Van: Marcel Lathouwers <lathouwersm@noord-holland.nl>
Verzonden: maandag 8 maart 2021 18:10
Aan: Statengriffie <statengriffie@noord-holland.nl>
Onderwerp: RE: Cie RWK - Twee verzoeken van SP voor het agenderen van een C-stuk naar de Bagenda
Geachte Statengriffie,
Het agenderingsverzoek voor de Commissie RWK aangaande het onderwerp “Vergunningplicht en
bevoegdheidsverdeling Microsoft-datacenters Hollands Kroon" wordt bij deze ingetrokken.
Het nieuwe verzoek is om deze brief, om dezelfde redenen, bij de Commissie NLG te bespreken.
Gedeputeerde Olthoff sprak tijdens de Statenvergadering op 8 maart over de Wabo, waarbij dus het
milieu hoofdthema is en derhalve valt onder de commissie NLG.
Zie bijlage voor het nieuwe verzoek.
Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Marcel Lathouwers
Van: Marcel Lathouwers
Verzonden: maandag 8 maart 2021 17:58
Aan: Statengriffie <statengriffie@noord-holland.nl>
Onderwerp: Cie RWK - Twee verzoeken van SP voor het agenderen van een C-stuk naar de B-agenda
Geachte griffie,
Graag wil de SP twee verzoeken indienen voor het agenderen van een C-stuk naar de B-agenda, voor
Cie RWK van 15 maart aanstaande.
Zie bijlagen.
Hopelijk heb ik u hiermee voldoende geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Marcel Lathouwers
Fractiemedewerker SP Noord-Holland en SP Haarlem
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Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht
te verwijderen. SP Noord-Holland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die

verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Denk aan het milieu voordat u dit bericht afdrukt.

Onze zorg verdient meer dan alleen applaus! Vind jij ook dat zorgverleners een
eerlijke beloning verdienen? Teken de petitie op www.eerlijkebeloning.nl
Wil je ons steunen? Word dan lid van de SP. Dit is hét moment!
www.sp.nl/lidworden-tk

