
Wijziging Mandaatstatuut Waddenfonds

Het Dagelijks Bestuur van het Waddenfonds 

Besluit:

1  het Besluit mandaat, volmacht en 
machtiging Waddenfonds gewijzigd vast te 
stellen, overeenkomstig de bijlage bij dit 
besluit. 

2  te bepalen dat dit besluit wordt 
bekendgemaakt in de provinciale bladen van 
de provin-cies Noord-Holland, Fryslân en 
Groningen, alsmede op de website van het 
Waddenfonds en in werking treedt op de 
eerste dag na plaatsing in het provinciaal 
blad van de provincie Fryslân.

Leeuwarden, 17 oktober 2013

mw. C. Schokker-Strampel, voorzitter.

drs. A.F. van de Klundert, secretaris.

Toelichting
Op 16 mei 2013 heeft uw bestuur het Besluit 
mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds 
vastgesteld. Voorgesteld wordt dit besluit te 
wijzigen, door aan onderdeel D: Rechtsbescher-
ming een tweetal gemandateerde bevoegdheden 
(punten 6 en 7) toe te voegen. Dit betreft:

1  De bevoegdheid om de beslissing op een 
bezwaarschrift te verdagen of te besluiten tot 
verder uitstel.

  Toelichting: De termijn om te beslissen op 
een bezwaarschrift bedraagt twaalf weken. 
Deze termijn kan eenmaal worden verdaagd 
met zes weken, als blijkt dat de eerst-
genoemde termijn niet wordt gehaald. In de 
praktijk is het niet steeds haalbaar om tijdig 
een verdagingsbesluit door het DB te laten 
nemen. Het is praktisch om deze (procedu-

rele) bevoegdheid aan de algemeen directeur 
op te dragen.

  Verder uitstel van de beslistermijn is mogelijk 
voor zover alle belanghebbenden daarmee 
instemmen, de indiener van het bezwaar-
schrift daarmee instemt en andere belang-
hebbenden daardoor niet in hun belangen 
worden geschaad of dit nodig is in verband 
met de naleving van wettelijke procedure-
voorschriften. Van verder uitstel wordt 
schriftelijk mededeling gedaan aan belang-
hebbenden. 

2  Het benoemen van de (plaatsvervangend) 
secretaris van de adviescommissie Rechts-
bescherming.

  Toelichting: Op grond van de Verordening 
adviescommissie rechtsbescherming 
Waddenfonds wordt de (plaatsvervangend) 
secretaris aangewezen door het DB. Het is 
praktisch deze bevoegdheid op te dragen aan 
de algemeen directeur, met name indien het 
nodig blijkt een externe secretaris in te 
huren. Ook in dat geval moet er een aan-
wijzingsbesluit worden genomen en kan een 
DB besluit niet in alle gevallen worden 
afgewacht. 

Onderdeel D. Rechtsbescherming
Initieel mandaat aan: algemeen directeur/
secretaris
Laatstelijk vastgesteld door het dagelijks bestuur 
en de voorzitter, d.d.: 17 oktober 2013

Met inachtneming van het bepaalde in kolom III 
en artikel 2 van het Besluit mandaat, volmacht 
en machtiging Waddenfonds worden onder de 
hieronder genoemde bevoegdheden tevens 
begrepen de daarmee samenhangende taken en 
bevoegdheden van procedurele en/of administra-
tieve aard.

2013 | 134

1



Uitgegeven op 31 oktober 2013.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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