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Mandaat Stichting Certificering SNL 1 september 2015 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

 

Gelet op de Algemene wet bestuursrecht artikel 10:3 en 10:4, artikel 1.8 van de 

Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016 en de 

Uitvoeringsregeling Certificering Subsidiestelsel Natuur-en Landschapsbeheer, 

 

Besluiten:  

 
Artikel 1 

Aan de voorzitter van de Stichting Certificering SNL of diens plaatsvervanger mandaat te verlenen 
om namens Gedeputeerde Staten: 

a. te besluiten tot het afgeven van certificaten natuurbeheer, samenwerkingsverband 
natuurbeheer en collectief agrarisch natuurbeheer zoals bedoelt in artikel 1.8 van de 
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland 2016; 

b. te besluiten tot het schorsen of intrekken van certificaten, zoals bedoeld in artikel 4 van de 
Uitvoeringsregeling Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer; 

c. audits uit te voeren in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden; 

d. te besluiten op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid bestuur voor zover die 
betrekking hebben op de in a t/m e genoemde besluiten. 

e. te besluiten op verzoeken op grond van de Wet persoonsgegevens als bedoeld in de 
artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, 40 of 41 van die Wet, voor zover die betrekking 
hebben op de in a t/m e genoemde besluiten. 

 

Artikel 2 

Voor het uitvoeren van audits (artikel 1 onder c) is het de mandataris toegestaan onder mandaat te 
verlenen aan medewerkers van de Stichting Certificering SNL. Voor de overige bevoegdheden is 
een onder mandaat niet toegestaan. 

 

Artikel 3 
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De mandataris is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen, benodigd voor de voorbereiding, 
bekendmaking en uitvoering van een besluit op grond van dit mandaat. 

 

 

Artikel 4 

De mandataris neemt bij de uitoefening van het mandaat het toepasselijk recht en in het bijzonder 
de regels van de Uitvoeringsregeling Certificering Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer in 
acht. 

 

Artikel 5 

De  gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij de te nemen beslissing een 
persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 6 

De gemandateerde stelt de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of al genomen 
besluiten waarvan zij moeten aannemen dat kennisneming door het college van Gedeputeerde 
Staten gewenst is. Hier is in ieder geval sprake van indien: 

a. de maatschappelijke,  beleidsmatige,  politieke,  juridische  of financiële omstandigheden 
daartoe aanleiding geven; 

b. advies nodig is van anderen dan de gemandateerde of onder hem ressorterende 
medewerkers en het advies niet aansluit op het eigen standpunt van de gemandateerde dan wel 
niet tot dezelfde uitkomsten leidt. 

 

Artikel 7 

De ondertekening van beslissingen in mandaat, bedoeld in artikel 1 luidt: 

‘NAMENS GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD-HOLLAND, 

Gevolgd door 

‘DE VOORZITTER VAN DE STICHTING CERTIFICERING SNL’ 

En de handtekening 
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Artikel 8 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Besluit Mandaat Stichting Certificering SNL’. 

 

Artikel 9 

Het mandaat dat wij op 7 september 2010 hebben verleend aan de Stichting Certificering SNL 
(besluitnummer 2010/28512, Provinciaal Blad 2010/138) in te trekken. 

 

Artikel 10 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad. 

  

Haarlem, 1 september 2015. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

J.W. Remkes, voorzitter 
 
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
 
 
 
Uitgegeven op 12 oktober 2015 
 
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
 
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris. 
 


