
Besluit mandaat, machtiging en 
volmacht Milieudienst IJmond Archief  
Provincie Noord-Holland van 
Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland, 932582/79231

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995;

Overwegend dat het wenselijk is de directeur van 
de Milieudienst IJmond en diens plaatsvervanger 
mandaat en volmacht te verlenen en te machti
gen voor het archiefbeheer in het kader van de 
door de omgevingsdienst in opdracht van 
Gedeputeerde Staten uit te voeren overeen
gekomen milieutaken;

Besluiten vast te stellen: het besluit mandaat, 
machtiging en volmacht Milieudienst IJmond 
Archief Provincie Noord Holland van 
Gedeputeerde Staten van NoordHolland.

Volmacht, mandaat en machtiging worden 
verleend voor:

1  Het vervangen van archiefbescheiden door 
reproducties teneinde de aldus vervangen 
bescheiden te vernietigen, overeenkomstig 
artikel 7 van de Archiefwet 1995 en artikel 6, 
eerste en tweede lid van het Archiefbesluit 
1995.

2  Het opmaken van een verklaring van ver
vanging van archiefbescheiden door repro
ducties, overeenkomstig artikel 8 van het 
Archiefbesluit 1995.

3  Het vervreemden van archiefbescheiden, 
overeenkomstig artikel 8, eerste en tweede lid 
van de Archiefwet 1995 en artikel 7, eerste en 
tweede lid, en artikel 8 van het Archiefbesluit 
1995.

4  Het opmaken van een verklaring van ver
nieti ging van archiefbescheiden, overeen
komstig artikel 8 van het Archiefbesluit 1995.

5  Het stellen van beperkingen aan de openbaar
heid van archiefbescheiden, overeenkomstig 
artikel 15, eerste en tweede lid en artikel 16, 
tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 
10 van het Archiefbesluit.

6  Het goedkeuren van de overdracht van infor
matie aan een andere beheerseenheid, over
eenkomstig de Archiefverordening van de 
milieudienst IJmond. 

Onder de navolgende voorwaarden:

7  De gemandateerde legt verantwoording af 
over gebruik van de bevoegdheden. Zij 
rapporteert daarover in haar jaarverslag.

8  Dit mandaatbesluit wordt aangehaald met de 
naam: besluit mandaat, machtiging en 
volmacht Milieudienst IJmond Archief 
Provincie Noord Holland van Gedeputeerde 
Staten van NoordHolland. Het treedt een dag 
na publicatie in het Provinciaal Blad en na 
instemming van de directeur van de Milieu
dienst IJmond in werking. 

Haarlem, 10 december 2013.  

Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

J.W. Remkes, voorzitter.

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Instemming directeur Milieudienst IJmond:

Uitgegeven op 19 december 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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