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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 28 augustus 2012,
nr. 76694, tot vaststelling van de
subsidieplafonds voor 2013 en speer
punten voor 2013 op grond van de
Uitvoeringsregeling externe veiligheid
Noord-Holland 2012
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op de artikelen 6, 9 en 11 van de Uitvoerings
regeling externe veiligheid Noord-Holland 2012

Besluiten:
Artikel 1
Gedeputeerde staten stellen, onder voorbehoud
dat Provinciale Staten de begroting 2013 goed
keuren, de subsidieplafonds voor het reguliere
budget voor het jaar 2013 vast op:
a	€ 447.000,- voor de veiligheidsregio NoordHolland Noord;
b	€ 221.000,- voor de veiligheidsregio
Zaanstreek-Waterland;
c	€ 332.000,- voor de Dienst Milieu en Bouw
toezicht namens de gemeente Amsterdam;
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 Vecht
streek;
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 Haarlemmer
meer;
k	€ 72.500,- voor de gemeente Haarlem.
Artikel 2
Gedeputeerde staten stellen, onder voorbehoud
dat provinciale staten de begroting 2013 goed
keuren, het subsidieplafond voor de gezamenlijke
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of bovenregionale projecten voor het jaar 2013
vast op € 50.000,-.
Artikel 3
Het subsidieplafond wordt verdeeld overeen
komstig het bepaalde in artikel 11 van de
Uitvoeringsregeling externe veiligheid NoordHolland 2012.
Artikel 4
Gedeputeerde staten stellen op grond van artikel
11, eerste lid onder a., van de Uitvoeringsregeling
externe veiligheid, de speerpunten voor het jaar
2013 vast:
a	borging van externe veiligheid in werkproces
sen (in het bijzonder in relatie tot de vorming
van regionale uitvoeringsdiensten);
b	verbetering beheer van risico-informatie (met
name het vullen van het Register Risico
situaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) en het
Informatiesysteem Overige Ramptypen
(ISOR)).
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 28 augustus 2012.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 31 augustus 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

