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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 25 juni 2013 tot
wijziging van de Uitvoeringsregeling
externe veiligheid 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat het gewenst is om in verband
met een tweetal wijzigingen de Uitvoerings
regeling externe veiligheid Noord-Holland 2012 te
wijzigen;
Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidie
verordening Noord-Holland 2011;

Besluiten:
Artikel I
De Uitvoeringsregeling externe veiligheid 2012
wordt als volgt gewijzigd:
A
Artikel 2, onderdeel c, komt te luiden:
c

omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Artikel 4, derde lid, komt te luiden:
3	Gedeputeerde staten beslissen jaarlijks uiter
lijk 15 januari op de ingediende aanvragen.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 25 juni 2013.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Integrale tekst van de Uitvoeringsregeling
externe veiligheid 2012 na wijziging
1 Algemene bepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a	structurele taken op het gebied van externe
veiligheid:
1	de uitvoering van structurele (wettelijke)
taken op het gebied van externe
veiligheid, bestaande uit de volgende
onderdelen:
		
a	de borging van externe veiligheid in
ruimtelijke ordening;
		
b	de borging van externe veiligheid in
vergunningverlening en handhaving;
		
c	de uitvoering van wet- en regelgeving
met betrekking tot het transport van
gevaarlijke stoffen en de uitvoering
van maatregelen om transportrisico’s
te reduceren zoals routering van het
vervoer;
		
d	de uitvoering van het groepsrisico
beleid en verantwoording van het
groepsrisico;
		
e	de uitvoering van het Registratie
besluit externe veiligheid;
		
f	risicocommunicatie ten behoeve van
burgers.
b	niet-structurele activiteiten op het gebied van
externe veiligheid:
1	het formuleren en onderhouden van
externe veiligheidsbeleid;
2	projectmatige activiteiten gericht op het
inlopen van achterstanden met betrek
king tot de wettelijke taken op het gebied
van externe veiligheid;
3	projectmatige activiteiten gericht op het
anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving
op het gebied van externe veiligheid;
4	projectmatige activiteiten op gebied van
externe veiligheid die niet wettelijk ver
plicht zijn, maar wel bijdragen aan het
vergroten van de veiligheid.
c	organisatorische versterking en professionali
sering op het gebied van externe veiligheid
door:
1	structureel te voorzien in de personeels
formatie ten behoeve van de structurele
uitvoering van de taken op het gebied van
externe veiligheid;
2	verbetering en verankering van de samen
werking tussen de betrokken organisaties
op het gebied van externe veiligheid;
3	versterking en verankering van kennis op
het gebied van externe veiligheid.
d programmacoördinatie:
1	de coördinatie van de uitvoering van
structurele taken, niet-structurele activi
teiten en organisatorische versterking en
professionalisering op het gebied van
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externe veiligheid binnen de eigen over
heidsorganisatie;
2	de samenwerking of afstemming met
(inter)regionale partners ten behoeve van
de uitvoering van structurele taken, nietstructurele activiteiten en organisato
rische versterking en professionalisering
op het gebied van externe veiligheid.
Artikel 2
Subsidie wordt verstrekt aan:
a	de veiligheidsregio Noord-Holland Noord;
b	de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;
c	omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;
d	de regionale brandweer AmsterdamAmstelland;
e	de gemeente Uithoorn namens het
Samenwerkingsverband Amstelland en
Meerlanden;
f	het gewest Gooi en Vechtstreek;
g	de regionale brandweer Gooi en Vechtstreek;
h	de veiligheidsregio Kennemerland;
i	de milieudienst IJmond;
j	de gemeente Haarlemmermeer;
k	de gemeente Haarlem.
Artikel 3
Gedeputeerde staten verstrekken geen subsidies
van minder dan € 5.000,-.
Artikel 3a
Bij subsidies van minder dan € 10.000,- gaat geen
subsidieverlening aan de subsidievaststelling
vooraf.
Artikel 4
1	Een aanvraag voor subsidie is tijdig ingediend
indien deze is ontvangen na 1 september en
voor 1 november voorafgaand aan het jaar
waarin de activiteit wordt uitgevoerd.
2	Een aanvraag om subsidie wordt niet
behandeld indien de aanvraag om subsidie
buiten de in het eerste lid genoemde periode
is ontvangen;
3	Gedeputeerde staten beslissen jaarlijks uiter
lijk 15 januari op de ingediende aanvragen.

2 Regulier budget
Artikel 5
Subsidie kan worden verstrekt voor de volgende
activiteiten:
a	uitvoering van structurele taken op het
gebied van externe veiligheid;
b	niet-structurele activiteiten op het gebied van
externe veiligheid;
c	organisatorische versterking en professionali
sering op het gebied van externe veiligheid;
d	programmacoördinatie.
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Artikel 6
Gedeputeerde staten stellen per begunstigde een
subsidieplafond vast.
Artikel 7
De subsidie bedraagt 100% van de door ons nood
zakelijk geachte kosten.

3 Budget gezamenlijke of bovenregionale
projecten
Artikel 8
Subsidie kan worden verstrekt voor de uitvoering
van gezamenlijke of bovenregionale projecten op
het gebied van externe veiligheid.
Artikel 9
Gedeputeerde staten stellen een subsidieplafond
vast.
Artikel 10
De subsidie bedraagt 100% van de door ons
noodzakelijk geachte kosten tot maximaal
€ 30.000,.
Artikel 11
1	Aanvragen die voor subsidie in aanmerking
komen worden gerangschikt op een priori
teitenlijst. De rangschikking wordt behaald
door het totaal aantal punten dat wordt
gehaald op basis van de volgende criteria:
a	de mate waarin het beoogde project
resultaat bijdraagt aan jaarlijks door
gedeputeerde staten vastgestelde speer
punten;
b	het aantal verschillende typen organi
saties dat deelneemt aan het project;
c	het aantal regio’s waaruit de
deelnemende partijen afkomstig zijn;
d	het aantal deelnemende partijen.
2	Per criterium kan 0 tot en met 3 punten
worden behaald.
3	Het criterium genoemd in het eerste lid onder
a heeft een wegingsfactor van 50, het
criterium genoemd in het eerste lid onder b
heeft een wegingsfactor 25, het criterium
genoemd in het eerste lid onder c. heeft een
wegingsfactor van 15 en het criterium
genoemd in het eerste lid onder d. heeft een
wegingsfactor van 10.
4	De aanvragen worden gehonoreerd naar de
volgorde op de prioriteitenlijst.
5	Indien meerdere aanvragen op hetzelfde
aantal punten uitkomen en door honorering
van deze aanvragen het subsidieplafond
wordt overschreden, wordt de aanvraag met
de laagste projectkosten als eerste gehono
reerd.
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4 Slotbepalingen
Artikel 12
De subsidieontvanger is verplicht om de activiteit
uit te voeren in het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft.
Artikel 13
1	Een aanvraag tot vaststelling wordt
ingediend voor 1 augustus van het jaar
volgend op het jaar waarop de subsidie
betrekking heeft.
2	Gedeputeerde staten stellen een formulier
vast voor de aanvraag tot vaststelling van de
subsidie.
3	Gedeputeerde staten beslissen binnen
13 weken na ontvangst van de aanvraag tot
vaststelling van de subsidie.
Artikel 14
1	Deze regeling treedt in werking met ingang
van de dag na de datum van uitgifte van het
provinciaal blad waarin zij is geplaatst;
2	Deze regeling vervalt op 1 januari 2015.
3	Deze regeling wordt aangehaald als
Uitvoeringsregeling externe veiligheid 2012.
Uitgegeven op 9 juli 2013
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

