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Besluit van de inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland van 
8 december 2015, nr. 734469/734474, tot vaststelling van het Besluit mandaat en 
machtiging inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland 2016 
inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, en de directies Beheer en uitvoering en 
Concernzaken van de provincie Noord-Holland 
 
 
De Inspecteur der provinciale belastingen van Noord-Holland; 
 
 
Gelet op artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet waarin de bevoegdheid om 
leges te heffen, is toegekend aan een door de provincie aan te wijzen provincieambtenaar die 
belast is met het heffen van de provinciale belastingen;  
 
Overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency gewenst is dat de inspecteur der 
provinciale belastingen Noord-Holland mandaat en machtiging verleent om namens hem leges 
te heffen betreffende de taken die met ingang van 1 januari 2016 aan de omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord worden 
opgedragen; 
 
Gelet op artikel 32 van de Gemeenschappelijke Regeling van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en het instemmingsbesluit d.d. 9 december 2015 van de directeur van 
de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;   
 
Gelet op artikel 5 van de Gemeenschappelijke Regeling van de regionale uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord en het instemmingsbesluit d.d. 11 december 2015 van de directeur van 
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord; 
 
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
 
Besluit vast te stellen: 
  
Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen van de provincie 
Noord-Holland 2016 inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, 
de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, en de directies Beheer en uitvoering 
en Concernzaken van de provincie Noord-Holland 
 
Artikel 1 
De inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland verleent mandaat aan 
en machtigt de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied tot: 

a. het heffen van leges in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de 
Waterwet en de Ontgrondingenwet op grond van de vigerende Legesverordening Noord-
Holland; 

b. het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de onder a genoemde 
bevoegdheid. 
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Artikel 2 
De inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland verleent mandaat aan 
en machtigt de directeur van de regionale uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord tot: 

a. het heffen van leges in het kader van de Wet Hygiëne en veiligheid badinrichtingen op 
grond van de vigerende legesverordening van de provincie Noord-Holland; 

b. het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de onder a genoemde 
bevoegdheid. 

Artikel 3 
De inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland verleent mandaat aan 
en machtigt de sectormanager van de directie Beheer en Uitvoering van de provincie Noord-
Holland tot: 

a. het heffen van leges betreffende wegen en vaarwegen op grond van de vigerende 
legesverordening van de provincie Noord-Holland; 

b. het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de onder a genoemde 
bevoegdheid. 

Artikel 4 
Uitgesloten van mandaat en machtiging als bedoeld in de artikelen 1, 2 en 3 zijn de 
bevoegdheden tot:  

a. het nemen van een besluit op een bezwaarschrift inzake het heffen van leges en  
b. het nemen van een besluit tot het invorderen van leges.  

 
Artikel 5 
De inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland verleent mandaat aan 
en machtigt de sectormanager Concern Service Centrum van de directie Concernzaken van de 
provincie Noord-Holland tot: 

a. het vaststellen van de (voorlopige) heffing voor het onttrekken van grondwater op grond 
van de vigerende Grondwaterheffingsverordening van de provincie Noord-Holland  

b. het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de onder a genoemde 
bevoegdheid. 
 

Artikel 6 
1. Ten aanzien van de in artikel 1, onder a en de in artikel 2, onder a genoemde 

bevoegdheden kunnen de gemandateerden ondermandaat verlenen aan een 
leidinggevende binnen hun organisatie. 

2. Ten aanzien van de in artikel 1, onder b, en de in artikel 2, onder b en de in artikel 3 onder 
b en artikel 5 onder b genoemde bevoegdheden kunnen de gemandateerden 
ondermachtiging verlenen aan medewerkers binnen hun organisatie. 

 
Artikel 7 
Indien op grond van het verleende (onder)mandaat besluiten worden genomen, luidt de 
ondertekening: 
De inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord Holland 
namens deze, 
 
Gevolgd door de handtekening en de naam van de functionaris. 
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Artikel 8 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2016, na de verkregen instemming van 
de directeur van de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en de directeur van de Regionale 
Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. 
 
Artikel 9 
Het besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen Noord Holland inzake 
legesheffing in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, en het besluit en machtiging inspecteur provinciale 
belastingen Noord-Holland 2014 worden ingetrokken. 
 
Artikel 10 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale 
belastingen van de provincie Noord-Holland 2016 inzake legesheffing aan de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, en de directies 
Beheer en uitvoering en Concernzaken van de provincie Noord-Holland. 
 
 
 
 
Haarlem, 8 december 2015 
 
 
De Inspecteur der provinciale belastingen, 
J.T.A. Apswoude 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitgegeven op 21 december 2015 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 


