Van: Patrick Kuilman
Verzonden: vrijdag 19 juni 2020
Aan: Patricia van der Kammen
CC: STATENGRIFFIE
Onderwerp: RE: FW: Technische vragen PVV
Geachte mevrouw Van der Kammen,
Bijgaand de beantwoording op uw vragen:
1. Terecht punt, de datum van de beantwoording van de technische vragen had op 18 juni 2020
moeten staan. Mijn excuses dat ik dat gisteren over het hoofd heb gezien.
De technische vragen zijn wel binnen de gestelde termijn van 2 dagen beantwoord.
2. Naast het herzien ontwerpbesluit is er één andere kleine inhoudelijke/tekstuele aanpassing
geweest. Deze was ook al aangekondigd in het Statenvoorstel 37/20 zelf. Het betreft hier
bijlage 6 waarbij in het Statenvoorstel al de volgende tekst is opgenomen:
20200422 concept Letter of Comfort Zanders - Bevindingen, definitieve versie wordt
nagezonden
7 mei 2020 is de definitieve ondertekende versie (gedateerd op 30 april 2020) nagezonden en
geplaatst op de agenda van de Agendavergadering van 18 mei 2020. Provinciale Staten
hebben dus tijdig deze aanpassing ontvangen.
Met vriendelijke groet,
Patrick Kuilman

Van: Patricia van der Kammen
Verzonden: donderdag 18 juni 2020
Aan: Patrick Kuilman
Onderwerp: Re: FW: Technische vragen PVV
Urgentie: Hoog

beste heer Kuilman,
een aantal dringende vragen nog:
1. de beantwoording is gedateerd 17 juni, waarom heb ik die pas 18 juni om 6 uur
ontvangen?
2. In herzien ontwerpbesluit 37/20F lees ik "
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 28 april 2020 alsmede het
schriftelijk akkoord dat gedeputeerde Van Merrienboer in mandaat heeft gegeven op
de laatste kleine tekstuele aanpassingen d.d. 12 mei 2020; "
Graag een uitputtend antwoord om welke aanpassingen in welk
document/documenten het hier gaat. Hebben PS de betreffende aanpassingen
ontvangen? Zo ja, wanneer, welk document? Zo nee, waarom niet? Graag alsnog
integraal.
Met dank alvast voor beantwoording ruim voor aanvang van de PS vergadering.

vr.gr. Patricia van der Kammen

