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Amendement Geen nee tegen rol verduurzaming RUD
Provinciale staten van Noord-Holland in vergadering bijeen op 4 maart 2019
ter behandeling van de Zienswijze kademota 2020 van RUD Noord-Holland Noord (VD-26),
besluiten in de voordracht
•

De tekst bovenaan pagina 2:
Deze rol komt bovenop de wettelijke taken. De RUD Nl-IN stelt daarom dat het belangrijk is
in kaart te brengen wat zijn precieze rol zal zijn en hoe deze uitgewerkt dient te worden. Ook
hier voorziet de RUD Nl-IN een extra financiële bijdrage van de partners door het opnemen
van een PM-post. Als provincie hebben wij meermaals duidelijk gemaakt geen behoefte te
hebben aan deze rolinvulling door de RUD NHN. Uiteraard staat het gemeenten Vrij daarin
een andere afweging te maken. Daarbij gaan we er vanuit dat dit via separate afspraken
tussen de RUD NHN en de gemeenten verloopt. De provincie gaat niet akkoord met een
extra financiële bijdrage.

te wijzigen in:
Deze rol komt bovenop de wettelijke taken. De RUD Nl-EN stelt daarom dat het belangrijk is
in kaart te brengen wat zijn precieze rol zal zijn en hoe deze uitgewerkt dient te worden. Ook
hier voorziet de RUD Nl-IN een extra financiële bijdrage van de partners door het opnemen
van een PM-post. Wij waarderen de ambitie van de RUD om als versneller en verhinder van
verduurzaming in de regio te willen optreden. Als provincie hebben wij echter meermaals
duidelijk gemaakt op dit moment geen behoefte te hebben aan deze rolinvulling door de
RUD NHN. Uiteraard staat het gemeenten vrij daarin een andere afweging te maken.
Daarbij gaan we er vanuit dat dit via separate afspraken tussen de RUD NHN en de
gemeenten verloopt. De provincie gaat voorlopig niet akkoord met een extra financiële
bijdrage.
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