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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 19 maart 2013,
nr. 156679, tot wijziging van het Besluit
mandaat, volmacht en machtiging
gedeputeerde Staten van NoordHolland 2012
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 59a en 166 van de Provinciewet;

Besluiten:
Artikel I
Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2012
wordt als volgt gewijzigd:

A
Artikel 3, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:
Onder vervanging van de punt aan het slot van
onderdeel l door een puntkomma, worden vier
onderdelen toegevoegd, luidende:
m	benoemen van een tijdelijke secretaris en een
tijdelijke griffier als bedoeld in artikel 61,
eerste lid, van de Wet algemene regels
herindeling;
n	besluiten op een verzoek van de secretaris en
de griffier als bedoeld in artikel 57, tweede en
derde lid, van de Wet algemene regels her
indeling;
o	besluiten tot het in de gelegenheid stellen
van gemeenten met gedeputeerde staten over
leg te voeren over de wens tot grenscorrectie
of tot wijziging van de gemeentelijke her
indeling, als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
Wet algemene regels herindeling;
p	vaststellen van een herindelingsontwerp, als
bedoeld in artikel 8, tweede lid, Wet algemene
regels herindeling.

B
Artikel 3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:
1	Onder verlettering van de onderdelen d tot en
i tot c tot en met h vervalt onderdeel c.
2	Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
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i	een gemeentebestuur te verzoeken zijn
structuurvisie aan te passen bij gebleken
strijdigheid daarvan met het provinciale
beleid.

C
Artikel 3, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1	Onderdeel a, komt te luiden:
a	het verstrekken van subsidies als bedoeld
in artikel 4:23, derde lid, onderdelen b en
d;
2	Onder verlettering van onderdelen e en f
tot b en c vervallen de onderdelen b, c en
d.

D
Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:
onder verlettering van de onderdelen g tot en met
u tot f tot en met t vervalt onderdeel f.

E
Aan artikel 5, eerste lid, wordt de zinsnede
toegevoegd: en beslissingen om een verzoek om
informatie op grond van de Wet openbaarheid
van bestuur geheel of gedeeltelijk af te wijzen.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin
het wordt geplaatst.
Haarlem, 19 maart 2013.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. Van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Algemene toelichting

B

De onderhavige aanpassing van het Besluit
mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde
Staten Noord-Holland 2012 is geen algehele her
ziening. De vorige algehele herziening is van
recente datum en de huidige mandaatpraktijk is
nog niet (planmatig) geëvalueerd en onderzocht.
De onderhavige herziening is dus een tussen
tijdse aanpassing op een gering aantal onder
delen, voortgekomen uit wensen van gebruikers
van het mandaatbesluit. Dit besluit is vorm
gegeven volgens hoofdstuk 3 van de Aanwijzing
voor decentrale regelgeving als een wijzigings
besluit.

1	Met het vervallen van artikel 3c van het
onderhavige besluit valt de bevoegdheid om
zienswijzen in te dienen op (gemeentelijke)
ontwerpbestemmingsplannen in het open
mandaat van de provinciesecretaris en de
directeur SHV.

Artikelsgewijze toelichting:
Artikel I
A
De Wet algemene regels herindeling (Wet Arhi)
bevat belangrijke bevoegdheden over gemeente
lijke herindelingen en grenscorrecties, die
ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor
gemeenten en hun inwoners. In het huidige
Besluit mandaat, volmacht en machtiging waren
op één na alle bevoegdheden uit de Wet arhi
gemandateerd in het zogenoemde open mandaat
van artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht
en machtiging en het open ondermandaat aan de
directeuren in de artikelen 1 van de Besluiten
ondermandaat, -volmacht en machtiging. Alleen
de bevoegdheid om de functionarissen te
benoemen conform artikel 61, eerste lid, van de
Wet Arhi was, omdat het op de lijst van artikel 4
stond, voorbehouden aan de gedeputeerde. Vooral
omdat dit besluit in de praktijk toch al door
gedeputeerde staten (en niet door de gedepu
teerde) werd genomen, wordt deze bevoegdheid
op voorstel van de directie Beleid verplaatst naar
artikel 3, zodat het in alle gevallen een exclusieve
bevoegdheid van gedeputeerde staten is.
Bovendien wordt in de praktijk het besluit van
artikel 61, eerste lid, van de Wet Arhi gelijktijdig
door GS genomen met het besluit van artikel 57
van de Wet Arhi (het besluit over herplaatsing
van griffier en secretaris). Om die reden wordt
ook die bevoegdheid opgenomen in artikel 3.
Het derde en vierde besluit in het kader van
gemeenteherindelingen die worden geplaatst op
de lijst in artikel 3 – waarmee het dus een exclu
sieve bevoegdheid wordt van GS-plenair – zijn de
belangrijke besluiten van artikel 8 van de wet
Arhi - besluiten waarmee een gemeentelijkeherindelingsproces wordt gestart en geformali
seerd. In de praktijk werden deze besluiten al niet
in mandaat genomen, en door formele opname
van de bevoegdheid in artikel 3 wordt ook uit
drukking gegeven aan de zwaarte en het belang
van herindelingsbesluiten.
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Het indienen van zienswijzen op een ontwerpbestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 3.8
eerste lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
is een bevoegdheid waarvoor een indienings
termijn van zes weken geldt. In het huidige
Besluit mandaat, volmacht en machtiging is
deze bevoegdheid voorbehouden aan G.S. plenair
(en is dus opgenomen in artikel 3). In de praktijk
blijkt dat de procedure om ontwerpbestemmings
plannen te raadplegen, te bestuderen, ziens
wijzen te formuleren en te agenderen voor de
G.S.-agenda soms te veel tijd vergt, met als gevolg
dat de provinciale bevoegdheden, ook in het
verdere ruimtelijke-ordeningsproces, verloren
dreigen te gaan. Om die reden wordt voorgesteld
de bevoegdheid te mandateren aan de directie
SHV en dus te schrappen uit artikel 3 van het
Algemeen mandaatbesluit.
Gelijktijdig met besluitvorming over de wijziging
worden ook de Besluiten ondermandaat, -volmacht
en -machtiging van de directies aangepast. De
belangrijkste wijziging betreft ondermandaat
verlening van de bevoegdheid om zienswijzen op
gemeentelijke bestemmingsplannen in te dienen
aan de sectormanager SHV. Op grond van eerdere
besluitvorming hierover in GS worden aan dit
ondermandaat de instructies verbonden dat de
feitelijke besluitvorming in het stafoverleg van de
gedeputeerde ruimtelijke ordening dient plaats te
vinden, dat bij portefeuilleoverstijgende ziens
wijzen de vakgedeputeerde wordt geconsulteerd
en dat halfjaarlijks wordt gerapporteerd over
zienswijzen in GS-plenair.
2	Met de toevoeging van onderdeel i aan lid 3
wordt een nieuwe (exclusieve) GS-bevoegdheid
gecreëerd: een provinciale reactie op een struc
tuurvisie die strijdig is met het provinciale
beleid.
Gemeenteraden beschrijven onder het vigeur van
de WRO in hun structuurvisies “de hoofdlijnen
van het door hem voorgenomen beleid” en “de
wijze waarop de raad zich voorstelt de voor
gestelde ontwikkeling te verwezenlijken”.
Hoewel het niet meer verplicht is structuurvisie
ter kennis van de provincie te brengen, bieden ze
relevante informatie van toekomstig ruimtelijk
beleid van een gemeente. Een (vroegtijdig) ver
zoek van gedeputeerde staten om met het provin
ciale beleid strijdige structuurvisies aan te
passen is in die zin erg effectief. Het gaat bij een
aanpassingsverzoek niet om een formele
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bevoegdheid uit de WRO maar om een “buitenwettelijk” informeel verzoek. Opname van deze
bepaling in artikel 3 van het Algemeen mandaat
besluit garandeert de directe betrokkenheid van
Gedeputeerde Staten bij een gesignaleerde
strijdigheid van gemeentelijke ruimtelijke
voornemens met het provinciale beleid.

C
1	De wijziging van artikel 3a beoogt geen
inhoudelijk wijziging, maar herstelt de
minder gelukkige huidige formulering.
Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat
subsidies die worden vermeld op de lijst
Subsidies buiten uitvoeringsregeling in de
bijlage van de begroting en subsidies waar
voor gedeputeerde staten een uitvoerings
regeling of waarvoor provinciale staten een
verordening hebben vastgesteld in mandaat
mogen worden verstrekt. De belangrijkste
subsidiebevoegdheid waarvoor gedeputeerde
staten exclusief bevoegd zijn, betreffen
besluiten tot het verlenen van incidentele
subsidies. Ook de zeer zelden voorkomende
subsidies die direct zijn gebaseerd op een
Europees programma zijn uitgezonderd van
mandaat.
2	De bepalingen van artikel 3 derde lid onder b,
c en d, die thans komen te vervallen, betref
fen bevoegdheden van gedeputeerde staten
uit de inmiddels ingetrokken Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009
(ASN 2009), welke bevoegdheden niet terug
zijn gekomen in de huidige ASN 2011. De hier
doorgevoerde wijziging is slechts een uitwer
king van een eerdere aanpassing van de ASN.

D
De bepaling in artikel 4f betreft een van de in
bovenstaande artikel I A genoemde bevoegd
heden van de gedeputeerde die wordt verplaatst
naar artikel 3. Om die reden vervalt de bevoegd
heid uit artikel 4.

E
Met de aanvulling van artikel 5 over de bevoegd
heid om te beslissen over geheel of gedeeltelijke
weigering van verzoek om informatie op grond
van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
wordt duidelijk gemaakt dat de provinciesecre
taris deze bevoegdheid niet kan ondermanda
teren. In die zin valt deze bevoegdheid dan ook
niet in het “open ondermandaat” van de nietfinanciële besluiten (en de aanwijzing van toe
zichthouders) aan de directeuren in de artikelen 1
van de Besluiten ondermandaat, -volmacht en
machtiging, zoals thans het geval is. Een besluit
tot het geheel of gedeeltelijk weigeren van een
verzoek om informatie op grond van de WOB
wordt daarmee dus een exclusieve bevoegdheid
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van de provinciesecretaris, gedeputeerde of
GS-plenair.
In het Besluit ondermandaat, -volmacht en
machtiging van de directie Middelen is de
bevoegdheid om te besluiten op een Wob-verzoek
gemandateerd aan lagere functionaris dan de
directeur, te weten aan de sectormanager. Die
bevoegdheid zal ter uitvoering van de boven
genoemde toevoeging komen te vervallen. Omdat
met het onderhavige besluit het geheel of
gedeeltelijk weigeren van een verzoek om infor
matie te verstrekken uit het open ondermandaat
van de provinciesecretaris aan de directeuren is
geschrapt, is de directeur (slechts) bevoegd te
besluiten over een verzoek om informatie als het
verzoek wordt ingewilligd. In de nieuwe regeling
zal een geheel of gedeeltelijke weigering van een
verzoek om informatie op grond van de WOB dus
door de provinciesecretaris worden genomen en
een besluit tot inwilliging van een informatie
verzoek door de directeur.
Er is gekozen voor de formulering geheel of
gedeeltelijk weigeren bij de bevoegdheid van de
provinciesecretaris, omdat in de praktijk blijkt
dat een verzoek vrijwel nooit in het geheel wordt
geweigerd maar meestal gedeeltelijk.

Artikel II
Samen met het onderhavige wijzigingsbesluit
wordt ook de geconsolideerde versie van het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging in het
provinciaal blad geplaatst.
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Bijlage: Geconsolideerde tekst van het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
gedeputeerde staten van Noord-Holland
2012 na wijziging.
Artikel 1
Dit besluit is niet van toepassing op besluiten en
beslissingen op grond van het Mandaatbesluit
Personeelszaken, met uitzondering van de
artikelen 14 en 15.
Artikel 2
Gedeputeerde Staten verlenen mandaat inzake
hun bevoegdheden om besluiten te nemen en
volmacht en machtiging aan:
a	een gedeputeerde voor zover de aangelegen
heid behoort tot zijn portefeuille omschreven
in de bij dit besluit behorende bijlage I; en
b	de provinciesecretaris;
c	een plaatsvervanger van de onder a. en b.
genoemde functionarissen.
Artikel 3
1 Het mandaat en de volmacht en machtiging als
bedoeld in artikel 2 hebben geen betrekking op de
volgende aangelegenheden:
a	de afdoening en ondertekening van stukken
die zijn gericht aan Provinciale Staten;
b	vaststelling of wijziging van de hoofdlijnen
van het provinciaal beleid;
c	instelling van commissies als bedoeld in
artikel 81 en 82 van de Provinciewet,
behoudens het instellen van een schade
beoordelingscommissie als bedoeld in artikel
7, eerste lid van de Regeling nadeelcompen
satie infrastructurele werken provincie Noord
Holland 2007 alsmede het aanwijzen van een
adviseur inzake een aanvraag tegemoet
koming planschade als bedoeld in artikel
6.1.3.2 van het Besluit ruimtelijke ordening;
d	een beslissing op een bezwaarschrift waarbij
wordt afgeweken van het advies van de hooren adviescommissie;
e	een beslissing op een bezwaarschrift conform
het advies van de hoor- en adviescommissie,
voor zover het organisatieonderdeel dat het
primaire besluit heeft voorbereid het niet met
dat advies eens is;
f	het aangaan van convenanten;
g	bemiddeling in geschillen tussen andere
bestuursorganen;
h	het toepassen van een hardheidsclausule uit
een wettelijk voorschrift;
i	een besluit inzake de behandeling van een
klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de
Algemene wet bestuursrecht, voor zover de
klacht gericht is tegen een gedraging van een
lid van Gedeputeerde Staten, de provincie
secretaris, diens plaatsvervanger of een
directeur;
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j	toepassing van de uitzonderingsbepalingen
van de provinciale aanbestedingsregels, zoals
bedoeld in artikel 6 van die regels.
k	besluiten aangaande strategische en/of anti
ciperende aan- en/of verkopen van onroerende
zaken;
l	besluiten aangaande aan- en/of verkopen van
onroerende zaken, anders dan genoemd in
onderdeel k, pachtovereenkomsten, huur
overeenkomsten of de vestiging van zakelijke
rechten, waarvan de financiële gevolgen
groter zijn dan € 2.000.000,-:
m	benoemen van een tijdelijke secretaris en een
tijdelijke griffier als bedoeld in artikel 61,
eerste lid, van de Wet algemene regels her
indeling;
n	besluiten op een verzoek van de secretaris en
de griffier als bedoeld in artikel 57, eerste en
tweede lid, van de Wet algemene regels her
indeling;
o	besluiten tot het in de gelegenheid stellen
van gemeenten met gedeputeerde staten over
leg te voeren over de wens tot grenscorrectie
of tot wijziging van de gemeentelijke her
indeling, als bedoeld in artikel 8, eerste lid,
Wet algemene regels herindeling.
p	vaststellen van een herindelingsontwerp, als
bedoeld in artikel 8, tweede lid, Wet algemene
regels herindeling.
2 Het mandaat en de volmacht en machtiging als
bedoeld in artikel 2 hebben geen betrekking op de
volgende aangelegenheden op het gebied van de
Wet ruimtelijke ordening:
a	het geven van een reactieve aanwijzing als
bedoeld in artikel 3.8, zesde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening;
b	het geven van een proactieve aanwijzing als
bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, van de Wet
ruimtelijke ordening;
c	het vorderen van medewerking van andere
bestuursorganen als bedoeld in artikel 3.33,
tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
d	het verlenen van ontheffingen ingevolge de
provinciale verordening als bedoeld in artikel
4.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke
ordening;
e	het nemen van een voorbereidingsbesluit als
bedoeld in artikel 4.2, derde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening;
f	de goedkeuring van een bestemmingsplan
waartegen bedenkingen zijn ingebracht;
g	het weigeren van een verklaring van geen
bezwaar op grond van artikel 19, eerste lid,
van de Wet op de ruimtelijke ordening;
h	het weigeren van andere verklaringen van
geen bezwaar.
i	Een gemeentebestuur te verzoeken zijn
structuurvisie aan te passen bij gebleken
strijdigheid daarvan met het provinciale
beleid.

2013 | 38
3 Het mandaat en de volmacht en machtiging als
bedoeld in artikel 2 hebben geen betrekking op de
volgende aangelegenheden op het gebied van
subsidies:
a	het verstrekken van subsidies als bedoeld in
artikel 4: 23m, derde lid, onderdelen b en d;
b	het geheel of gedeeltelijk weigeren van een
subsidie als bedoeld in artikel 4:51 van de
Algemene wet bestuursrecht;
c	het verstrekken van subsidies in incidentele
gevallen als bedoeld in artikel 4:23, derde lid,
onder d, van de Algemene wet bestuursrecht.
4 Het mandaat en de volmacht en machtiging
als bedoeld in artikel 2 hebben geen betrekking
op de volgende aangelegenheden op het gebied
van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur:
a	het weigeren van een aangevraagde beschik
king dan wel het intrekken van een gegeven
beschikking ingevolge artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur;
b	het verbinden van voorschriften aan de
beschikking ingevolge artikel 3 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur;
c	het besluit om een gegadigde uit te sluiten
van de gunning van een overheidsopdracht
dan wel het ontbinden van een overeenkomst
met de partij aan wie een overheidsopdracht
is gegund ingevolge artikel 5 van de Wet
bevordering integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur;
d	het aanvragen van advies aan het Bureau
Bibob, als bedoeld in artikel 9 omtrent de
mate van gevaar zoals bedoeld in artikel 3,
eerste lid, of over de ernst van de feiten en
omstandigheden, ingevolge artikel 4, zesde
lid, van de Wet bevordering integriteitsbeoor
delingen door het openbaar bestuur.
Artikel 4
Het mandaat, de volmacht en de machtiging
bedoeld in artikel 2, onder b, hebben geen betrek
king op een besluit of beslissing:
a	die gevolgen heeft voor de hoofdlijnen van het
provinciaal beleid;
b	op bezwaarschrift die inhoudt dat het
bezwaar gegrond wordt verklaard en leidt tot
inhoudelijke wijziging van het oorspronke
lijke besluit;
c	die strekt tot advisering over het beleid van
andere bestuursorganen;
d	tot het voordragen ter vernietiging of schor
sing van een besluit van een ander bestuurs
orgaan;
e	tot benoeming en tot voordragen ter benoe
ming van een persoon in een bestuurlijke
functie of in een commissie;
f	op een aanvraag als bedoeld in het Besluit
buitengewoon opsporingsambtenaar;
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g	tot het voeren van rechtsgedingen, bezwaar
procedures of administratief beroepsprocedu
res namens de provincie, Provinciale Staten
of Gedeputeerde Staten of het verrichten van
handelingen ter voorbereiding daarop,
genoemd in artikel 158, eerste lid, onder f,
van de Provinciewet;
h	tot het nemen van conservatoire maatregelen
als bedoeld in artikel 158, lid 4 van de
Provinciewet;
i	tot het afhandelen van schadeclaims van
derden, waaronder het aangaan van een
planschadeovereenkomst, een schikking of
een vaststellingsovereenkomst, met uit
zondering van schadeclaims die vallen onder
de dekking van een door de provincie
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering of
onder de werking van een wettelijke regeling;
j	tot het voorleggen van een geschil aan derden
voor arbitrage of bindend advies;
k	in het kader van mediation;
l	aangaande aan- en/of verkopen van
onroerende zaken, anders dan genoemd in
artikel 3, eerste lid, onderdeel k,
pachtovereenkomsten, huurovereenkomsten
of de vestiging van zakelijke rechten, waar
van de financiële gevolgen groter zijn dan
€ 1.000.000,-;
m	tot het weigeren van een subsidie, met uit
zondering van besluiten waarbij wordt
geweigerd op grond van een verordening of
uitvoeringsregeling, of voor zover door ver
strekking het subsidieplafond zou worden
overschreden;
n	tot het geheel of gedeeltelijk ambtshalve
vaststellen van een subsidie;
o	het geheel of gedeeltelijk intrekken of ten
nadele van de ontvanger wijzigen van een
subsidieverlening of -vaststelling, tenzij dit
op verzoek van de subsidieaanvrager gebeurt;
p	het opleggen van een vergoedingsplicht ten
laste van de subsidieontvanger;
q	strekkende tot advisering aan het Rijk inzake
besluiten van andere bestuursorganen;
r	met betrekking tot preventief financieel toe
zicht op gemeenten en gemeenschappelijke
regelingen;
s	tot het weigeren van een (omgevings)ver
gunning of een ontheffing, met uitzondering
van de in het ondermandaat van de directie
Subsidies, Handhaving en Vergunningen
opgenomen weigering van vergunningen of
ontheffingen op grond van:
• de Flora- en faunawet;
• de Grondwaterwet;
• de Wet bodembescherming;
• het Lozingenbesluit en
• de Provinciale Milieu Verordening;
t	het instellen van de schadebeoordelings
commissie als bedoeld in artikel 7, eerste lid,
van de Regeling nadeelcompensatie infra
structurele werken provincie Noord Holland
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2007, alsmede tot het aanwijzen van een
adviseur inzake de aanvraag tegemoet
koming planschade als bedoeld in artikel
6.1.3.2 van het Besluit ruimtelijke ordening.
Artikel 5
1 De provinciesecretaris kan ter uitoefening van
het mandaat, de volmacht of de machtiging
bedoeld in artikel 2, onder b, schriftelijk recht
streeks ondermandaat, ondervolmacht of
machtiging verlenen aan de directeuren voor
bevoegdheden zonder financiële gevolgen, met
uitzondering van de benoeming van toezicht
houders als bedoeld in artikel 5:11 van de
Algemene wet bestuursrecht en beslissingen om
een verzoek om informatie op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur geheel of gedeeltelijk
af te wijzen.
2 De provinciesecretaris kan eveneens schrifte
lijk rechtstreeks ondermandaat, ondervolmacht
of machtiging verlenen aan (adjunct-)sector
managers, unitmanagers, programmamanagers,
projectleiders en medewerkers vanaf schaal 11
voor bevoegdheden zonder financiële gevolgen en
voor zover passend binnen hun respectieve
takenpakket, met uitzondering van de bevoegd
heid tot het indienen van een verweerschrift in
het kader van een hogere beroepsprocedure.
3 Ondermandaat, ondervolmacht en machtiging
als bedoeld in het tweede lid wordt verleend op
voorstel van de directeuren.
4 De provinciesecretaris kan ondervolmacht of
machtiging verlenen aan andere functionarissen
werkzaam bij de provincie dan die genoemd in
het eerste en tweede lid voor beslissingen:
a	tot het sturen van een ontvangstbevestiging;
b	tot het doorzenden van stukken op grond van
artikel 2:3 of artikel 6:15 van de Algemene wet
bestuursrecht;
c	tot aanmelding van schadegevallen bij de
makelaars en verzekeraars waar de provincie
polissen heeft afgesloten, alsmede de daar
mee direct verband houdende corresponden
tie.
5 De provinciesecretaris kan aan de directeuren
ondervolmacht verlenen voor het nemen van

besluiten om af te wijken van de Algemene
Inkoopvoorwaarden P4.
Artikel 6
1 De provinciesecretaris kan ondermandaat ver
lenen voor het nemen van besluiten in verband
met het verstrekken van subsidies op grond van
een uitvoeringsregeling op grond van de Algemene
subsidieverordening Noord-Holland 2009, als
mede het verstrekken van bijdragen en investe
ringsbudgetten, en in die situaties dat geen
uitvoeringsregeling van toepassing indien
Provinciale Staten de ontvanger van de subsidie
en de maximum hoogte ervan hebben aan
gewezen, alsmede ten behoeve van subsidies die
op grond van een door Provinciale Staten in
medebewind vastgestelde verordeningen worden
verstrekt, aan:
a	de directeur Subsidies, Handhaving en
Vergunningen;
b	de sectormanager Subsidies tot een bedrag
van € 500.000,–;
c	de unitmanager Subsidies tot een bedrag van
€ 100.000,–.
2 Voorts kan de provinciesecretaris onder
mandaat verlenen voor het nemen van besluiten
tot het verstrekken van voorschotten op verleende
subsidies aan medewerkers van de sector
Subsidies.
3 De provinciesecretaris kan ondermandaat
verlenen voor het nemen van besluiten tot het
geheel of gedeeltelijk terugvorderen van subsidies
aan:
a	de directeur Subsidies, Handhaving en
Vergunningen;
b	de sectormanager Subsidies tot een bedrag
van maximaal €25.000,-;
c	de unitmanager Subsidies tot een bedrag van
maximaal €5.000,-.
Artikel 7
De provinciesecretaris kan ondervolmacht of
machtiging verlenen voor het uitoefenen van
bevoegdheden met financiële gevolgen in het
kader van inkoop en aanbesteding met inacht
neming van de volgende grenzen.

Ondergevolmachtigde

Inkoop/aanbesteding werken

Inkoop/aanbesteding levering en diensten

Directeuren

≤ € 5.000.000,-

≤ € 1.000.000,-

Sectormanagers
- Directie B&U/unitmanager
- Operationeel Onderhoud

≤ € 250.000,-

≤ € 100.000,-

Overige sectormanagers
- Projectleiders in schaal 11
en hoger
- Programmamanagers
- Medewerkers in schaal 11
en hoger

≤ € 45.000,-

≤ € 45.000,-
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Artikel 8
De provinciesecretaris kan ondervolmacht of
machtiging verlenen voor het nemen van
besluiten aangaande aan- en/of verkopen van
onroerende zaken, anders dan genoemd in
artikel 3, eerste lid, onderdeel k,
pachtovereenkomsten, huurovereenkomsten of
de vestiging van zakelijke rechten:
a	aan de directeur Beleid tot en met een bedrag
van € 1.000.000,-;
b	aan de sectormanager Gebiedsontwikkeling
en Grond tot en met een bedrag van
€ 250.000,-.
Artikel 9
Ondervolmacht of machtiging voor het nemen
van besluiten tot het aangaan van andere
privaatrechtelijke rechtshandelingen dan die
bedoeld in artikel 7 en artikel 8 kan slechts
worden verleend aan:
a	de directeuren voor zover de financiële
consequenties daarvan niet groter zijn dan
€ 1.000.000,-;
b	andere functionarissen dan de directeuren
voor zover de financiële consequenties
daarvan niet groter zijn dan € 12.500,–.
Artikel 10
1 De provinciesecretaris kan aan ondermandaat,
ondervolmacht en machtiging aanvullende
voorwaarden en beperkingen stellen.
2 De provinciesecretaris verbindt aan onder
mandaat, ondervolmacht en machtiging een
regeling ter voorkoming van fraude en corruptie
wegens een mogelijk direct of indirect persoon
lijk belang van de ondergemandateerde of onder
ge(vol)machtigde die onderdeel uitmaakt van het
besluit.
Artikel 11
1 Een ondermandaat, ondervolmacht en machti
ging wordt door de provinciesecretaris vast
gesteld en goedgekeurd op een als zodanig
gewaarmerkte ondermandaat, ondervolmacht en
machtiginglijst per afzonderlijke directie.
2 De provinciesecretaris actualiseert de in het
eerste lid bedoelde lijst tenminste eenmaal per
drie kalenderjaren.
3 Elk ondermandaat, ondervolmacht en machti
gingsbesluit wordt, na de goedkeuring als
bedoeld in het eerste lid, bekendgemaakt in het
provinciaal blad.
4 Een afschrift van een ondermandaat,
ondervolmacht en machtigingsbesluit dient te
worden gezonden aan de sectormanager
Juridische Dienstverlening.

7

Artikel 12
Gedeputeerde Staten staan op grond van artikel
59a van de Provinciewet de commissaris van de
Koningin toe de ondertekening van besluiten van
Gedeputeerde Staten op te dragen aan de provin
ciesecretaris, voor het geval dat:
a	de commissaris van de Koningin en alle locoCommissarissen van de Koningin afwezig
zijn, en
b	de ondertekening van het besluit geen uitstel
duldt.
Artikel 13
1 Besluiten en beslissingen die namens
Gedeputeerde Staten door een gedeputeerde of
diens plaatsvervanger worden genomen als
bedoeld in artikel 2, onder a en c, worden onder
tekend door de Commissaris van de Koningin en
de provinciesecretaris.
2 Besluiten en beslissingen als bedoeld in het
eerste lid worden door alleen de provinciesecre
taris ondertekend, indien
a	de Commissaris van de Koningin en alle locoCommissarissen van de Koningin afwezig
zijn, en
b	de ondertekening van het besluit geen uitstel
duldt.
Artikel 14
Een gedeputeerde, de provinciesecretaris en diens
plaatsvervanger zijn gemachtigd om namens
Gedeputeerde Staten in rechtsgedingen op te
treden.
Artikel 15
1 De provinciesecretaris verleent aan mede
werkers machtiging om namens gedeputeerde
staten in rechtsgedingen op te treden en plaatst
deze medewerkers op een lijst van proces
gemachtigden.
2 De provinciesecretaris is bevoegd om:
a	schriftelijk machtiging te verlenen tot
vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten
in rechte aan een medewerker die niet is
vermeld op de lijst van procesgemachtigden
bedoeld in het eerste lid;
b	een sectormanager schriftelijk te machtigen
om schriftelijk machtiging te verlenen tot
vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten
in rechte aan een medewerker die niet is
vermeld op de lijst bedoeld in het eerste lid;
c	schriftelijke machtiging te verlenen tot
vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten
in rechte aan een advocaat en aan externen.
Artikel 16
De uitoefening van een gemandateerde bevoegd
heid, een verleende volmacht of machtiging
geschiedt binnen de grenzen van de vastgestelde
taken van de gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde en met inachtneming van het
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geldende recht en de geldende beleids- en uit
voeringsregels.
Artikel 17
1 Een gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde stelt Gedeputeerde Staten of de
betrokken portefeuillehouders in kennis van in
(onder)mandaat genomen besluiten en met
(onder)volmacht of machtiging genomen
beslissingen waarvan zij aannemen dat
kennisneming door het college of de betrokken
portefeuillehouders van belang is.
2 De betrokken portefeuillehouders kunnen zich
door de gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde laten informeren over de krachtens
(onder)mandaat genomen besluiten en met
(onder)volmacht en- machtiging genomen
beslissingen.
Artikel 18
De sectormanager Juridische Dienstverlening
houdt een mandaatregister bij, waarin dit besluit
en de in de artikel 11 bedoelde ondermandaat –
volmacht en machtigingsbesluiten worden
bijgehouden.
Artikel 19
Het besluit mandaat, volmacht en machtiging
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2011
wordt ingetrokken.
Artikel 20
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin
het wordt geplaatst.
Artikel 21 Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Besluit
mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland 2012.
Bijlage I als genoemd in artikel 2 van het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2012

Portefeuilleverdeling
Commissaris van de Koningin (Johan Remkes)
•
•
•
•
•
•

Bibob
Communicatie
Coördinatie veiligheidsgebieden
Internationele betrekkingen
Openbare orde en veiligheid
Risicokaart

Elisabeth Post (VVD)
•
•
•
•
•
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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
Noordzeekanaalgebied)

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

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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Uitgegeven op 10 april 2013.
Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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