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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 22 januari 2013,
nr. 90455/192290 tot wijziging van het
mandaatbesluit subsidies ministerie
Economische Zaken Landbouw &
Innovatie Dienst Landelijk Gebied 20112016 en tot wijziging van het
mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk
Gebied Noord-Holland 2008-2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Overwegende dat ingevolge de wijziging van de
organisatie van de Dienst Landelijk Gebied aan
die dienst verstrekte mandaten gewijzigd dienen
te worden;
Artikel I
het mandaatbesluit subsidies ministerie
Economische Zaken Landbouw & Innovatie
Dienst Landelijk Gebied 2011-2016 wordt als volgt
gewijzigd:

A
Artikel 1wordt als volgt gewijzigd:
1	in het eerste lid wordt “de regiodirecteur van
de Dienst Landelijk Gebied, regio west van
het Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie, of bij diens afwezig
heid zijn plaatsvervanger” vervangen door: de
gebiedsmanagers van de Dienst Landelijk
Gebied van het Ministerie van Economische
Zaken.
2	in het tweede lid wordt “het teamhoofd van
de Dienst Landelijk gebied, regio west, of bij
diens afwezigheid zijn plaatsvervanger”
vervangen door: het teamhoofd van de
productgroep subsidies en advisering
natuurwetgeving van de Dienst Landelijk
Gebied.

B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1	in het eerste lid wordt “de regiodirecteur”
vervangen door: de gebiedsmanagers.
2	in het tweede lid wordt “de regiodirecteur”
vervangen door: de gebiedsmanagers.
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Artikel II
Het mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk Gebied
Noord-Holland 2008-2013 wordt als volgt
gewijzigd:

A
In artikel 1, onderdeel a, wordt “Ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit”
vervangen door Ministerie van Economische
Zaken.

B
In artikel 5, eerste lid, wordt “regiomanagers,
hoofd projecten, teamhoofden en juristen”
vervangen door: directeuren gebiedsontwikke
ling, gebiedsmanagers, hoofden van een
productgroep, teamhoofden van een product
groep en senior adviseurs juridische zaken.
Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin zij is geplaatst en werkt terug tot en
met 10 september 2012.
Haarlem, 22 januari 2013
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 13 februari 2013.
Namens gedeputeerde staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Integrale tekst na wijziging

Mandaatbesluit subsidies ministerie
Economische Zaken, Landbouw &
Innovatie Dienst Landelijk Gebied
2011-2016
Artikel 1 Mandaat
1	Aan de gebiedsmanagers van de Dienst
Landelijk Gebied van het Ministerie van
Economische Zaken, wordt mandaat en
machtiging verleend om namens
gedeputeerde staten onderstaande besluiten
te nemen voor zover het de in artikel 1.5 van
de subsidiecriteria pMJP ILG deel B –
subsidiecriteria betreft:
a	het besluit tot het verlenen van een
voorschot (termijnbetaling) als bedoeld in
artikel 4:95 van de Algemene wet
bestuursrecht en het weigeren en
wijzigen van een voorschotverlening;
b	het besluit tot het wijzigen van de
subsidieverlening, voor zover de wijziging
betrekking heeft op:
•  een in de subsidieverlening opgenomen
termijn;
•  het in de subsidieverlening opgenomen
project.
c	het besluit tot het niet behandelen van
een aanvraag als bedoeld in artikel 4:5
van de Algemene wet bestuursrecht voor
zover het betreft de aanvraag tot het
verlenen van een voorschot en
d	het beoordelen en accorderen van
voortgangsrapportages.
2	Aan het teamhoofd van de productgroep
subsidies en advisering natuurwetgeving van
de Dienst Landelijk Gebied, wordt mandaat
en machtiging verleend om namens
gedeputeerde staten de volgende bevoegd
heden uit te oefenen, voor zover het de in
artikel 1.5 van de subsidiecriteria pMJP ILG
deel B –subsidiecriteria betreft:
a	het doen van een verzoek om aanvullende
gegevens;
b	het voeren van correspondentie van
eenvoudige aard met betrekking tot de
cofinanciers en
c	het besluit tot het zenden van een
voornemen inzake de weigering een
voorschot te verlenen.
3	Aan een medewerker van de Dienst Landelijk
Gebied, regio west wordt machtiging verleend
om namens gedeputeerde staten de met de
onder lid 1 en lid 2 samenhangende taken en
bevoegdheden van procedurele en/of
administratieve aard uit te voeren.
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Artikel 2 Voorwaarden mandaatverlening
1	De gemandateerde dient de bevoegdheden uit
te oefenen met inachtneming van de werk
afspraken zoals die zijn vastgelegd in “de
Uitvoering Pop 2 Noord-Holland, taak
verdeling en werkafspraken”.
2	Het in dit besluit aan een bepaalde
functionaris verleende mandaat wordt geacht
eveneens te zijn verleend aan zijn
hiërarchisch bovengeschikte functionaris.
Artikel 3 Verslaglegging
1	De gebiedsmanager doet periodiek verslag
van de besluiten, beslissingen en
handelingen die krachtens dit besluit zijn
genomen en verricht met inachtneming van
de werkafspraken zoals die zijn vastgelegd in
“de Uitvoering Pop 2 Noord-Holland,
taakverdeling en werkafspraken”.
2	Onverminderd het bepaalde in het voor
gaande lid, verschaft de gebiedsmanager
desgevraagd alle informatie ter zake het
gebruik van een bevoegdheid.
Artikel 4 Ondertekening
De op grond van dit besluit genomen beslissingen
worden als volgt ondertekend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Namens dezen,
Functie
naam
Artikel 5 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit
subsidies ministerie Economische Zaken
Landbouw & Innovatie Dienst Landelijk Gebied
2011-2016.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van
publicatie in het Provinciaal Blad en geldt tot en
met 31 december 2015.
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Integrale tekst na wijziging

Mandaatbesluit LNV Dienst Landelijk
Gebied Noord-Holland 2008-2013
Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
a	DLG: de Dienst Landelijk Gebied van het
Ministerie van Economische Zaken:
b	BBL: het Bureau Beheer Landbouwgronden
van het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit;
c	directeur: de directeur van DLG/BBL;
d	wet: de Wet inrichting landelijk gebied;
e	prestatieovereenkomst: de Prestatie
overeenkomst 2008, op 20 december 2007
gesloten tussen gedeputeerde staten en de
Directeur van de Dienst Landelijk Gebied en
het Bureau Beheer Landbouwgronden;
f	Handelingskader ILG en Grond: de langjarige
afspraken over de handelwijzen bij aankoop,
tijdelijk beheer en verkoop van gronden en de
wijze van omgaan met het grondprijsbeleid
in het kader van het Investeringsbudget
Landelijk Gebied, vastgesteld door
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland op 10
juni 2008, nr. 2008-29251.
Artikel 2 M
 andaat m.b.t. lopende
verplichtingen
Aan de directeur wordt mandaat, volmacht en
machtiging verleend om namens gedeputeerde
staten de beslissingen te nemen ter nakoming
van de verplichtingen als bedoeld in artikel 4,
eerste en tweede lid, van de Regeling inrichting
landelijk gebied, voor zover deze verplichtingen
voortvloeien uit de:
a	Regeling bedrijfshervestiging en
-beëindiging;
b	Regeling subsidiëring landinrichting;
c Regeling kavelruil;
d	Regeling subsidiëring gebiedsgericht beleid
en reconstructie concentratiegebieden;
e	Regeling subsidiëring kwaliteit Groene hart;
f	Regeling subsidiëring particuliere
natuurbeschermingsorganisaties.
Artikel 3 M
 andaat, volmacht en machtiging
overig
Lid 1
Aan de directeur wordt voorts mandaat,
volmacht en machtiging verleend
overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.
Lid 2
Het mandaat, de volmacht en machtiging
omvatten mede de ermee samenhangende taken
en bevoegdheden van procedurele en
administratieve aard.

3

Artikel 4 Beslissingen op bezwaar
Uitgezonderd van het mandaat bedoeld in de
artikelen 2 en 3 zijn beslissingen op bezwaar
tegen de in mandaat genomen besluiten.
Artikel 5 O
 ndermandaat, ondervolmacht en
ondermachtiging
Lid 1
De directeur kan ondermandaat, ondervolmacht
en ondermachtiging verlenen ten aanzien van de
bevoegdheden die hij krachtens dit besluit kan
uitoefenen aan directeuren gebiedsontwikkeling,
gebiedsmanagers, hoofden van een product
groep, teamhoofden van een productgroep en
senior adviseurs juridische zaken.
Lid 2
Het ondermandaat, de ondervolmacht en de
ondermachtiging, alsmede wijzigingen daarvan,
worden aangetekend op een lijst die aan
gedeputeerde staten ter goedkeuring wordt
toegezonden.
Lid 3
Gedeputeerde staten dragen zorg voor publicatie
van de lijst en wijzigingen daarvan in het
Provinciaal Blad.
Artikel 6 Vertegenwoordiging in rechte
Aan de directeur wordt volmacht en machtiging
verleend om namens de provincie dan wel
gedeputeerde staten op te treden in:
a	civielrechtelijke procedures met betrekking
tot herverkaveling als bedoeld in artikel 69
van de wet;
b	overige civielrechtelijke procedures met
betrekking tot de taken die DLG op grond van
de prestatieovereenkomst en het
Handelingskader Grond uitvoert; en
c	bestuursrechtelijke procedures met
betrekking tot beslissingen op aanvragen om
subsidies als bedoeld in de
prestatieovereenkomst.
Artikel 7 Verantwoording en controle
Lid 1
De directeur doet periodiek, volgens door
gedeputeerde staten nader te stellen regels,
verslag van de besluiten, beslissingen en
handelingen die krachtens dit besluit zijn
genomen en verricht.
Lid 2
Onverminderd het bepaald in het eerste lid
verschaft de directeur desgevraagd alle informatie
over het gebruik van de bevoegdheden.
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Artikel 8 Ondertekening
De op grond van dit besluit genomen beslissingen
worden als volgt ondertekend:
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
namens dezen,
functie
naam
Artikel 9 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit
LNV Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland
2008-2013.
Artikel 10 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van
publicatie in het Provinciaal Blad en werkt terug
tot 1 januari 2008.
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Bijlage als bedoeld in artikel 3 van het Mandaatbesluit LNV
Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland 2008-2013
nr.

De volgende bevoegdheid wordt gemandateerd en (voor zover van toepassing) in volmacht/machtiging
gegeven voor de privaatrechtelijke uitvoering

op grond
van het
volgende
artikel uit de
WILG

1

(Besluiten tot) aankoop van grond zoals bedoeld in het Handelingskader ILG en Grond

–

onder de volgende voorwaarden/beperkingen
• aankoopvoornemens die politiek-bestuurlijk gevoelig zijn (zoals bedoeld in par. 5.2 van het Handelingskader ILG
en Grond), worden altijd voorgelegd aan de vakgedeputeerde(n);
• standaard aankooptransacties van €1 mln tot €5 mln worden door DLG voorgelegd aan het hoofd van Sector
Grondzaken (in toekomst hoofd Eenheid Gebiedsontwikkeling en Grond) dan wel de directeur Beleid
(vanaf €1mln tot €5 mln);
• standaard aankoopvoornemens boven de €5 mln worden voorgelegd aan de vakgedeputeerde(n).
• standaard aankoopvoornemens tot €1 mln worden in geval van het ontbreken van een goedgekeurd
Aankoopstrategie, Aankoopplan of Aankoopstrategieplan door DLG voorgelegd aan het hoofd van Sector
Grondzaken (in toekomst hoofd Eenheid Gebiedsontwikkeling en Grond).
2

opmaken akte van toewijzing en aanwijzen notaris

34 lid 1

3

uitvoeren inrichtingsplan

36 lid 2

4

besluit tot uitvoeren in delen inrichtingsplan

37 lid 1

5

opschorting uitvoerende maatregelen of voorzieningen zolang geen overeenstemming geldelijke bijdrage openbaar
lichaam

37 lid 2

6

uitvoering werken ter verzekering doelmatig verband met andere werken

38 lid 1

7

verzending aangetekende brief omtrent terinzagelegging en zakelijke inhoud ontwerpbesluit

46 lid 1

8

toezending informatie en bescheiden aan griffier in kader verzoekprocedure bij rechtbank

69 lid 3

9

aangaan van verplichtingen ten laste van investeringsbudget, ter realisering van de doelen bedoeld in artikel 7, eerste
lid onder a van de wet

11 lid 1

10

bepaling tijdstip overgang beheer en onderhoud voorz. van gronden openbaar nut

31 lid 2

11

toekennen schadevergoeding en verlenen voorschot daarop

22 lid 2

12

beheer en onderhoud voorzieningen in overgangssituatie

32 lid 2 en 3

13

mededeling aan Dienst Kadaster uitspraak inzake beroep tegen inrichtingsplan

34 lid 3

14

ontheffing handelingen in strijd met inrichtingsplan

35 lid 1

15

besluiten tot aangaan van verplichtingen ten laste van investeringsbudget

11 lid 1

16

toekennen schadevergoeding als gevolg van toepassing artt 38 t/m 40 Wilg

41 lid 2

17

toekennen voorschot schadevergoeding als gevolg van toepassing artt 38 t/m 40 Wilg

41 lid 3

18

kennisgeving terinzagelegging en zakelijke inhoud ontwerp besluit tot vaststelling ruilplan aan belanghebbenden

64 lid 3

19

bepalen uiterste tijdstip inzending pachtovereenkomsten ter registratie

65 lid 1

20

afgifte bewijs van registratie pachtovereenkomsten

65 lid 4

21

bericht (aangetekend) van inzending ter registratie aan wederpartij

65 lid 5

22

ontvangst bedenkingen tegen registratie door wederpartij

65 lid 6

23

vaststelling bedenkingen als bedoeld in art 65, lid 6, en uitnodiging toezending van òf akte van overeenstemming òf
door griffier gewaarmerkt afschrift verzoekschrift aan pachtkamer bevoegde rechtbank ter beslechting geschil

65 lid 7

24

opdracht aan partijen bij aangetekende brief tot inroeping beslissing grondkamer en ter verzending van gewaarmerkt
afschrift verzoekschrift dienaangaande

65 lid 8

25

opdracht aan partijen bij aangetekende brief tot inroeping beslissing pachtkamer rechtbank en ter verzending door
griffier rechtbank van gewaarmerkt afschrift verzoekschrift dienaangaande

65 lid 9

26

uitnodiging eigenaren en gebruikers tot kenbaar maken wensen ten aanzien van plan van toedeling

66

27

kennisgeving terinzagelegging en zakelijke inhoud ontwerp besluit tot vaststelling van lijst geldelijke regelingen aan
belanghebbenden

67 lid 3

28

opdracht aan schatters ex art 68

68 lid 1

29

kennisgeving onherroepelijk zijn van ruilplan aan Dienst kadaster en openbare registers

73

30

mededeling aan Grondkamer omtrent status en wijzigingen pachtverhoudingen

75

31

aanwijzing notaris ter opstelling ruilakte ex art 81, lid 1

81 lid 1

32

bepaling dat ontwerp ruilplan en lijst der geldelijke regelingen gelijktijdig ter inzage worden gelegd

83 lid 1
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