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BIJLAGE I  

BIJ ONDERMANDAAT, MACHTIGING EN VOLMACHTBESLUIT PROVINCIE NOORD-

HOLLAND VAN [DATUM] 

 

 A. De hieronder vermelde bevoegdheid: C. Onder de volgende voorwaarde(n): 

1.1 De bevoegdheden met betrekking tot de 

omgevingsvergunning voor projecten en 

activiteiten als genoemd in hoofdstuk 2  van de 

Wabo betreffende de IPPC inrichtingen die worden 

genoemd in artikel 1.1 van de toelichting. 

 

 

 

Het mandaat geldt voor het grondgebied van de gemeenten  

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort, 

Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Beemster, Velsen, 

Waterland en Wormerland, Zeevang en Edam- en Volendam, 

en omvat het nemen van besluiten. 

 

De bevoegdheid betreft de Wabo omgevingsvergunning, 

inclusief geïntegreerde en aangehaakte toestemmingen, met 

uitzondering van de voorbereiding van de inhoud van 

besluiten en besluitonderdelen die betrekking hebben op: 

 

-Nb Wet 

-Provinciale verordeningen 

 

Het is niet toegestaan besluiten te nemen die strijdig zijn met 

door GS voorbereide besluiten en besluitonderdelen  

 

 

Als sprake is van een overschrijding van de oriëntatie waarde 

voor het groepsrisico als bedoeld in het Bevi kan de 

bevoegdheid alleen worden uitgeoefend na instructie van GS. 

1.2. Procedure op grond van 7.2. Wm en 7.16 Wm 

e.v. (milieueffectrapportage en 

milieubeoordeling), betreffende de IPPC 

inrichtingen die worden genoemd in artikel 1.1 

van de toelichting. 

 

 

Geldt voor het grondgebied van de gemeenten  Beverwijk, 

Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort, Landsmeer, 

Oostzaan, Purmerend, Beemster, Velsen, Waterland en 

Wormerland, Zeevang en Edam- en Volendam, en omvat het 

nemen van besluiten. 
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1.3 De bevoegdheden die verband houden met het 

Activiteitenbesluit milieubeheer en met betrekking 

tot de omgevingsvergunning bij of krachtens 

artikel 8.40, 8.40 a, 8.41, 8.41 a, 8.42 en 8.42 a 

van de Wet milieubeheer, en de  bevoegdheden 

met betrekking tot de omgevingsvergunning op 

grond van artikel 2.22 lid 3 van de Wabo. 

Voor zover passend binnen het kader en geografisch bereik 

van de hierboven opgedragen vergunningstaken. 

  Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover 

passend binnen het kader en geografisch bereik van de 

hierboven opgedragen vergunningstaken. 

 

2.1 Handhaving en toezicht volgens artikel 5:2 Wabo 

, betreffende de IPPC inrichtingen die worden 

genoemd in artikel 1.1 van de toelichting. 

 

Omvat het nemen van besluiten. Het mandaat geldt voor het 

grondgebied van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, 

Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, 

Heemstede, Uitgeest, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, 

Purmerend, Beemster, Velsen, Waterland en Wormerland, 

Zeevang en Edam- en Volendam    

 

 

Omvat toezicht en handhaving op gebied van de Wet 

Bodembescherming. 

 

Met uitzondering van toezicht en handhaving op gebied van: 

 

- Nb Wet 

- Provinciale Verordeningen; 

2.2. Milieutoezicht en handhaving met betrekking tot 

activiteiten met stoffen, preparaten en GGO’s die 

onder een amvb op grond van titel 9.2 Wm vallen 

of producten en toestellen die onder de Wgh 

vallen of onder de Wet Luchtverontreiniging titel 

9.4 Wm of titel 10.3 Wm vallen en die worden 

uitgevoerd door de houder van de 

omgevingsvergunning van de IPPC inrichtingen 

die worden genoemd in artikel 1.1 van de 

toelichting. 

Omvat het nemen van besluiten. Geldt voor het grondgebied 

van de gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 

Uitgeest, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 

Beemster, Velsen, Waterland en Wormerland, Zeevang en 

Edam- en Volendam   

Met uitzondering van toezicht en handhaving op gebied van: 

 

- Nb Wet 

- Provinciale Verordeningen; 
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2.3. Het milieutoezicht en de handhaving op 

activiteiten die vallen onder het Besluit 

Bodemkwaliteit, voor zover verricht door 

bedrijven of instellingen, en voor zover het die 

activiteiten betreft. 

 

 

 

Voor zover GS bevoegd gezag zijn. Omvat het nemen van 

besluiten. Geldt voor het grondgebied van de gemeenten 

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort, 

Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Beemster, Velsen, 

Waterland en Wormerland, Zeevang en Edam- en Volendam. 

2.4. Het milieutoezicht en de handhaving van 

meldingen en besluiten op grond van of krachtens 

de Wet bodembescherming, voor de activiteiten 

bodemonderzoek, bodemsanering, sanering van 

bedrijfsterreinen, en nazorgmaatregelen inclusief 

toezicht en handhaving betreffende gevallen van 

ernstige verontreiniging en gevallen van 

verontreiniging die onder de zorgplicht vallen, en 

betreffende lozing van grondwater bij 

bodemsanering en proefbronnering.  

Voor zover GS bevoegd gezag zijn. Omvat het nemen van 

handhavingsbesluiten. Geldt voor het grondgebied van de 

gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, 

Uitgeest, Zandvoort, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, 

Beemster, Velsen, Waterland en Wormerland, Zeevang en 

Edam- en Volendam  

2.5 Het milieutoezicht en de handhaving met 

betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met 

betrekking tot gevaarlijke afvalstoffen, 

bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde 

huishoudelijke afvalstoffen, asbest, 

vuurwerkopslagen, bouwstoffen, grond, 

baggerspecie, meststoffen, dierlijke vetten, 

schroot, destructiemateriaal, explosieven voor 

civiel gebruik of andere gevaarlijke stoffen. Het 

gaat hierbij om het ketengerichte milieutoezicht. 

Voor zover GS bevoegd gezag zijn. Omvat het nemen van 

besluiten. Geldt voor het grondgebied van de gemeenten 

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Zandvoort, 

Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Beemster, Velsen, 

Waterland en Wormerland, Zeevang en Edam- en Volendam.  

Uitgezonderd handhaving en toezicht op 

vuurwerkevenementen. 

 

  

 

 

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover 

passend binnen het kader en geografisch bereik van de 

hierboven opgedragen vergunnings- toezichts- en 

handhavingstaken. 

 

3.1 

Het vaststellen/indienen van processtukken en 

het optreden ter zitting in het kader van 

procedures bij de rechtbank en Afdeling 

Bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

 

Uitgezonderd het instellen van beroep. 

 

Vaststellen/indienen verweerschrift bij de Raad van State 

minimaal op niveau van directeur handhaving of 

vergunningverlening.  

 

Voor vertegenwoordiging ter zitting kan de directeur 

medewerkers schriftelijk machtigen. 
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3 

3.2 

Het vaststellen van verweerschriften  ten behoeve 

van de bezwaarschriftenprocedure bij de HAC. 

 

 

3.3 

Het voorbereiden van beslissingen op bezwaar. Het betreft alleen de voorbereiding, uitgezonderd het horen,  

GS horen (provinciale Hoor- en Advies Commissie) besluiten 

zelf. 

  

 

 

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover 

passend binnen het kader en geografisch bereik van de 

hierboven opgedragen vergunnings- toezichts- en 

handhavingstaken. 

4 

4.4 

Besluiten tot het niet in behandeling nemen van 

een aanvraag op grond van art. 4:5 Awb. 

 

 

4.6 

Beantwoorden van vragen (schriftelijk). Met uitzondering van schriftelijke vragen van PS-leden 

 

4.7 

Het schriftelijk opvragen van inlichtingen, stukken 

in het kader van de voorbereiding van 

besluitvorming ten aanzien van beroepschriften, 

goedkeuring, etc.. 

Met uitzondering met bevoegdheden op grond van de Wet 

Bibob.  

  

 

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover 

passend binnen het kader en geografisch bereik van de 

hierboven opgedragen vergunnings- toezichts- en 

handhavingstaken. 

 

5.1 

Het besluit tot het zenden van een 

waarschuwingsbrief voorafgaande aan de last 

onder bestuursdwang, last onder dwangsom, en 

de intrekking (omgevings-vergunning als sanctie. 

 

 

5.2 

Besluiten tot het zenden van het voornemen 

m.b.t. een besluit inzake gedogen, last onder 

bestuursdwang, last onder dwangsom, 

intrekking(omgevings)-vergunning als sanctie en 

de weigering op een handhavingsverzoek in te 

gaan. 

 

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 

 

5.3 

Het besluit tot het gedogen, het opleggen van de 

last onder bestuursdwang, het opleggen van een 

last onder dwangsom, het intrekken van de 

(omgevings)-vergunning als sanctie en het 

weigeren op een handhavingsverzoek in te gaan. 

Let op: het weigeren van een gedoogbeschikking is 

voorbehouden aan de directeur 

 

voor zover deze besluiten passen binnen het vastgestelde 

beleid en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in 

het geding zijn 

 

5.5 Het besluit omtrent de invordering van een  
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dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de 

Awb. 

5.7 Overleg met voor het maken van afspraken met 

OM, politie en landelijke inspectie-en 

opsporingsdiensten, waaronder het periodiek 

afsluiten van handhavingsarrangementen met het 

OM en de politie.  

 

5.8 Het maken van afspraken met de politie c.q. de 

korpschef en het FP3 over het gebruik van 

opsporingsbevoegdheid door en de kwaliteit van 

de bij de omgevingsdienst werkzame BOA’s.  

 

5.9 Samenwerking met de landelijk opererende 

handhavingsorganisaties,  

zoals de rijksinspecties, en de hiervoor als het 

aanspreekpunt voor die organisaties aan te wijzen 

RUD.  

 

  Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover 

passend binnen het kader en geografisch bereik van de 

hierboven opgedragen vergunnings- toezichts- en 

handhavingstaken. 

6.1 Het verzoek aan GS om aanvragen te toetsen aan 

de hand van de Wet Bibob. 

De Bibob toetsing, onderzoek en besluitvorming verlopen 

geheel via GS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevoegdheden worden uitsluitend opgedragen voor zover 

passend binnen het kader en geografisch bereik van de 

hierboven opgedragen vergunnings- toezichts- en 

handhavingstaken. 

7.1 Het nemen van besluiten op verzoeken op grond 

van de Wob. 

De bevoegdheid geldt niet voor het afwijzen van Wob 

verzoeken. In dat geval bereidt omgevingsdienst het besluit 

voor. 

 

Het weigeren van een Wob verzoek omdat dat elektronisch is 

ingediend valt niet onder laatstgenoemde uitzondering.  

 

 


