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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 25 juni 2013,
nr. 185751/185770 ter bekendmaking van
de subsidieplafonds en speerpunten
2014 voor de Uitvoeringsregeling
Externe Veiligheid Noord-Holland 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 4:27, juncto 4:28,
juncto 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat zij in hun vergadering van 25 juni
2013 onder nummer 185751/185770 de volgende
besluiten hebben genomen:
1 	Op grond van artikel 6 van deze uitvoerings
regeling, onder voorbehoud dat provinciale
staten de begroting 2014 goedkeuren, de
subsidieplafonds voor het reguliere budget
voor het jaar 2014 vast te stellen op:
a 	€ 447.000,- voor de veiligheidsregio
Noord-Holland Noord;
b 	€ 221.000,- voor de veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland;
c 	€ 332.000,- voor de omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied;
d 	€ 136.000,- voor de regionale brandweer
Amsterdam-Amstelland;
e 	€ 109.000,- voor gemeente Uithoorn
namens het Samenwerkingsverband
Amstelland en Meerlanden;
f 	€ 147.000,- voor het gewest Gooi en
Vechtstreek;
g 	€ 63.000,- voor de regionale brandweer
Gooi en Vechtstreek;
h 	€ 79.500,- voor de veiligheidsregio
Kennemerland;
i
€ 130.000,- voor de milieudienst IJmond;
j 	€ 73.000,- voor de gemeente
Haarlemmermeer;
k € 72.500,- voor de gemeente Haarlem.
2 	Op grond van artikel 9 van deze uitvoerings
regeling, onder voorbehoud dat provinciale
staten de begroting 2014 vaststellen, het
subsidieplafond voor het budget gezamenlijke
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of bovenregionale projecten voor het jaar 2014
vast te stellen op € 50.000,-.
3 	Op grond van artikel 11, eerste lid onder a.,
van deze uitvoeringsregeling, de speerpunten
voor het jaar 2014 vast te stellen:
a 	Afronding van het Uitvoerings
programma externe veiligheid;
b 	Borging van de gerealiseerde kwaliteit en
de bereikte resultaten;
c 	Borging van de kwaliteit van externe
veiligheidstaken die niet bij de Regionale
Uitvoeringsdiensten/Omgevingsdiensten
zijn ondergebracht.
Haarlem, 25 juni 2013.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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