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Gewijzigd Statenvoorstel- Warmtebedrijf Holding B.V. Openbaar maken

Bestuurlijke samenvatting van het voorstel
ln de vergadering van 27 mei 2019 hebben Provinciale Staten het college vezocht om "na te
(laten) gaan of er zaken onder de geheimhouding liggen die (inmiddels) openbaar gemaakt

zouden kunnen worden. En hierover voor 2 oktober 2019 te rapporteren".
Bij besluit van 16 december 2020 hebben Provinciale Staten de geheimhouding op een aantal
documenten met betrekking tot het warmtedossier geheel of gedeeltelijk opgeheven en de
geheimhouding op een aantal andere documenten gehandhaafd tot 31 december 2021, omdat
deze het nog lopende proces raken. ln de commissie BE-Warmte van 9 december 2020 heeft de
eerste portefeuillehouder toegezegd om ten behoeve van de scenariokeuze WLQ+ waar mogelijk
de geheimhouding op de documenten op te heffen.
Gedeputeerde Staten stellen voor om de geheimhouding op een aantal van deze documenten
geheel of gedeeltelijk op te heffen.

lnhoud
De provincie houdt samen met de gemeente Rotterdam, verder'gemeente', de aandelen in
Warmtebedrijf Holding B.V., verder'WbR'. WbR is eind2017 opgericht, waarbijde gemeente
97 ,5o/o van de aandelen verkreeg en de provincie 2,5o/o, in ruil voor hun aandelen in
Warmtebedrijf lnfra N.V. en Warmtebedrijf Exploitatie N.V. Daardoor is \A/bR de
moedermaatschappijvan deze beide vennootschappen geworden. De provincie en de gemeente
zijn samen met WbR en andere publieke en private partijen bezig met de doorontwikkeling van
WbR en zijn verder betrokken bij het realiseren van een warmtesysteem in Zuid-Holland.
Gedeputeerde Staten hebben sinds februari 2018 veel informatie over het warmtedossier met
Provinciale Staten gedeeld, zowel mondeling als schriftelijk en zowel in het openbaar als in
beslotenheid. Op grond van de Provinciewet is waar nodig geheimhouding opgelegd door
Gedeputeerde Staten, welke geheimhouding door Provinciale Staten in december 2020 is

verlengd tot 31 december 2021.
Provinciale Staten hebben in hun vergadering van27 mei2019 het college vezocht om "na te
(laten) gaan of er zaken onder de geheimhouding liggen die (inmiddels) openbaar gemaakt

zouden kunnen worden. En hierover voor 2 oktober 2019 te rapporteren". Bij besluit van 18
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december 2019, nr. 7239, hebben Provinciale Staten de geheimhouding op een aantal stukken
geheel of gedeeltelijk opgeheven en de geheimhouding op de overige stukken gehandhaafd tot
31 december 2020.1n december 2020 hebben Provinciale Staten opnieuw een aantal stukken
geheel of gedeeltelijk openbaar gemaakt en de geheimhouding op de overige (passages in)
stukken verlengd tot 31 december 2021. ln vervolg op de besluitvorming over de scenariokeuze
die in december 2020 heeft plaatsgevonden, zijn de diverse stukken opnieuw beoordeeld door de
externe juridisch adviseur van de provincie.
Gedeputeerde Staten kunnen ingevolge artikel25, tweede lid, van de Provinciewet
geheimhouding opleggen op de stukken die zij delen met Provinciale Staten. ln een dergelijk
geval dient sprake te zijn van een situatie waarin een of meerdere van de in de Wet
openbaarheid van bestuur (Wob) genoemde weigeringsgronden zich voordoen. Vervolgens is het
aan Provinciale Staten om de geheimhouding te bekrachtigen in hun eerstvolgende vergadering
(artikel 25, derde lid, Provinciewet). Als de geheimhouding niet wordt bekrachtigd, dan vervalt de
geheimhouding. Provinciale Staten kunnen in een later stadium de geheimhouding opheffen
(artikel 25, vierde lid, Provinciewet) of verlengen.
Beoordeling documenten die onder geheimhouding met Provinciale Staten zijn gedeeld
De beoordeling van de geheimhouding als bedoeld in artikel 25, Provinciewet dient plaats te
vinden aan de hand van de weigeringsgronden van artikel 10, van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob) ln dit geval is getoetst aan de gronden van artikel 10, eerste lid, onder c
(vertrouwelijk verstrekte bedrijfsinformatie), en tweede lid, onder b (economische of financiräle
belangen van de provincie), onder e (eerbiediging persoonlijke levenssfeer) en onder g (het
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de aangelegenheid
betrokkenen), van de Wob.

Vertrouwelijke bedrijfsgegevens (artikel 10, eerste lid, onder c, Wob)
Dit is een absolute weigeringsgrond, waarmee wordt bedoeld dat geen afweging van
belangen plaatsvindt. lnformatie die onder deze weigeringsgrond valt, kan niet door de
provincie openbaar worden gemaakt. Van vertrouwelijke bedrijfsgegevens is sprake
indien en voor zover:
"uit die gegevens wetenswaardigheden kunnen worden afgelezen of afgeleid

met betrekking tot de technische bedrijfsvoering of het productieproces dan
wel met betrekking tot de afzet van de producten of de kring van afnemers en

leveranciers van betrokkene. Ook gegevens die uitsluitend de financiële
bedrijfsvoering betreffen, kunnen onder omstandigheden als bedrijfsgegeyens
worden aangemerkt."
Een groot aantal stukken bevat informatie die onder deze weigeringsgrond valt, zoals
business cases, berekeningen, informatie over (toekomstige) afzet,

financieringsmogelijkheden e.d.. Deze informatie is door de desbetreffende partijen
vertrouwelijk aan de provincie verstrekt en/of zijn met de aangeleverde informatie
berekeningen gemaakt ten behoeve van de (bestuurlijke) besluitvorming in het
onderhavige warmtedossier. Voorgesteld wordt om alle passages die dit soort informatie

bevatten, niet openbaar te maken.
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Economisch of financieel belang (artikel 10, tweede lid, onder b, Wob)
Dit is een relatieve weigeringsgrond, waarbij een afweging dient plaats te vinden tussen
het economische of financiële belang van de provincie bij geheimhouding en het

algemene belang van de openbaarheid.
Het gaat om informatie die op dit moment nog niet openbaar kan worden gemaakt,
omdat het belang van de provincie zwaarder dient te wegen dan het algemene belang

van de openbaarheid. Het gaat dan specifiek om (de interpretatie en mogelijke
consequenties van) de comfort letter alsmede informatie met betrekking tot de juridische
en financiële positie van de provincie en/of andere betrokken partijen al dan niet als
gevolg van de interpretatie van de comfort letter en/of de consequenties daarvan.
Opheffing en openbaarmaking van deze stukken op dit moment kan tot grote schade
leiden voor de provincie en eventueel betrokken derden.
Bescherming persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e, Wob)
Dit is eveneens een relatieve weigeringsgrond, waarbij een atweging dient plaats te
vinden tussen het belang van de desbetreffende persoon bij geheimhouding van tot zijn
persoon herleidbare gegevens en het algemene belang van de openbaarheid.
Openbaarmaking blijft achterwege indien het algemene belang van openbaarmaking niet
opweegt tegen de belangen ter bescherming en eerbiediging van de persoonlijke
levenssfeer van de betrokken personen. Het gaat dan met name om namen,

telefoonnummers e.d. Opgemerkt wordt dat enkele namen van diverse betrokkenen die
wegens hun functie in de openbaarheid treden en die al eerder openbaar zijn gemaakt in
bijvoorbeeld het Randstedelijke Rekenkamerrapport., zoals de provincie, de gemeente
Rotterdam, Warmteparticipatiefonds Zuid-Holland B.V. en Warmtebedrijf Holding B.V.
wel openbaar zijn (gemaakt).
Onevenredige bevoordeling of benadeling (artikel 10, tweede lid, onder g, Wob)
Ook dit is een relatieve weigeringsgrond, waarbij een afweging dient plaats te vinden
tussen de bevoordeling of benadeling van betrokkenen en het algemene belang van de
openbaarheid.
lndien sprake is van onevenredige bevoordeling of benadeling, blijft openbaarmaking
achterwege tot het moment dat openbaarmaking mogelijk is zonder onevenredige
bevoordeling of benadeling. Hieronder valt met name informatie met betrekking tot de

(mogelijke) interpretatie van de comfort letter en/of de (mogelijke) consequenties
daarvan. lndien en voor zover deze informatie openbaar wordt gemaakt, worden onder
meer Vattenfall en de gemeente Rotterdam onevenredig bevoordeeld ten opzichte van
de (juridische en economische) positie(s) van de provincie en/of WbR en eventueel
andere betrokken derden. Mede gelet op de huidige onderlinge contractuele
verhoudingen en het feit dat Vattenfall en de gemeente Rotterdam, WbR en de provincie
op dit moment nog met elkaar in gesprek zijn, is het onder meer in het belang van de
provincie om de geheimhouding op de desbetreffende stukken vooralsnog niet op te
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heffen. Daarbij geldt bovendien dat vooralsnog niet is uitgesloten dat bepaalde
contractuele verhoudingen eventueel zouden kunnen leiden tot mogelijke claims van
derden. Ook om die reden is het van belang dat de desbetreffende passages c.q.
documenten vooralsnog geheim blijven en niet openbaar worden gemaakt.
Op basis daarvan worden hieronder de volgende voorstellen gedaan:

l. lnteqraalopenbaar
Voorgesteld wordt om de geheimhouding op de volgende documenten op te heffen. Deze
documenten bevatten informatie die inmiddels openbaar kan worden gemaakt. De nummers
verwijzen naar de nummers, zoals gebruikt in het besluit van 16 december 2020. De besluiten
zonder nummer maakten geen onderdeel uit van het besluit van 16 december 2020; op deze
documenten is afzonderlijk geheimhouding gelegd tot 31 december 2021.
datum

PZH

¡.t t lg¡itase bii GS-Brief
t.tzlcs-¡r¡et

05-04-2018

2018-644523486

07-12-2018

201 8-673755865

r.t+lA¡jlase bij GS-brief

07-02-2020

2020-725600596

10-03-2020

2020-728952956

lezn

C.t ls¡ilage bii GS-brief
c.z lcs-¡r¡er

(Revisie)

,los-ori"t

01-05-2020

2020-737485929

04-12-2020

2020-760367036

ll. Geheimhoudinq oedeeltelijk opheffen documenten die al eerder qedeeltelijk openbaar zijn
qemaakt
Voorgesteld wordt om de hieronder genoemde documenten gedeeltelijk (verder) openbaar te
maken. Per document is aangegeven op welke gronden dit voorstel is gebaseerd. De nummers

verwijzen naar de nummers, zoals gebruikt in het besluit van 16 december 2020. De besluiten
zonder nummer maakten geen onderdeel uit van het besluit van 16 december 2020; op deze
documenten is afzonderlijk geheimhouding gelegd tot 31 december 2021.
Met groen is aangegeven wat de wijziging is ten opzichte van de versie in het besluit van 16
december 2020 en met rood welke passages geheim moeten blijven.
nr

laocument

datum

PZH

10,

l.c

10,2.b

10,2.e 10,2.9

e.z lcs-arier

24-04-2018

2018-646680473

x

e.o la¡ilage bii GS-Brief

20-06-201 9

2019-696442712

x

x

x

x

e.z lcs-or¡er

23-10-2019

2019-712673903

X

x

8.8 lStatenvoorstel
8.9 lStatenvoorstel

03-12-2019

2019-717430491

x

x

10-12-2020

201 9-71 8085996

x

x

B.l0lstatenvoorstel

16-12-2019

2019-719042664

x

X

¡ le¡jlage bij GS-brief

21-04-2020

2020-735572633

x

x

s.t s le¡jlage bij GS-brief
e.to lg¡itaqe bii GS-brief

01-05-2020

2020-737485929

X

X

09-06-2020

2020-742094704

x

X

e. t a lAi¡tage 0 bij Statenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

x

x

a.zolcs-arier

26-06-2020

2020-745152142

x

s. t

X

X
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nr

þocument

datum

PZH

8.21 lStatenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

e.ZZ lS¡itase 0 bii Statenvoorstel

26-06-2020

a.Za le¡tage bij GS-brief

15-09-2020

10,

l.c 10,2.b
x

10, 2.e 10,2.9

X

X

X

2020-745179626

X

x

X

2020-751138't37

X

X

lll. Documenten die nu deels openbaar worden qemaakt.
ln deze documenten zijn de geheim te houden passages met rood aangegeven; de overige tekst
was geheim en wordt nu openbaar:

nr

laocument

datum

PZH

10,

l.c

10,2.b

10,2.e 10, 2.9

A. t S

la¡tage 3 bij Statenvoorstel

23-06-2020

2020-744638681

C.t

lgrjtase bij GS-Brief

05-04-2018

2018-644523486

C.2 þtatenvoorstel
C.3 lstatenvoorstel

07-12-2018

2018-673755865

x

x

10-12-2018

2018-673769136

X

X

c.+ þs-oriet

18-12-2018

2018-674435809

X

x

x

x

X

X

x

x

x
x

X

x

C.4 lStatenvoorstel

18-12-2018

2018-674435809

x

C.g lS¡ilaqe

biistatenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

x

C.S lai¡lage 2 bij Statenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

x

X

x

C.g le¡jl"g" 3 bii Statenvoorstel
C.g lB¡itase 4 bii Statenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

x

x

X

09-06-2020

2020-742518606

x

x

C.g lg¡jtage 6 bij Statenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

X

x

C.tOlg¡jlage 1 bij Statenvoorstel

23-06-2020

2020-744638681

x

X

C.t t lg¡ilaqe 1 bii Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

X

C.t t lai¡tage 2 bij Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

X

X

X

C.t t lS¡jlage 3 bii Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

x

X

x

C.1t lsiilase 4 bii Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

X

x

C.t t le¡tage 6 bij Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

X

X

c.tzlcs-orier

14-07-2020

2020-746930520

X

x

1

c.tzla¡itase bii GS-brief
C. t

O

X

X

14-07-2020

2020-746930520

x

x

lei¡tage 2 bij Statenvoorstel

21-09-2021

2020-752892130

x

X

lcs-or¡"t

28-09-2020

2020-753540970

X

x

le¡il"s" bii GS-brief

17-11-2020

2020-757618484

X

X

lStatenvoorstel

24-11-2020

2020-756983605

X

x

lV Geen wiiziqingen
Tenslotte wordt voorgesteld om de geheimhouding op de hieronder genoemde documenten zoals
opgelegd c.q. verlengd bij besluit van 16 december 2020, nr.7327, ongewijzigd te laten. Per
document is aangegeven welke geheimhoudingsgronden van toepassing zijn. De nummers
verwijzen naar de nummers, zoals gebruikt in het besluit van 16 december 2020. De besluiten
zonder nummer maakten geen onderdeel uit van het besluit van 16 december 2020; op deze
documenten is afzonderlijk geheimhouding gelegd tot 31 december 2021. Deze documenten zijn
niet bijgevoegd; verwezen wordt naar het besluit van 16 december 2020.
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)ud

þocument
IGS-Brief

c.4

l.c

Lid 2.b Lid 2.e Lid 2.9
X

x

x
x
x
x

201 8-640070966

GS-Brief

23-04-2019

2019-698374492

IGS-Brief
IGS-Brief
lStatenvoorstel
lBiilaoe 3 bii Statenvoorstel
IGS-brief
lBiilaoe 4 bii Statenvoorstel

09-05-2019

X

X

07-06-201 9

201 9-691 739799
201 9-693367440

X

x

09-06-2020

2020-742518606

x

23-06-2020

2020-744638681

X

X

X

14-07-2020
22-09-2021

X

X

X

07-12-2018

2020-746930520
2020-752892130
2020-754573180
2018-644523486
2018-644523486
201 8-6737s586s

10-12-2018
18-12-2018

8.17
8.19
8.23
8.25
B.26 GS-brief

C.1
C.1
C.2
C.3

Lid

PZH

26-02-2018 2018-638722379t

8.1

8.3
8.4
8.5

datum

lBiilaqe
lBiilaoe
lBiilaqe
lBiilaqe
lBijlage

bii GS-Brief (Advies)
bii GS-Brief INDA)
(Overeenkomst)
(Overeenkomst)

27-10-2020
05-04-2018
05-04-2018

x

x

x

X

X

X
X
X

x

x
x
X
x

X

x

X

X

x

2018-673769136
201 8-674435809

x
x
x
x

X

x
x
X

l(Bestuu rsovereenkomst)

Ç.4 lBiilaoe (Comoare)
C.5 lBiilaoebiiGs-Brief
C.6 lBiilaqebiiGS-Brief
C.6 lBiilaqe
C.6 lBiilaoe 2
C.7 lBiilaqe bii GS-Brief
C.8 lBiilase bii Biilaqe bii GS-brief
C.9 lBiilaoe 5 bii Statenvoorstel
C.9 lBiilaqe 7 b¡i Statenvoorstel
C.1 1 lBiilaqe 5 bii Statenvoorstel
C.1 I lBiilaoe 7 bii Statenvoorstel
1

lBiilaoe bii GS-brief

18-12-2018

201 8-674435809

22-01-2019

2019-678224553

x

09-05-20r

201
201
201
201

9-691 739799
9-691 739799
9-691 739799

X
X

9-696025298

X

I

09-05-201 9
09-05-201

I

I l-06-2019

01-05-2020
09-06-2020
09-06-2020

26-06-2020
26-06-2020
04-12-2029

X
X

x

x

2020-737895513
2020-742518606
2020-742518606
2020-745179626
2020-745179626

x

x

X

X

x

X

X

X

X

X

2020-760367036

x

X

Nadere motiverinq
Een aantalvan de hierboven aangehaalde documenten heeft (mede) betrekking op de
rechtsverhouding met Vattenfall en/of de gemeente Rotterdam. Openbaarmaking van de
voorgestelde geheim te houden passages c.q. documenten op dit moment kan tot grote juridische
en financiële consequenties hebben voor de provincie. Daarbij geldt dat de hiermee verkregen
informatie kan worden gebruikt in een civiele procedure tegen de provincie. ln het bestek van het

onderhavige (en openbare) Statenvoorstel kan dit niet verder worden toegelicht zonder daarmee
niet nader in te gaan op de betreffende passages c.q. documenten en de opgelegde
geheimhouding te schenden.
De bovenstaande documenten bevatten daarnaast (ook)financiële informatie van partijen die
door hen vertrouwelijk aan de provincie is verstrekt, zoals bijvoorbeeld informatie met betrekking
tot prijsafspraken en/of productprijzen. Om die reden is op de desbetreffende documenten
destijds geheimhouding opgelegd en wordt thans - gelet op het feit dat dit traject nog loopt

-

voorgesteld om de geheimhouding daarop niet te heffen. ln het bestek van het onderhavige
openbare Statenvoorstel kan dit niet verder worden toegelicht zonder daarmee niet nader in te
gaan op de betreffende passages c.q. documenten en de opgelegde geheimhouding te
schenden.
De provincie heeft in het verleden ook diverse (externe) adviezen ingewonnen. Deze adviezen
zijn opgesteld ten behoeve van intern beraad in het kader van de (mogelijke) besluitvorming
omtrent het onderhavige warmtedossier. Op grond van vaste jurisprudentie van de Afdeling,
stellen Gedeputeerde Staten voor om de desbetreffende adviezen geheim te houden. Zie in dat
verband onder meer de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
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van 18 april 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1258 , r.o. 4.4-4.5). De desbetreffende adviezen kunnen bij
een eventuele openbaarmaking grote juridische en financiële consequenties hebben voor de
provincie. Daarbij geldt dat de hiermee verkregen informatie kan worden gebruikt in een civiele
procedure tegen de provincie. Ook bevatten de adviezen analyses die zijn gebaseerd op
informatie die derden vertrouwelijk aan de provincie hebben verstrekt.
Financiën en dekking
Dit voorstel heeft geen financiële consequenties voor de provincie.
Juridische aspecten

Zie hiervoor onder Toelichting
Proces
Op diverse momenten in 2018,2019 en 2020 hebben Provinciale Staten de geheimhouding
bekrachtigd, die Gedeputeerde Staten hebben opgelegd op de informatie die zij aan Provinciale
Staten hebben verstrekt over de doorontwikkeling van WbR en in het bijzonder de scenariokeuze.
De geheimhouding geldt tot en met 31 december 2021. Voorgesteld wordt nu om een aantal
documenten geheel of gedeeltelijk openbaar te maken. Gedeeltelijke openbaarmaking

gebeurt door het openbaar maken van documenten waarin de niet openbaar te maken
passages zw art zijn gemarkeerd.
Participatie
De provincie houdt samen met de gemeente Rotterdam de aandelen in Warmtebedrijf Holding
8.V., verder 'WbR'. WbR is eind 2017 opgericht, waarbij de gemeente Rotterdam g7 ,5o/o van de
aandelen verkreeg en de provincie 2,5o/o, in ruil voor hun aandelen in Warmtebedrijf lnfra N.V. en
Warmtebedrijf Exploitatie N.V. Daardoor is WbR de moedermaatschappij van deze beide
vennootschappen geworden. De provincie en de gemeente Rotterdam zijn samen met WbR en
andere publieke en private partijen bezig met de doorontwikkeling van \A/bR.
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Besluit
Provinciale Staten van Zuid-Holland,
Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 16 maarl2021, met het besluitnummer PZH-

2021-770314634;
Gelet op Artikel 25,lid2 en 3, van de Provinciewet;

Besluiten:

1.

De geheimhouding van de volgende documenten op te heffen

datum

PZH

la¡iluou bii GS-brief

07-02-2020

2020-725600596

3.12

le¡jlug" bij GS-brief

10-03-2020

2020-728952956

8.14

lcs-ori"r

o1-05-2020

2020-737485929

le¡il"s" bii GS-Brief (Revisie)

05-04-2018

2018-644523486

c.2 lcs-ori"t

07-12-2018

201 8-673755865

lcs-or¡"t

04-12-2020

2020-760367036

lnzx
3.1

2.

1

De geheimhouding op de groene passages in de volgende documenten op te heffen en
de geheimhouding op de rood gemarkeerde passages te behouden tot en met 31
december 2021

nr

s.z
g.o
a.z
8.8
8.9

:

loocument

datum

PZH

lcs-sr¡et

24-04-2018

201 8-646680473

lg¡ilaqebiiGs-Brief

20-06-20'19

2019-696442712

lcs-orier

23-10-2019

2019-712673903

lStatenvoorstel

03-12-2019

2019-717430491

lstatenvoorstel

10-12-2020

201 9-71 8085996

8.10 lStatenvoorstel

16-12-2019

2019-719042664

a.tg
a.ts
e.to

la¡ilase bii GS-brief

21-04-2020

2020-735572633

le¡itaqe bii GS-brief

01-05-2020

2020-737485929

lai¡lage bij GS-brief

09-06-2020

2020-742094704

8.18 lBijlase 0 biistatenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

A.tg

23-06-2020

2020-744638681

B.20 lcs-Brief

26-06-2020

2020-745152142

8.21 lStatenvoorstel

26-06-2020

2Q20-745179626

g.zz

26-06-2020

2020-745179626

5-09-2020

2020-751 1 381 37

lB¡¡taqe 3 biistatenvoorstel

le¡ilase 0 bii Statenvoorstel

A.Z+ lAiltage bij GS-brief

1
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3.

De geheimhouding op de niet gemarkeerde passages in de volgende documenten op te
heffen en de geheimhouding op de rood gemarkeerde passages te behouden tot en met
31 december2021:
nr

datum

loocument

C.1 lei¡t"g" bij GS-Brief
C.2 lStatenvoorstel

(Brie0

05-04-201

PZH

I

2018-644s23486

07-12-2018

201 8-673755865

c.3 lStatenvoorstel

10-12-2018

201 8-6737691 36

c.+

þs-oriet

18-12-2018

201 8-674435809

C.4

lStatenvoorstel

18-12-2018

201 8-674435809

C.O lai¡tage

bijStatenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

C.S
C.S

lai¡lage 2 bij Statenvoorstet

09-06-2020

2020-742518606

lgijlage 3 bij Statenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

C.g

lg¡ilase 4 bii Statenvoorstel

09-06-2020

2020-742518606

C.O

lAi¡tage 6 bij Statenvoorstet

09-06-2020

2020-742518606

bijStatenvoorstel

23-06-2020

2020-744638681

C.1l

lg¡ilaoe 1 biistatenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

t

lAi¡tage 2 bij Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

C.tt

lei¡tage 3 bijStatenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

t
t

lS¡jtage 4 bii Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

lailtage 6 bij Statenvoorstel

26-06-2020

2020-745179626

c.tz

lcs-oriet

14-O7-2020

2020-746930520

C.tz

la¡jlage bii GS-brief

14-07-2020

2020-746930520

C.tO le¡tage 2 bijStatenvoorstel

21-09-2021

2020-752892130

lcs-ori"t

28-09-2020

2020-753540970

le¡jl"g" bij GS-brief

17-11-2020

2020-757618484

lStatenvoorstel

24-11-2020

2020-756983605

C.tO lai¡tage
C.t

C.t
C.t

1

1

Den Haag, 7 april2021

Provinciale Staten van Zuid-Holland,
griffier,
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