
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 1 maart 2011,  
nr. 2011-6423 tot bekendmaking van  
de Wijziging Uitvoeringsregeling 
bodemsanering Noord-Holland 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 3:42 van de 
Algemene Wet Bestuursrecht] bekend dat zij in 
hun vergadering van 1 maart 2011, onder nr. 26 
het volgende besluit hebben genomen:

Het college besluit:

1  de Uitvoeringsregeling bodemsanering 
Noord-Holland 2010 te wijzigen 

2  de wijziging te publiceren in het provinciaal 
blad. 

Haarlem, 1 maart 2011.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

J.W. Remkes, voorzitter. 

T.Kampstra, wnd. provinciesecretaris. 
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Besluit van gedeputeerde staten van 
Noord-Holland van tot bekendmaking 
van de wijziging van de Uitvoerings-
regeling subsidiëring bodemsanering 
Noord-Holland 2010 

Gedeputeerde staten van Noord-Holland;   

Maken overeenkomstig artikel 3:42 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in 
hun vergadering van 1 maart 2011, het volgende 
besluit hebben genomen:  

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland; 

Overwegende dat het wenselijk is om de 
Uitvoeringsregeling subsidiëring bodemsanering 
Noord-Holland 2010 te wijzigen 
 
Gelet op artikel 1, derde lid, van de Algemene 
subsidieverordening Noord-Holland 2009; 

Besluiten:

De Uitvoeringsregeling subsidiëring bodem-
sanering Noord-Holland 2010 als volgt te 
wijzigen: 

Artikel I

A 
In artikel 5, tweede lid, wordt onder vervanging 
van de punt aan het slot van onderdeel d door een 
puntkomma, een onderdeel toegevoegd, 
luidende:
e  indien de subsidieaanvrager een recht-

streekse gemeente is, genoemd in artikel 88 
van de wet of genoemd in artikel 1 van het 
Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten 
Wet bodembescherming.

B 
artikel 8, onder b. komt te luiden:
b  bodems en oevers van oppervlaktewater-

lichamen als bedoeld in artikel 1 van de 
Waterwet, zodat de waterkwaliteit voldoet 
aan de in het nationaal waterplan als bedoeld 
in artikel 4.1 van de Waterwet, of voldoet aan 
de in het regionaal waterplan als bedoeld in 
artikel 4.4 van de Waterwet of voldoet aan het 
beheersplan van artikel 4.6 van de Waterwet, 
opgenomen functies of doelstellingen.

Artikel II
Deze wijziging treedt in werking met ingang van 
de dag na de datum van uitgifte van het provin-
ciaal blad waarin zij wordt geplaatst.

Uitgegeven op 7 maart 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.


