, een onderzoek naar de betrokkenheid van burgers
bij ruimtelijke ingrepen’; Statenstuk 2021-3

Gevraagd wordt:
1. kennis te nemen van het NRK rapport ‘Ruimte voor inbreng en de aanbevelingen daarin;
2. de werkgroep Veranderende Samenleving initiatief te laten nemen voor de ontwikkeling
van een gezamenlijk Beleidskader burgerparticipatie provincie Drenthe.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk doorgaat als A-stuk
naar de PS-vergadering van 7 juli 2021.

10.

Ontwerpbegroting 2021 c.a. Noordelijke Rekenkamer; Statenstuk 2021-5

Gevraagd wordt:
− geen zienswijze in te dienen over de Ontwerpbegroting 2022;
−
−

in te stemmen met de bestemming van het resultaat over 2020;
kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 en de Jaarrekening 2020, inclusief de accountantsverklaring;

−

de bijdrage aan de NRK voor 2022 vast te stellen op € 308.333 en dit te verwerken in provinciale begroting 2022.

−

het college van de NRK te informeren over de besluiten onder punt 1 tot en met 3.

De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat het Statenstuk als A-stuk doorgaat
naar de PS-vergadering van 7 juli 2021.

11.

Bouwstenen voor het Deltaplan; brief van het college van Gedeputeerde Staten van
16 april 2021

Geagendeerd door de fractie van JA21.
De voorzitter sluit de beraadslaging met de conclusie dat de brief op dit moment voldoende behandeld is.

12.

GR Prolander; Jaarrekening 2020 en Ontwerp-Programmabegroting 2022; brief van het
college van Gedeputeerde Staten van 13 april.

De voorzitter concludeert dat de gemaakte opmerkingen niet leidt tot een formele zienswijze
op de Ontwerp-Programmabegroting.

13.

IPO-, SNN- en EU-aangelegenheden, NRK en verbonden partijen

De voorzitter stelt opnieuw de Kaderbrief 2022 IPO/BIJ12 aan de orde. In de commissie FCBE van
19 mei is daarvoor ruimte gegeven.
De voorzitter concludeert dat PS van Drenthe het IPO bestuur ruim baan geeft om met de Begroting 2022 IPO/ BIJ12 aan de slag te gaan.
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14.

Sluiting

De vergadering wordt gesloten om 15.41 uur.
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 15 september 2021.
Vastgesteld in de vergadering van de Statencommissie FCBE van 15 september 2021.

, voorzitter

, statenadviseur
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Toezeggingenlijst Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie, 23 juni 2021
Naam

Omschrijving

Startdatum

Einddatum

Stand van zaken

Statencommissie korte termijn
1. Consequenties
beleidsregels op
doelvermogen

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat gedeputeerde Stelpstra
schriftelijk terugkomt op de vraag van de PvdD wat de
consequenties zijn van deze nieuwe beleidsregels op
bijvoorbeeld het doelvermogen?

09-09-2020

09-12-2020

2. Afronding Vitaal
Platteland

Gedeputeerde Kuipers zegt toe dat de vragen gesteld over A8
Afronding Vitaal Platteland schriftelijke worden beantwoord.

20-01-2021

01-04-2021

3. Bereiken van
ondernemers die hulp
nodig hebben in corona
tijdperk

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij gaat kijken bij ‘Ik ben
14-04-2021
Drents Ondernemer’ hoe de ondernemers toch te bereiken, die
door de coronacrisis tussen wal en schip dreigen te komen.
Ook kijkt hij daarbij naar de mogelijkheden van de provincie
om toch nog iets extra’s daarin te kunnen betekenen.
Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij PS op de hoogte houdt van 14-04-2021
het gesprek met de gemeente Assen over de wens van de
staten om zoveel mogelijk sport en bewegen, opleidingen,
onderwijsinstellingen te willen betrekken bij de wielerbaan.
Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een evaluatierapport naar
19-05-2021
de Staten komt over het MKB fonds.

23-06-2021

15-09-2021

√ Statenstuk 2021-22

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij schriftelijk terug komt op de
23-06-2021
vraag van de heer T. Serlie (VVD) over de cross-overs in de
derdelijns control taken als het gaat om het professionaliseren
van risico management.
Gedeputeerde Bijl zegt toe dat hij de definitieve jaarrekening
23-06-2021
2020 van Groningen Airport Eelde NV deelt met PS inclusief de
accountantsverklaring.
Gedeputeerde Bijl zegt toe direct na het zomerreces te komen 02-06-2021
met een update over de precieze gang van zaken van het
concept Universiteit van het Noorden.

7-07-2021

√ Mail van 30-06-2021 van Gedeputeerde Bijl over
antwoorden op openstaande vragen bij Voorjaarsnota

4. Betrekken van
onderwijsinstellingen bij
wielerbaan
5. Evaluatierapport MKB
Fonds
6. De cross-overs in de
derdelijns control taken

7. Definitieve jaarrekening
GAE NV inclusief
accountantsverklaring
8. Concept Universiteit van
het Noorden

Versie 3 september 2021

√ LIS A2 Afdoening toezegging over bereiken van
ondernemers die hulp nodig hebben
in corona tijdperk (brief GS van 22 juni 2021)

23-06-2021

15-09-2021

15-09-2021
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Statencommissie lange termijn (langer dan 3 maanden)
1. Evaluatie Into Nature

Gedeputeerde Bijl zegt toe Into Nature te evalueren nadat de
derde keer dat dit georganiseerd wordt is afgelopen.

04-12-2019

01-12-2021

Stand van zaken d.d. 20 januari 2021
De 3e editie van Into Nature is afgelopen jaar
vanwege corona niet doorgegaan. Daarmee schuift
ook de evaluatie een jaar op. Naar verwachting zal
het evenement dit jaar wel doorgaan. Einddatum
afdoening daarom op 01-12-2021 gezet.

2. Digitale toegankelijkheid

Gedeputeerde Kuipers doet toezegging dat de digitale
toegankelijkheid terugkomt bij de uitwerking van de Sociale
Agenda.

09-09-2020

01-04-2021

3. Alternatieven opcenten

Gedeputeerde Bijl: de staten bijpraten via een
informatiebijeenkomst over mogelijke alternatieven voor de
provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting.
Gedeputeerde Brink: De Staten worden meegenomen via een
informatiebijeenkomst in de ontwikkeling van de VAM berg.

28-10-2020

01-10-2021

28-10-2020

01-07-2021

4. Informatiebijeenkomst
VAM-berg
5. Vervolg TopDutch
campagne
6. Thema duurzaamheid in
project IBDO

7. Onderzoek Permanente
vertegenwoordiging
Nedersaksen
8. Monitoring
Duitslandagenda in P&C
cyclus

Versie 3 september 2021

Gedeputeerde Brink zegt toe dat er een Statenbrief komt
20-01-2021
voordat de opdracht definitief wordt gegund voor een eventuele
voorzetting van de campagne.
Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij uiterlijk aan het eind van
20-01-2021
het jaar de staten informeert over wat er in het project ‘Ik Ben
Drents Ondernemer’ extra is gedaan met het thema
duurzaamheid.
Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de mogelijkheid te
03-02-2021
onderzoeken van een permanente Drentse vertegenwoordiging
in Nedersaksen.

15-9-2021

Gedeputeerde Stelpstra zegt toe de monitoring van de
Duitslandagenda, v.w.b. het opleveren van het aantal banen, in
te voegen bij het onderdeel Europa in de planning en
controlecyclus.

01-11-2021

03-02-2021

√ Excursie op 1 september

01-12-2021

15-09-2021
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9. Bijeenkomst SNN

Gedeputeerde Brink zegt toe dat hij het verzoek doet aan SNN
om een bijeenkomst te organiseren tussen SNN en PS.

19-05-2021

15-09-2021

10. Actualisatie
Luchtvaartbeleid

Gedeputeerde Bijl zegt toe dat er een actualisatie komt van het
provinciaal Luchtvaartbeleid.

23-06-2021

08-12-2021

11. Informatie over Woo

Gedeputeerde Jumelet zegt toe dat er een zodra er meer
duidelijkheid is er meer informatie komt over de Wet open
overheid richting PS.

23-06-2021

08-12-2021

Moties
M2019-28
PET-flessen

Verzoekt het college om voor 21 maart 2020 (Nederland
Schoon) te komen met een robuust uitvoeringsvoorstel
rondom PET-flessen

PS 18-12-2019 21-03-2020

M2020-12
Brede Welvaart en
duurzame
ontwikkelingsdoelen als
koers bij maatregelen
economisch herstel

Verzoekt het college om:
De principes van de brede welvaart en de 17 duurzame
ontwikkelingsdoelen (SDG's) van de Verenigde Naties als
koers zien bij de uitwerking van de maatregelen gericht op
economisch herstel tijdens als na de corona-crisis;
deze principes en koers te betrekken bij de door GS in het
najaar te organiseren bijeenkomst 'Weg uit de coronacrisis'

PS 01-07-2020 01-3-2021

M2021-29
Voorjaarsnota

Verzoekt het college om:
De Voorjaarsnota vanaf volgend jaar weer een
ambitiedocument te laten worden en dat voorstellen met
financiële consequenties apart worden aangeboden.

PS 07-07-2021 01-07-2022

Versie 3 september 2021

GS hebben met GS-brief d.d. 31-3-2020 (LIS A.9)
‘Stand van zaken Motie PET-flessen’ een update
gegeven.
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