Openbare besluitenlijst van de vergadering van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland van 5 januari 2021
1

Uitvoeringsregeling Duurzaam Benutten Monumenten Noord-Holland 2021

De uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten monumenten
Noord-Holland 2021 (UvR) stimuleert onderzoek naar mogelijkheden voor

duurzaam hergebruik van monumenten die hun functie verloren hebben of
dreigen te gaan verliezen. De UvR is een voortzetting van de

Uitvoeringsregeling onderzoeken duurzaam benutten monumenten Noord-

Holland 2017 en is op punten aangepast. De regeling is een aanvulling op
maatregelen die genomen worden binnen het Economisch herstel en
duurzaamheidsfonds.

Besluit

1. De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten
monumenten Noord-Holland 2021 vast te stellen;

2. De Uitvoeringsregeling subsidie onderzoeken duurzaam benutten

monumenten Noord-Holland 2021 in het Provinciaal Blad bekend te maken;
3. Provinciale staten over besluit 1 te informeren via bijgaande brief.
2

Nazorgfonds Begroting 2021

Ingevolge de nazorgregeling in de Wet milieubeheer is de provincie na sluiting
van een stortplaats belast met de eeuwigdurende nazorgverplichting. Voor de
uitvoering van de nazorgverplichtingen is het Fonds nazorg gesloten

stortplaatsen provincie Noord-Holland ingesteld. Het college van GS stelt

jaarlijks de begroting en de tabel doelvermogens vast.

Besluit

1. De begroting en de tabel doelvermogens 2021 van het Fonds nazorg
gesloten stortplaatsen provincie Noord-Holland vast te stellen;

2. In te stemmen met de beleidslijn voor de sluiting van de Insteekhaven te
Den Helder;

3. Provinciale Staten met bijgaande brief te informeren over de vaststelling van
de begroting en de tabel doelvermogens 2021 van het Fonds nazorg gesloten
stortplaatsen provincie Noord-Holland.
3

Traject dijkversterking Uitdam

Op 21 september 2020 is tijdens de vergadering van de commissie Natuur,
Landbouw en Gezondheid door ons college toegezegd de Staten nader te
informeren inzake het dijkversterkingstraject rond Uitdam, dat door het

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) wordt uitgevoerd. Er

bleek behoefte aan een feitenrelaas rondom de dijkversterking, participatie en
inzet op de groene uitstraling van de dijk. Het feitenrelaas laat zien welke

1

stappen er zijn gezet en welke keuze uiteindelijk gemaakt moet worden door
het HHNK. Het bestuurlijk standpunt hieromtrent van het HHNK is als bijlage
bij de brief gevoegd

Besluit

PS door middel van bijgaande brief te informeren over het proces van de
dijkversterking rond Uitdam.
4

Brief GS aan PS inzake ontwikkeling VTH bij provinciale bedrijven d.d. 17
december 2020

Het college van Gedeputeerde Staten informeert Provinciale Staten voorafgaand
iedere vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid over
de ontwikkelingen op het gebied van vergunningverlening, toezicht en

handhaving (VTH) bij bedrijven die onder provinciaal bevoegd gezag vallen.
Hieronder vallen ook Tata Steel en Harsco Metals.

Besluit

Provinciale Staten met inliggende brief te informeren over de ontwikkelingen

tot en met 17 december 2020 op het gebied van vergunningverlening, toezicht
en handhaving bij provinciale bedrijven.

Aan deze besluitenlijst en de daarin opgenomen omschrijving/samenvatting/toelichting van
de afzonderlijke besluiten kunnen geen rechten worden ontleend.

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten
over de nummers:

K. Leers

tel. (06) 3168 8211
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H. Wijker

tel. (06) 5316 8683
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D. Pestman

tel. (06) 4615 9153
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N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd direct beschikbaar i.v.m. eventuele

aanpassingen. Bovendien kunnen zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben
bereikt.
•

Een groot deel van de besluiten van Gedeputeerde Staten (GS) wordt ter informatie, ter

bespreking of ter besluitvorming naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. Zodra de stukken
voor PS beschikbaar zijn, kunt u deze hier vinden.
•
•

Een overzicht van alle binnengekomen en beantwoorde Statenvragen kunt u hier vinden.
Alle door GS vastgestelde uitvoeringsregelingen, verordeningen, reglementen en

beleidsregels worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad, op de website Officiële
bekendmakingen.
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