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Besluit mandaat, volmacht en
machtiging commissaris van de
Koningin Noord-Holland 2011
De commissaris van de Koningin in de
Provincie Noord-Holland;
overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op
onderdelen in verband met technische wijzi
gingen aan te passen;
gelet op de artikelen 59a en 176 van de Provincie
wet;
besluit vast te stellen:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging
commissaris van de Koningin Noord-Holland
2011
Hoofdstuk 1 Vertegenwoordiging provincie
buiten rechte
Artikel 1
De commissaris van de Koningin verleent vol
macht en machtiging tot vertegenwoordiging
van de provincie buiten rechte aan:
a	een gedeputeerde voor zover de aangelegen
heid behoort tot zijn portefeuille omschreven
in de bij dit besluit behorende bijlage I;
b	de provinciesecretaris, voor zover de
aangelegenheid behoort tot zijn werkterrein;
c	een directeur, voor zover de aangelegenheid
behoort tot zijn werkterrein; en
d	een plaatsvervanger van de onder a. tot en
met c. genoemde functionarissen.
Artikel 2
1	De commissaris van de Koningin verleent
volmacht en machtiging om namens de pro
vincie transportaktes te tekenen in verband
met het aangaan van grondtransacties aan:
a	de sectormanager Gebiedsontwikkeling
en Grond;
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b	een plaatsvervanger van de onder a.
genoemde functionaris; en
c	een medewerker van de sector Gebiedsont
wikkeling en Grond voor zover het aan
gaan van grondtransacties tot zijn werk
terrein behoort.
2	De in het eerste lid genoemde functionarissen
kunnen schriftelijk ondervolmacht en
-machtiging verlenen aan notarissen en
medewerkers van notariskantoren voor de in
het eerste lid bedoelde bevoegdheid.
3	Een ondervolmacht of –machtiging als
bedoeld in het tweede lid wordt ter kennis
gebracht van de commissaris van de
Koningin.
Artikel 3
1	De provinciesecretaris en een directeur
kunnen schriftelijk ondervolmacht en
-machtiging verlenen aan een sectormanager,
een unitmanager, een programmamanager
en een projectleider, tenzij de aard van de
volmacht zich daartegen verzet.
2	Bij het verlenen van ondervolmacht kan de
provinciesecretaris en een directeur de des
betreffende functionaris de bevoegdheid ver
lenen om op zijn beurt schriftelijk ondervol
macht te verlenen aan een functionaris die
onder hem ressorteert.
3	Het verlenen van ondervolmacht geschiedt
voor zover nodig onder het stellen van voor
waarden en beperkingen.
4	Een ondervolmacht en -machtiging wordt
bekendgemaakt door plaatsing in het
provinciaal blad.
5	Een afschrift van een ondervolmacht – en
machtiging wordt gezonden aan de
sectormanager Juridische Dienstverlening.
Artikel 4
Een directeur kan schriftelijk een machtiging
verlenen aan een medewerker om namens de
provincie aangifte te doen van een strafbaar feit.
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Hoofdstuk 2 Vertegenwoordiging in rechte
Artikel 5
1	De commissaris van de Koningin verleent aan
de sectormanager Juridische Dienstverlening
en zijn plaatsvervanger, machtiging en vol
macht om de provincie in rechte te vertegen
woordigen.
2	De sectormanager Juridische Dienstverlening
kan ondermachtiging en ondervolmacht
verlenen voor de in het eerste lid bedoelde
bevoegdheid.

Hoofdstuk 3 Ondertekening van stukken
die van Gedeputeerde Staten uitgaan
Artikel 6
De commissaris van de Koningin draagt de
ondertekening van stukken die van Gedeputeerde
Staten uitgaan op aan de provinciesecretaris in
gevallen waarin:
a	de commissaris van de Koningin en zijn
plaatsvervanger afwezig zijn, en
b	ondertekening van het besluit geen uitstel
duldt.

Hoofdstuk 4 Mandaat en machtiging voor
de bevoegdheden van de commissaris van
de Koningin als bestuursorgaan
Artikel 7
De commissaris van de Koningin verleent aan de
sectormanager Kabinet en zijn plaatsvervanger
mandaat, volmacht en machtiging voor:
a	het nemen van besluiten die betrekking
hebben op het verlenen van bijstand op grond
van de Politiewet 1993;
b	het verstrekken van informatie, inwinnen
van adviezen en aangaan van bindend over
leg;
c	het namens de commissaris van de Koningin
optreden in rechtsgedingen.
Artikel 8
De sectormanager Kabinet kan ten aanzien van
de in artikel 7, onderdelen a en b bedoelde aan
gelegenheden, zo nodig onder het stellen van
voorwaarden en beperkingen, schriftelijk recht
streeks ondermandaat en –machtiging verlenen
aan een onder hem ressorterende medewerker.
Artikel 9
1	Een ondermandaat, -volmacht en -machti
gingsbesluit wordtdoor de sectormanager
Kabinet ter goedkeuring voorgelegd aan de
commissaris van de Koningin.
2	De sectormanager Kabinet actualiseert het
ondermandaat, -volmacht en -machtigings
besluit voor het Kabinet ten minste eenmaal
per drie kalenderjaren.
3	Een ondermandaat, -volmacht en -machti
gingsbesluit wordt, na goedkeuring als
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bedoeld in lid 1, bekendgemaakt door plaat
sing in het provinciaal blad.
4	De sectormanager Kabinet zendt een afschrift
van een door de commissaris van de Koningin
goedgekeurd ondermandaat, -volmacht en
-machtigingsbesluit aan de sectormanager
Juridische Dienstverlening van de provincie.

Hoofdstuk 5 Mandaatregister
Artikel 10
De sectormanager Juridische Dienstverlening
houdt een mandaatregister bij, waarin dit besluit
en de op grond van dit besluit genomen onder
mandaat, -volmacht en -machtigingsbesluiten
worden bijgehouden.

Hoofdstuk 6 Controle en verantwoording
Artikel 11
1	De functionarissen aan wie (onder)volmacht,
(onder)mandaat of (onder)machtiging is ver
leend, stellen de commissaris van de
Koningin in kennis van die krachtens (onder)
volmacht, (onder)mandaat of (onder)machti
ging verrichte handelingen waarvan zij
moeten aannemen dat kennisneming door
hem van belang is.
2	De commissaris van de Koningin kan zich
door deze functionarissen laten informeren
over de handelingen die op grond van (onder)
volmacht, (onder)mandaat of (onder)machti
ging zijn verricht.

Hoofdstuk 7 Slot- en overgangsbepalingen
Artikel 12
Het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en
Commissaris van de Koningin Noord-Holland
2010 wordt ingetrokken.
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin
het wordt geplaatst.
Artikel 14
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit man
daat, volmacht en machtiging commissaris van
de Koningin 2011.
Haarlem, 24 mei 2011.
De commissaris van de Koningin van NoordHolland.
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Bijlage I als genoemd in artikel 1 van het
Besluit Mandaat- volmacht en machtiging
Commissaris van de Koningin NoordHolland 2011
Portefeuilleverdeling
Commissaris van de Koningin (Johan Remkes)
• Bibob
• Communicatie
• Coördinatie veiligheidsgebieden
• Internationele betrekkingen
• Openbare orde en veiligheid
• Risicokaart
Elisabeth Post (VVD)
• Financiën en deelnemingen
• Grondbeleid
• Leveringen door derden incl. outsourcing
• Openbaar vervoer
• R ijks-Regioprogramma Amsterdam, Almere,
Markermeer (RRAAM)
• (Vaar)Wegen
• Verkeer en vervoer
• Zeehavens (incl. Masterplan Noordzeekanaal
gebied)
Jan van Run (VVD)
• Acquisitie incl. havens
• Economie
• Economische deel vd haven waaronder de RO
• Internationale marketing & promotie
• Kennis en innovatie
• Onderwijs en arbeidsmarkt
• Sponsoring
• Toerisme en vrije tijd
Tjeerd Talsma (PvdA)
• Milieu
• Ruimtelijke Ordening incl. bouwen in het
water
• Schiphol incl. Bestuurlijke regio Schiphol,
Commissie Regionaal Overleg Schiphol
(CROS)
Elvira Sweet (PvdA)
• Bestuur
• Cultuur
• Emancipatie
• Europa
• Gemeentelijke samenwerking excl. toezicht
gemeentelijke financiën
• Jeugd
• Mediabeleid
• Metropoolregio Amsterdam
• Provinciale archiefinspectie
• Regionale en historische archieven
• Sport
• Zorg, welzijn
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Joke Geldhof (D66)
• Gebiedsgedeputeerde Noord-Holland Noord
• Grote wateren (IJsselmeer, Markermeer,
Waddenzee (incl. vaarrecreatie, excl.
Waddenfonds), Noordzeekust)
• ISV
• Toezicht gemeentelijke financiën
• Stelling van Amsterdam (incl. Hollandse
Waterlinie)
• Waddenfonds
• Water
• Wonen
• Woonschepen
Jaap Bond (CDA)
• Flora en fauna
• Klimaat en duurzame energie
• Landbouw en Visserij
• Landelijk gebied (incl. Groene Hart, Laag
Holland, GNR)
• Greenport/Agriport
• Natuur (w.o. ontgrondingen)
• Recreatieschappen
• Gebiedsgedeputeerde Kop van Noord-Holland
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Toelichting bij het besluit Mandaatvolmacht en machtiging commissaris van
de Koningin 2011
Algemeen
Dit besluit regelt de vertegenwoordiging van de
provincie als rechtspersoon door de commissaris
van de Koningin (hierna: Commissaris) de
ondertekening van stukken van Gedeputeerde
Staten, en mandaat, volmacht en machtiging
voor de bevoegdheden van de Commissaris als
bestuursorgaan.

Artikelsgewijs
Artikel 1
In artikel 176, lid 2 Provinciewet is bepaald dat de
Commissaris de vertegenwoordiging van de
provincie buiten rechte kan ‘opdragen’ aan
iemand anders. Zo’n opdracht wordt verleend
door middel van volmacht tot het verrichten van
privaatrechtelijke rechtshandelingen. De gevol
machtigde vertegenwoordigt de provincie dan in
plaats van de Commissaris (hij/zij vertegen
woordigt dus niet de Commissaris!). Deze
opdracht schept volgens de Memorie van
Toelichting niet alleen de bevoegdheid maar ook
de plicht om de vertegenwoordigingshandelingen
te verrichten.
Meestal zal het gaan om ondertekening namens
de provincie van overeenkomsten en aktes bij de
notaris. Het gaat altijd om een uitvoeringshande
ling, waar een concreet inhoudelijk besluit van
Gedeputeerde Staten aan is voorafgegaan. Zo’n
besluit kan in mandaat of ondermandaat
genomen zijn.
In de meeste gevallen waarin de provincie een
overeenkomst aangaat zal een aparte uitvoerings
handeling niet nodig zijn. Dan is door het besluit
van Gedeputeerde Staten, neergelegd in een brief
of een ander stuk, de overeenkomst al tot stand
gekomen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij het
aanvaarden van offertes en het tekenen van
opdrachtbonnen.
Vanwege artikel 10:12 Awb zijn op deze volmacht
de bepalingen in afdeling 10.1.1 van de Algemene
wet bestuursrecht (hierna: Awb) over mandaat
van overeenkomstige toepassing, als die volmacht
aan ondergeschikten is verleend. Gedeputeerden
zijn geen ondergeschikten; daarom is de man
daatafdeling van de Awb op hun volmacht niet
van toepassing. De volmacht aan de gedepu
teerden wordt beheerst door de bepalingen
daarover in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
Artikel 1, lid 1, onder c
Het takenpakket van de directies is neergelegd in
de Inrichtingsplannen van januari 2005 en even
tueel later door Gedeputeerde Staten vastgestelde
aanvullingen en wijzigingen.
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Artikel 3
Omdat het vaak gaat om handelingen met
belangrijke rechtsgevolgen moet met dergelijke
ondervolmachten en –machtigingen zorgvuldig
worden omgegaan.
Artikel 5
In dit besluit is een bepaling opgenomen over de
vertegenwoordiging in rechte. Voorheen was
daarvoor geen doorlopende machtiging geregeld,
omdat er van uit werd gegaan dat dat niet nodig
was. In dergelijke rechtsgedingen is vertegen
woordiging door een advocaat immers voor
geschreven; die hebben geen procesmachtiging
nodig. In een enkel geval (civiele gedingen bij de
kantonrechter, waarin de provincie gedaagde is,
of wanneer de provincie als saneerder optreedt in
een bestuursrechtelijke procedure) is vertegen
woordiging door een advocaat echter niet nodig.
Vaak betreft het dan spoedzaken waarbij niet
gewacht kan worden op een machtiging door de
cvdK zelf aan een ambtenaar. Daarom heeft de
sectormanager Juridische Dienstverlening
machtiging gekregen om de provincie in plaats
van de commissaris te vertegenwoordigen in
civiele zaken. De sectormanager kan deze
bevoegdheid doormachtigen.
Artikel 6
Gedeputeerde Staten hebben de Commissaris op
grond van artikel 59a Provinciewet toegestaan de
ondertekening van besluiten van Gedeputeerde
Staten op te dragen aan de secretaris in de hier
genoemde gevallen. Zie artikel 12 van het Man
daatbesluit van Gedeputeerde Staten.
Ook besluiten die de portefeuillehouder in
bestuurlijk mandaat genomen heeft, kunnen in
dezelfde gevallen als hier genoemd door de
provinciesecretaris alleen ondertekend worden.
Dat is geregeld in artikel 13 van het Mandaat
besluit Gedeputeerde Staten.
Artikel 7
In dit artikel is het mandaat en machtiging
geregeld aan de sectormanager Kabinet en zijn
plaatsvervanger voor de bevoegdheden van de
Commissaris als bestuursorgaan. Hierbij is geen
sprake van open mandaat, zoals in het Mandaat
besluit Gedeputeerde Staten, maar van een
benoemd mandaat.
Het gestelde onder b gaat over vertegenwoordi
ging van de Commissaris (dus niet de provincie;
zie artikel 1) buiten rechte.
Vertegenwoordiging van de Commissaris (als
bestuursorgaan) in rechte is apart genoemd,
onder c. Dit moet overigens wel goed onder
scheiden worden van vertegenwoordiging van de
provincie (de rechtspersoon) in rechte. Zie daar
over ook de paragraaf Algemeen.
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Artikel 10
De sectormanager Juridische Dienstverlening
houdt een register bij van door de Commissaris
goedgekeurde (wijzigingen van) mandaat-,
volmacht en machtigingsbesluiten.
Haarlem, 24 mei 2011.
De commissaris van de Koningin.
Uitgegeven op 6 juni 2011.
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