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Geachte leden
In deze brief informeren wij u over de ontwikkelingen tot 9 maart 2021
op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH)
bij bedrijven waar de provincie Noord-Holland bevoegd gezag voor is.

Uw kenmerk

U ontvangt deze informatie volgens afspraak voorafgaand aan iedere
vergadering van de commissie Natuur, Landbouw en Gezondheid (NLG)

Tata Steel en Harsco Metals
In de bijlage vindt u de uitgebreide informatievoorziening inzake het
dossier Tata Steel en Harsco Metals.
Datacenters Hollands Kroon
Met onze brief van 4 maart 2021 (1 580834/1 586732) hebben we u
gemeld dat ons college bevoegd gezag is voor bedrijven en instellingen
waar stookinstallaties aanwezig zijn van 50MW of meer. In deze brief
hebben we u ook geïnformeerd over de acties die we in dit licht
ondernemen rondom de vergunningplicht en de bevoegdheidsverdeling
van de oprichting van een nieuw datacenter in de gemeente Hollands
Kroon. Voor verdere informatie hierover verwijzen we naar deze brief
van 4 maart 2021.
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Tot slot
Heeft u vragen over de inhoud van deze brief? Dan kunt u deze aan de
verantwoordelijk gedeputeerde stellen in de vergadering van de
commissie NLG van 1 5 maart 2021.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

ovinciesecretaris

R. M. Bergkamp

vóorzitter
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