
Besluit van de provinciesecretaris van 
Noord-Holland van 21 juli 2014, nr. 
374302, tot vaststelling van het Besluit 
ondermandaat, volmacht en 
machtiging directie Subsidies, 
Vergunningen en Toezicht Noord-
Holland 2014.

De provinciesecretaris van Noord-Holland;

Gelet op artikel 5 van het Besluit mandaat, 
volmacht en machtiging gedeputeerde staten van 
Noord-Holland 2012 en artikel 3 van het Besluit 
mandaat, volmacht en machtiging commissaris 
van de Koning;

Besluit vast te stellen:

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging 
directie Subsidies, Vergunningen en Toezicht 
Noord-Holland 2014

Artikel 1
Onverminderd de artikelen 5 tot en met 9 van het 
Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
gedeputeerde staten Noord-Holland 2012 verleent 
de provinciesecretaris ondermandaat en geeft de 
aan hem verstrekte volmacht en machtiging door 
aan de directeur subsidies, vergunningen en 
toezicht en zijn plaatsvervanger ten aanzien van 
alle bevoegdheden die behoren tot het 
werkterrein van de directie Subsidies, 
Vergunningen en Toezicht.

Artikel 2
De provinciesecretaris verleent tevens 
ondermandaat en geeft de aan hem verstrekte 
volmacht en machtiging door overeenkomstig 
bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan 
de functionarissen die de daarin vermelde 
functies uitoefenen voor de daarin vermelde 
bevoegdheden onder de daarin vermelde 
voorwaarden.

Artikel 3
Ten aanzien van een in bijlage I genoemde 
bevoegdheid is de daarachter genoemde functie 

het laagste niveau, waarop die bevoegdheid 
wordt uitgeoefend.

Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid 
betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij 
de gemandateerde, gevolmachtigde of 
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk 
belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend 
op het naastgelegen hogere niveau.

Artikel 5
1  Het Besluit ondermandaat, volmacht en 

machtiging directie Subsidies, Vergunningen 
en Toezicht Noord-Holland 2013 wordt 
ingetrokken.

2  Het Besluit ondermandaat, volmacht en 
machtiging directie Subsidies, Handhaving 
en Vergunningen Noord-Holland 2013 wordt 
ingetrokken.

3  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit 
ondermandaat, volmacht en machtiging 
directie Subsidies, Vergunningen en Toezicht 
Noord-Holland 2014.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal 
blad waarin het is geplaatst.

Haarlem, 21 juli 2014

De provinciesecretaris van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris

2014 | 81
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BIJLAGE I  
als genoemd in artikel 2 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie Subsidies, 

Vergunningen en Toezicht Noord-Holland 2014. 

 

Besluiten Algemeen 

 A. DE HIERONDER VERMELDE 
BEVOEGDHEID: 

B. WORDT 
NAMENS 
GEDEPUTEERDE 
STATEN/DE 
PROVINCIE 
UITGEOEFEND 
DOOR: 

C. ONDER DE VOLGENDE 
VOORWAARDE: 

1.  

 
BESLUITEN ALGEMEEN 
Bezwaar en beroep 

1.1.  Het vaststellen/indienen van 
verweerschriften en zienswijzen in het 
kader van beroepsprocedures bij de 
administratieve rechter en de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, voor zover sprake is van eerste 
aanleg. 

Unitmanager De inhoud van het 
verweerschrift wordt in 
bestuurlijk gevoelige procedures 
door de portefeuillehouder 
gefiatteerd. 
Vaststellen/indienen 
verweerschrift in hoger beroep 
minimaal op niveau van 
directeur. 

1.2.  Het vaststellen van verweerschriften ten 
behoeve van de 
bezwaarschriftenprocedure bij de HAC, 
indien het primaire besluit is genomen 
door de: 
- Unitmanager 
- Sectormanager 

 
 
 
 
 
- Unitmanager 
- Sectormanager 

Indien het primaire besluit is 
genomen in ‘blauw’ of ‘rood’ 
wordt het bezwaar gemeld aan 
de portefeuillehouder. Deze 
fiatteert de inhoud van het 
verweerschrift.  

 

2.  

BESLUITEN ALGEMEEN 
Bestuursrechtelijke besluiten en correspondentie en overige contacten 

2.1.  Beslissen tot het doorzenden van 
stukken op grond van artikel 2:3 van 
de Awb. 

Medewerker vanaf 
schaal 10 

 

2.2.  Het sturen van een 
ontvangstbevestiging. 

Elke medewerker  

2.3.  Het verzoeken om aanvullende 
gegevens en het stellen van een 
termijn op grond van art. 4:5 Awb, 
waarbinnen aanvraag kan worden 
aangevuld. 

Elke medewerker  

2.4.  Besluiten tot het niet in behandeling 
nemen van een aanvraag op grond 
van art. 4:5 Awb. 

Unitmanager  

2.5.  Het voeren van correspondentie over 
Awb-procedures van subsidies, 
ontheffingen, vrijstellingen en 
vergunningen (uitnodigingen, 
toezending verslagen e.d.) niet zijnde 
correspondentie in het kader van 

Medewerker  
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bezwaarschriftprocedure. 
2.6.  Beantwoorden van vragen 

(schriftelijk). 
Unitmanager Met uitzondering van 

schriftelijke vragen van PS-leden. 

2.7.  Het schriftelijk opvragen van 
inlichtingen, stukken in het kader van 
de voorbereiding van besluitvorming 
ten aanzien van beroepschriften, 
goedkeuring, etc. 

Medewerker  

2.8.  Het (on)gevraagd adviseren aan 
andere bestuursorganen in het kader 
van vergunning- en 
ontheffingverlening. 

Unitmanager Met uitzondering van advisering 
aan het Rijk inzake besluiten van 
andere bestuursorganen: 
minimaal in blauw. 

2.9.  Het voor kennisgeving aannemen van 
daarvoor in aanmerking komende 
stukken. 

Medewerker  

2.10. Het schriftelijk beantwoorden van 
reacties naar aanleiding van 
inspraak/voorlichtingsbijeenkomsten
. 

Unitmanager Indien de beantwoording geen 
onderdeel uitmaakt van een 
door GS te volgen procedure. 

2.11. Besluiten tot het verdagen van de 
beslissing op een WOB verzoek op 
grond van artikel 6, tweede lid van de 
WOB. 

Sectormanager LET OP! 
Het weigeren opeen WOB 
verzoek is op niveau van de 
provinciesecretaris. 

 

3.  BESLUITEN ALGEMEEN 
Bevoegdheden aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen 

Nota bene: de ondertekening van de brief &contract geschiedt namens Commissaris der Koning! 

3.1.  Besluiten over aanbesteding/inkoop 
van leveringen en diensten waarvan 
de totale projectkosten maximaal € 
50.000,- zijn. 

Sectormanager  

3.2.  Het uitbrengen van een 
offerteaanvraag  
(= uitschrijven van een 
aanbesteding). 

Medewerker vanaf 
schaal 11 

 

3.3.  Het nemen van een publicatiebesluit 
t.b.v. de aanbesteding. 

Directeur 
 

 

3.4.  Het besluit om af te wijken van de 
Algemene Inkoopvoorwaarden (AIV 
Provincies 2013). 

Directeur Voorafgaand aan het besluit 
dient verplicht advies te worden 
gevraagd aan de sector Inkoop. 

3.5 Besluiten tot het aangaan van overige 
privaatrechtelijke rechtshandelingen 
niet zijnde beslissingen over 
aanbesteding en inkoop van levering 
van diensten. 

Sectormanager Mits de financiële consequenties 
niet groter zijn dan € 12.500,-. 

3.6 Besluiten tot het verlenen van 
toestemming om werkzaamheden te 
verrichten aan of onder provinciale 
eigendommen. 

Unitmanager Denk aan werkzaamheden aan 
kabels en leidingen onder 
provinciale wegen.  
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Besluiten Sector Subsidies 

4.  BESLUITEN SECTOR SUBSIDIES 
ALGEMEEN 

4.1.  Correspondentie omtrent 
subsidieverstrekking, niet zijnde 
besluiten omtrent 
subsidieverstrekking 

Medewerker Subsidies 
vanaf schaal 8 

 

4.2.  Het verzenden van 
ontvangstbevestigingen en 
verzoeken om voortgangs- en 
eindrapportages en het stellen van 
een termijn waarbinnen de 
rapportage moet zijn ontvangen. 

Medewerker Subsidies 
vanaf schaal 6 

 

4.3.  Besluiten tot subsidieverstrekking of 
het verstrekken van een 
investeringsbudget tot een bedrag 
van € 500.000,-. 

Unitmanager 
Subsidies 

Dit omvat ook: 
1. de lagere vaststelling en 

het terugvorderen van te 
veel betaald voorschot 

2. het wijzigen van de 
subsidie 

3. het op verzoek intrekken 
van de subsidie 

 
Let op weigering van subsidies 
buiten UVR, ambtshalve 
vaststellen, intrekken en ten 
nadele wijzigen verlening- of 
vaststelling, oplegging 
vergoedingsplicht is blauw. 

4.4.  Besluiten tot het verlenen en 
vaststellen van subsidies 
vooruitlopend op een nieuwe 
verordening of uitvoeringsregeling 
tot een bedrag van € 500.000,-. 

Sectormanager 
Subsidies 

Mits GS hebben ingestemd met 
het binnen 1 jaar voorleggen 
van de verordening aan PS. 

4.5.  Het weigeren van een subsidie op 
grond van: 
- een uitvoeringsregeling of 
verordening;  
- artikel 4:35 van de Awb. 

Unitmanager 
Subsidies 

 

4.6.  Het weigeren van een subsidie op 
grond van artikel 4:25, tweede lid 
van de Awb. 

Medewerker Subsidies 
vanaf schaal 8 

 

4.7.  Vaststellen van prioriteitenlijst 
subsidies. 

Sectormanager 
Subsidies 

 

4.8.  Nationaal Groenfonds 
Het geven van opdracht aan stichting 
Nationaal Groenfonds tot het doen 
van een betaling aan derden. 

Unitmanager 
Subsidies 

 

4.9.  Besluiten tot het uitbetalen van 
voorschotten tot en met € 125.000,-.  

Medewerker Subsidie Indien bij het besluit tot 
subsidieverlening een voorschot 
is verleend en het voorschot ten 
hoogste 80% van de verleende 
subsidie bedraagt. 
 

4.10. Besluiten tot het uitbetalen van een Unitmanager  
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voorschot hoger dan € 125.000,-. Subsidies 
4.11. Besluiten tot de eerste wijziging van 

de in de subsidieverlening genoemde 
datum waarop een 
voortgangsrapportage of aanvraag 
tot vaststelling moet zijn ingediend, 
voor een periode van maximaal 6 
maanden. 

Medewerker Subsidies Dit is een speciale categorie 
waartoe de subsidiemedewerker 
bevoegd is. Voor de overige 
wijzigingen van de verlening zie 
onder artikel 4.3 

4.12. De beschikking tot het uitwerken van 
de vergoedingsplicht voor zover een 
voorafgaand een besluit is genomen 
over het opleggen van de 
vergoedingsplicht. 

Unitmanager 
Subsidies 

 

4.13. Het verzenden van een voorgenomen 
besluit (concept brief). 

Unitmanager 
Subsidies 
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Besluiten Sector Vergunningen 

5.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN  
Algemeen 

5.1.  Het verlenen van vergunningen, 
ontheffingen en vrijstellingen, 
zonder dat er 
zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht. 

Unitmanager 
Vergunningen  

Voor zover deze besluiten 
passen binnen het vastgestelde 
beleid en voor zover er geen 
bestuurlijke gevoeligheden in 
het geding zijn. 
 
NB: In beginsel Weigering 
vergunning of ontheffing in 
blauw m.u.v. de Flora- en 
faunawet; de Wet 
bodembescherming; en de 
Provinciale Milieu Verordening 

5.2.  Het verlenen van vergunningen, 
ontheffingen en vrijstellingen, 
nadat er zienswijzen/adviezen 
zijn ingebracht. 

Sectormanager  

5.3.  Besluiten tot het intrekken of 
wijzigen van vergunningen, 
ontheffingen en vrijstellingen. 
 

Unitmanager 
Vergunningen  

Mits de unitmanager ook het 
primaire besluit heeft genomen, 
anders zelfde niveau als het 
primaire besluit is genomen.  
Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

5.4.  Besluiten tot het verlengen van 
de behandelingsduur van een 
verzoek om vergunning of 
ontheffing. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

5.5.  Bevestigingen van verzoeken van 
de houder van de vergunning of 
ontheffing tot intrekkingen en 
verzoeken om vergunning of 
ontheffingen e.d. 

Medewerker  

5.6.  Besluiten tot het goedkeuren van 
plannen verlangd krachtens een 
vergunning of ontheffing. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

5.7.  Het geven van een bestuurlijk 
rechtsoordeel dat er voor de 
situatie geen vergunning of 
ontheffing vereist is. 

Unitmanager 
Vergunningen 

NB: dit is meer dan het 
informeren over regelgeving 

 

6.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Provinciale Milieuverordening  

 (Grondwaterbeschermingsgebieden en aardkundig monument) 

6.1.  Het verlenen van een ontheffing 
ingevolge artikel 5.4.4 
(grondwaterbeschermingsgebied
en). 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

6.2.  (Ontwerpbeschikking inzake) Het 
weigeren om een ontheffing te 
verlenen ingevolge 5.4.4 
(grondwaterbeschermingsgebied

Sectormanager  Voor zover er geen bestuurlijke 
gevoeligheden in het geding zijn 
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en). 
6.3.  Afhandelen van meldingen 

ingevolge artikel 5.4.3 
(grondwaterbeschermingsgebied
en). 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

6.4.  Verlenen van een ontheffing 
ingevolge artikel 6.3 (aardkundig 
monument). 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

6.5.  Weigeren van een ontheffing 
ingevolge artikel 6.3 (aardkundig 
monument). 

Sectormanager  

6.6.  Afhandelen van meldingen 
ingevolge artikel 6.5 (aardkundig 
monument). 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

7.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Ontgrondingenwet  

7.1.  Het verlenen of wijzigen van 
vergunningen ingevolge artikel 3. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

7.2.  Het beoordelen en afhandelen van 
meldingen en registraties 
ingevolge artikel 7, derde lid. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

8.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Waterwet  

8.1.  Het verlenen van een 
watervergunning ingevolge artikel 
6.4. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

8.2.  Het weigeren van een 
watervergunning ingevolge artikel 
6.4. 

Sectormanager   

8.3.  Het geven van een advies 
ingevolge artikel 6:17. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

9.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 

9.1.   Het verlenen van ontheffingen 
ingevolge artikel 5. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

 

10.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Wet Bodembescherming 

10.1. Het nemen/wijzigen van 
beschikkingen, waaronder het 
voornemen tot, op grond van de 
Wet bodembescherming (Wbb), 
het Besluit VERBOND en de op de 
Wbb gebaseerde AMvB’s. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

10.2. Het nemen van maatregelen als 
bedoeld in artikel 30 Wbb. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Meldplicht aan GS 

10.3. Het toezenden zonder Unitmanager  
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commentaar van: 
1. periodiek te vermelden 

statistische en/of andere 
gegevens; 

2. provinciale besluiten ter 
goedkeuring door de 
Kroon. 

Vergunningen 

10.4. Besluiten tot het niet in 
behandeling nemen van een 
aanvraag op grond van art. 4:5 
Awb. 

Unitmanager 
Vergunningen 

a. Voor een aanvraag Besluit 
Uniforme Sanering (BUS)-
melding wanneer niet de 
juiste informatie wordt 
aangeleverd;  

b. Voor een aanvraag Besluit 
Uniforme Sanering (BUS)-
melding wanneer niet aan 
de juiste criteria van de BUS 
melding wordt voldaan. 

c. Voor een 
beschikkingsaanvraag 
Ernstig + Spoedeisendheid 
en/of Saneringsplan 
wanneer er 
onvoldoende/onvolledige 
gegevens worden 
aangeleverd. 

10.5. Het geven van een aanwijzing 
ingevolge artikel 38 lid 4 en 
artikel 39 lid 5 Wbb. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

11.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Vuurwerkbesluit 

11.1. Het verlenen van een 
ontbrandingstoestemming 
ingevolge artikel 3B.1, derde lid 
onderdeel a, Vwb 

Unitmanager  

11.2. Het weigeren van een 
ontbrandingstoestemming 
ingevolge artikel 3B.1, derde lid 
onderdeel a, Vwb. 

Sectormanager  

11.3. Melding vuurwerkontsteking < 1 
200 kg ingevolge artikel 3.3.4a. 
3B.4 Vwb. 

Medewerker 
Vergunningen 

 

11.4. Weigering melding 
vuurwerkontsteking en 
ontbrandingstoestemming 
ingevolge artikel 3B.3, lid 1 Vwb. 

Sectormanager  

 

12.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Wegenverkeerswet, Wegenverordening, Scheepvaartwegenverordening 

12.1. Het op aanvraag van 
belanghebbenden intrekken van 
besluiten tot het verlenen van 
ontheffing, vergunning of 

Unitmanager 
Vergunningen 
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toestemming. 
12.2. Besluiten tot het verlenen van 

ontheffing voor het houden van 
wedstrijden op de weg: art. 10 
Wegenverkeerswet 1994. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

12.3. Besluiten tot het verlenen van 
ontheffing o.g.v. de 
Wegenverordening Noord-Holland 
en o.g.v. de 
Scheepvaartwegenverordening 
Noord-Holland. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

12.4. Besluiten tot het verlenen van 
ontheffing / vrijstelling van een 
verkeersteken dat een verbod of 
gebod bevat: art. 7 
Scheepvaartverkeerswet jo. het 
Binnenvaartpolitie-reglement en 
het Besluit Administratieve 
Bepalingen Scheepvaartverkeer. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

12.5. Besluiten tot het verlenen van 
ontheffing voor bijzondere 
transporten over de weg: art. 9.1 
regeling voertuigen. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

12.6. Besluiten tot het verlenen van 
ontheffing van 
verkeersmaatregelen: art. 87 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens en art. 9.1 
regeling voertuigen. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

12.7. Besluiten tot het afgeven van een 
verklaring tot gebruik van de 
ministeriële vrijstelling: 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens / 
Voertuigreglement. 

Medewerker 
Vergunningen vanaf 
schaal 9 

 

12.8. Besluiten tot publicatie van 
verkeersmaatregelen. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

13.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Flora- en faunawet 

13.1. (concept besluit inzake) Het 
geheel of gedeeltelijk weigeren 
van een ontheffing op grond van 
artikel 67 en 68 van de Flora- en 
faunawet. 

Sectormanager  Voor zover er geen bestuurlijke 
gevoeligheden in het geding 
zijn. 
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13.2. (concept besluit van) Het verlenen 
van een ontheffing op grond van 
artikel 68 Flora- en faunawet. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

13.3. a. Het aanwijzen van (categorieën 
van) personen als bedoeld in 
artikel 67 Flora- en faunawet; 
b. Het aanwijzingsbesluit ex 
artikel 67, eerste lid afhankelijk 
stellen van een faunabeheerplan 
als bedoeld in artikel 67, vierde 
lid Flora- en faunawet; 
c. Het bepalen dat de krachtens 
artikel 67, eerste lid aanwezen 
(categorieën van) personen 
toegang hebben tot de aanwezen 
gronden als bedoeld in artikel 67, 
vijfde lid Flora- en faunawet; 
d. Het bepalen wat met de 
ingevolge artikel 67, eerste lid 
bemachtigde dieren dient te 
geschieden als bedoeld in artikel 
67, zesde lid Flora- en faunawet. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien Stichting 
Faunabeheereenheid NH of een 
grondgebruiker om de 
aanwijzing heeft gevraagd. 

 

13.4. Het verzoeken om een advies van 
het Faunafonds over een 
ontheffingsaanvraag (artikel 67 of 
68 van de Flora- en faunawet). 

Medewerker  

 

14.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Natuurbeschermingswet 

14.1. Het beslissen op verzoeken om 
schadevergoeding op grond van 
artikel 31 van de 
Natuurbeschermingswet. 

Sectormanager   

14.2. Het vaststellen beheerplan op 
grond van artikel 17 of 19 van de 
Natuurbeschermingswet. 

Sectormanager  

 

15.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Wet luchtvaart 

15.1. Het verlenen van een ontheffing 
voor tijdelijk en uitzonderlijk 
gebruik op grond van artikel 
8a.51 van de Wet luchtvaart. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

16.  BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Besluit geluidproduktie sportmotoren 

16.1. Het verlenen van ontheffingen 
ingevolge artikel 3 van het Besluit 
geluidproduktie sportmotoren. 

Unitmanager 
Vergunningen 
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17. BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Besluit risico’s zware ongevallen 1999  

(NB: met uitzondering van de aan de omgevingsdiensten gemandateerde bevoegdheden) 

17.1. Het nemen van het 
beoordelingsbesluit inzake het 
veiligheidsrapport (art. 16).  

Sectormanager   

17.2. Het nemen van een 
aanwijzingsbesluit (art.7). 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

 

18. BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN 
Wet milieubeheer 

(NB: met uitzondering van de aan de omgevingsdiensten gemandateerde bevoegdheden) 

18.1. Besluiten tot het stellen van 
nadere eisen ingevolge art. 8.42 
en 10.52. 

Unitmanager 
Vergunningen 

MUV het Noordzeekanaalgebied 
voor de artikelen 8.13, 8.42, 
8.44 en 8.45. 

18.2. Besluiten betreffende 
milieueffectrapportage op grond 
van hoofdstuk 7. 

Sectormanager   

18.3. Besluiten op aanvragen tot 
coördinatie op grond van art. 
14.2. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

18.4. Het verlenen van goedkeuring op 
gemeentelijke rioleringsplannen 
ingevolge artikel 4:23. 

Unitmanager 
Vergunningen 

 

18.5. Het besluit geslotenverklaring 
stortplaats ingevolge artikel 8:47, 
derde lid. 

Sectormanager   

18.6. Het verlenen van een ontheffing 
voor de verzameling en transport 
van afvalwater ingevolge artikel 
10:33. 

Unitmanager 
Vergunningen 

Indien zienswijzen/adviezen zijn 
ingebracht: sectormanager 

18.7. Het verhaal nemen op de 
zekerheidstelling 
stortplaatshouder op grond van 
art. 15.46 Wet milieubeheer. 

Sectormanager  
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Besluiten Sector Handhaving 
 

19.  BESLUITEN SECTOR HANDHAVING 
Algemeen 

19.1. Het besluit tot het zenden van een 
waarschuwingsbrief voorafgaande 
aan de last onder bestuursdwang, 
last onder dwangsom, en de 
intrekking (omgevings-
)vergunning als sanctie. 

Sectormanager   

19.2. Besluiten tot het zenden van het 
voornemen m.b.t. een besluit 
inzake gedogen, last onder 
bestuursdwang, last onder 
dwangsom, intrekking van de 
(omgevings-)vergunning als 
sanctie en de weigering op een 
handhaving verzoek in te gaan. 
 

Sectormanager  Voor zover deze besluiten 
passen binnen het vastgestelde 
beleid en voor zover er geen 
bestuurlijke gevoeligheden in 
het geding zijn. 
Let op: het weigeren van een 
gedoogbeschikking is de 
bevoegdheid van de directeur. 

19.3. Het besluit tot het opleggen van 
de last onder bestuursdwang, het 
opleggen van een last onder 
dwangsom.  

Sectormanager  Voor zover deze besluiten 
passen binnen het vastgestelde 
beleid en voor zover er geen 
bestuurlijke gevoeligheden in 
het geding zijn. 

19.4. Het intrekken van beschikkingen, 
het opleggen van bevelen en het 
toepassen van bestuursdwang in 
het kader van de 
bestuursrechtelijke handhaving 
van de Wbb en de daarop 
gebaseerde AMvB’s en van Besluit 
VERBOND. 

Sectormanager  Voornemen via staf kenbaar 
maken. 

19.5. Het zenden van een controlebrief 
met de strekking dat er geen 
overtredingen zijn geconstateerd. 

Medewerker 
Handhaving 

 

19.6. Het besluit omtrent de invordering 
van een dwangsom als bedoeld in 
artikel 5:37 van de Awb. 

Sectormanager   
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Besluiten Sector Interbestuurlijk Toezicht 

 

20.  BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT 
Wet revitalisering generiek toezicht 

20.1. Het voeren van correspondentie 
van procedurele en informatieve 
aard in het kader van 
interbestuurlijk toezicht met 
besturen en ambtenaren van 
gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen. 

Elke medewerker van 
de sector IBT 

 

20.2. Het behandelen van klachten en 
verzoeken om bemiddeling van 
burgers, bedrijven, instellingen en 
raadsleden over besturen van 
gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen. 

Sectormanager   

20.3. Het vaststellen en verzenden van 
circulaires van technische aard 
aan gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen in 
het kader van interbestuurlijk 
toezicht. 

Medewerker vanaf 
schaal 11 

 

20.4. Het besluiten tot verdaging van 
besluiten in het kader van 
interbestuurlijk toezicht. 

Sectormanager  

20.5. Het vastleggen van afspraken met 
gemeenten over verbeteringen in 
het kader van het voldoen aan de 
wettelijke vereisten. 

Sectormanager Voor zover deze besluiten 
passen binnen het vastgestelde 
beleid en voor zover er geen 
bestuurlijke gevoeligheden in 
het geding zijn; dan in blauw 

 

21.  BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT  
Wet ruimtelijke ordening 

21.1. Het verlenen van een verklaring 
van geen bezwaar als genoemd in 
art. 19, lid 1, WRO. 

Sectormanager 1. Bij weigering in GS-
plenair 

2. Indien bij de gemeente 
tegen de aanvraag om 
vrijstelling zienswijzen 
zijn ingediend: 
sectormanager.  

21.2. Het verlenen van verklaring van 
geen bezwaar (artikel 19 lid 2 
WRO). 

Sectormanager a. Bevoegdheid op grond van 
de notitie “Beleid artikel 19 
WRO”.  

b. Bij weigeringen in GS-
plenair.  

c. Indien zienswijzen zijn 
ingediend: sectormanager. 

21.3. Het vaststellen van hogere 
grenswaarden geluidhinder (Wet 
geluidhinder). 

Sectormanager d. Bij weigering tot vaststelling 
van hogere grenswaarden 
besluitvorming op 
portefeuillehouderniveau. 

e. Indien zienswijzen zijn 
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ingediend: sectormanager. 
21.4. Indienen van zienswijzen als 

bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, 
onder d, van de Wet ruimtelijke 
ordening. 

Sectormanager f. Feitelijke besluitvorming in 
het stafoverleg van de 
portefeuillehouder, bij 
portefeuillehouder 
overstijgende zienswijzen 
afstemming met de 
betrokken 
portefeuillehouder(s), 
halfjaarlijkse rapportage 
over zienswijzen in GS. 

 

22.  BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

22.1. Het indienen van zienswijzen als 
bedoeld in artikel 3.12, vijfde lid. 

Sectormanager  

 

23.  BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT 
Toezicht andere overheden 

23.1. Het besluiten tot verdaging van 
besluiten in het kader van 
financieel toezicht. 

Projectleider/Medewe
rker vanaf schaal 11 

 

23.2. Het goedkeuren van besluiten van 
gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen 
tot oprichten van of deelnemen in 
privaatrechtelijke rechtspersonen. 

Sectormanager  

23.3. Het verlenen van ontheffingen op 
grond van art 15 Gemeentewet en 
3:43 BW. 

Projectleider/Medewe
rker vanaf schaal 11 

 

23.4. Het vaststellen en verzenden van 
circulaires van technische aard 
aan gemeenten en 
gemeenschappelijke regelingen in 
het kader van financieel toezicht. 

Projectleider  

23.5. Het goedkeuren van 
begrotingswijzigingen van 
gemeenten. 

Projectleider/Medewe
rker vanaf schaal 11 

Als er zienswijzen zijn 
ingebracht: sectormanager; 
 
NB gedeeltelijke 
goedkeuringen en afkeuringen 
in GS-plenair 

23.6. Het geven van een machtiging aan 
gemeenten en 
gemeenschappelijke regeling tot 
het doen van uitgaven zonder 
goedgekeurde begroting. 

Projectleider/Medewe
rker vanaf schaal 11 

Machtigingen van algemene aard 
(zgn. moederbesluiten) vallend 
onder preventief toezicht: in 
blauw. 

23.7. Het verlenen van ontheffingen in 
het kader van de wet Fido. 

Projectleider/Medewe
rker vanaf schaal 11 
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24.  BESLUITEN SECTOR INTERBESTUURLIJK TOEZICHT  
Archiefwet 

24.1.  Aan gemeenten en 
waterschappen verklaren de 
ontvangen Archiefverordening in 
orde te hebben bevonden. 

Sectormanager Op basis van artikel 30, 32, 
tweede lid, 35, eerste lid, 37, 
tweede lid en 40 Archiefwet 

24.2. Het geven van machtiging bij 
opschorting van overbrenging van 
archieven ouder dan twintig jaar. 

Sectormanager  Op basis van artikel 13, derde 
lid Archiefwet 

24.3. Het geven van goedkeuring bij het 
verlengen van de maximale 
termijn van 75 jaar van beperkte 
openbaarheid van archieven. 

Sectormanager  Op basis van artikel 15, vierde 
lid Archiefwet 

 

 

 



Uitgegeven op 25 juli 2014

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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