
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 30 maart 2010, nr. 
2010-11666, tot bekendmaking van het 
ondermandaat van de directie Beleid

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 30 maart 2010, onder nr. 9 het volgende 
besluit hebben vastgesteld:

Haarlem, 30 maart 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

E. Post, waarnemend voorzitter.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 14 april 2010.

I  Ondermandaat aan directeur en overige 
ondermandaten

Op grond van het Algemeen mandaatbesluit 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 2010 en 
het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
Commissaris van de Koningin 2010 geef ik aan

de directeur Beleid

in ondermandaat alle aan mij gemandateerde 
bevoegdheden die behoren tot het takenpakket 
van zijn directie. 

Op voorstel van de hiervoor genoemde directeur 
geef ik tevens de volgende aan mij 
gemandateerde bevoegdheden in ondermandaat 
volgens de bijgevoegde lijst.

Bij afwezigheid van de functionaris aan wie de 
bevoegdheid in ondermandaat is verleend, wordt 
deze bevoegdheid uitgeoefend door zijn plaats-
vervanger conform de vervangingsregeling 
directeuren.

Het Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland 2010 en het Ver-
tegenwoordigingsbesluit Provincie en 
Commissaris van de Koningin 2010 zijn op deze 
ondermandaten integraal van toepassing.

De verlening van de hiervoor genoemde 
ondermandaten gebeurt onder het voorbehoud 
van vaststelling van het Algemeen 
mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland 2010.

Dit ondermandaat treedt in werking één dag na 
de datum van uitgifte van het Provinciaal blad 
waarin het Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland 2010 is geplaatst.

De in de ondermandaatlijst genoemde functies 
bij de bevoegdheden is het laagste niveau, 
waarop de bevoegdheden namens gedeputeerde 
staten/de provincie kunnen worden uitgeoefend. 

Indien de uitoefening van een bevoegdheid 
betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij 
de gemandateerde een direct of indirect 
persoonlijk belang heeft, wordt de bevoegdheid 
uitgeoefend op het naastgelegen hogere niveau.
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De hieronder vermelde bevoegdheid: wordt namens gedeputeerde staten/ 

de provincie uitgeoefend door:
onder de volgende voorwaarde: 

1  Bezwaar en beroep

a   Vaststellen verweerschriften in het kader 
van beroepsprocedures

(Adjunct)directeur bij beroep 1e aanleg; Di
recteur bij hoger beroep

b  Vaststellen verweerschriften bij de HAC (Adjunct)directeur Indien het primaire besluit is genomen in 
“blauw” of “rood” wordt het bezwaar gemeld 
aan de portefeuillehouder. Deze fiatteert de 
inhoud van het verweerschrift in het staf
overleg met de sectormanagers.

2  Correspondentie en overige contacten

a   Besluiten/handelingen tot: sturen ontvangst
bevestiging, doorzenden ingezonden stukken

Administratieve medewerker

b   Verzending van uitnodigingen en agenda’s 
voor ambtelijk overleg met andere be
stuursorganen

Sectormanagers, projectleiders, programma
managers of  beleidsadviseurs

Vanaf schaal 12

c   Besluiten, mededelingen en overige corres
pondentie van eenvoudige of procedurele 
aard, kennisgevingen, verdagingbesluiten, 
ter inzage leggingen van definitieve beslui
ten, afhandelingen van eenvoudige klach
ten en verzoeken om advies

Sectormanager

e   Verzoeken aan de gemeenten om de half
jaarlijkse verslaglegging inzake huisvesting 
van statushouders in te dienen (art. 60f 
Huisvestingswet)

Sectormanager RI

3  Bevoegdheden zonder financiële gevolgen

a   Vaststelling en bekendmaking kadastrale 
grensbeschrijvingen

Sectormanager

b   Behandeling van klachten en verzoeken om 
bemiddeling van burgers, bedrijven, instel
ling en raadsleden over besturen van ge
meenten en gemeenschappelijke regelingen

Sectormanager

c   Vaststellen en indienen van rapportages (tus
sentijdse verantwoording en actualisatie) in 
het kader van de subsidieregeling program
mafinanciering Externe Veiligheid 20062010

Sectormanager Milieu De jaarverantwoording wordt vastgesteld 
door de portefeuillehouder Milieu, de eind
verantwoording wordt vastgesteld door GS 
en ter informatie aangeboden aan PS

4  Bevoegdheden i.h.k.v. inkoop en aanbesteding 

a   Het inwinnen van externe adviezen t.b.v. 
het opstellen en uitwerken van een plan, 
een Programma van Eisen en een bestek

Sectormanager Op basis van goedgekeurde interne opdracht 
(intakeformulier of plan van aanpak 
Schatkist).V.w.b. werken: op basis van een 
goedgekeurd voorbereidingskrediet.

b   Het vaststellen van een Programma van Ei
sen, een (voor)ontwerp, een raming en 
een bestek

Sectormanager

c   Het uitbrengen van een offerteaanvraag (= 
uitschrijven van een aanbesteding)

Sectormanager Binnen vastgesteld Directieplan

d   Het voeren van besprekingen in offertetra
ject

Sectormanagers, projectleiders, programma
managers of beleidsadviseurs

Vanaf schaal 12 Contractbesprekingen wor
den altijd aangegaan onder uitdrukkelijk 
voorbehoud van instemming van degene, die 
bevoegd is het contract aan te gaan.

e   Het vaststellen van een Nota van Inlichtingen Sectormanager

f   Het vaststellen van een procesverbaal Sectormanager

g   Het nemen van besluit tot opdrachtverle
ning / gunning; het aangaan van contracten

Sectormanagers
Sectormanagers die tevens adjunctdirecteur zijn

≤ 12.500
≤ € 45.000

h   Het afwijzen van niet geselecteerde in
schrijvers

Sectormanager

i   Het vragen van offertes binnen een afgeslo
ten raamcontract

Sectormanager Binnen het kader van het raamcontract

j   Het aanvragen van vergunningen en ont
heffingen ten behoeve van het project

Sectormanager In overleg met de betrokken directies/secto
ren.

k   Het nemen van een publicatiebesluit Sectormanagers, projectleiders, programma
managers of beleidsadviseurs

Vanaf schaal 12

l   Het nemen van een besluit tot meer of 
minderwerk

Adjunctdirecteur In totaal tot een maximum van 10 % van de 
opdracht. Bij twijfel of sprake is van een nieu
we opdracht of aanbesteding wordt vooraf 
juridisch advies ingewonnen. 

m   Het besluit om af te wijken van de Alge
mene Inkoopvoorwaarden P4.

De directeur Voorafgaand aan het besluit dient verplicht ad
vies te worden gevraagd aan de sector Inkoop

n   Het indienen van declaraties voor verrichte 
leveringen en diensten bij derden

Sectormanager In overleg met sector Administratieve en Fi
nanciële Dienstverlening



II Bedragentabel inkoop en aanbesteding

Voor zover uitoefening van de bevoegdheden 
genoemd onder 4 a,e,g,h,j,l, en 6 tevens het 
aangaan van financiële verplichtingen inhoudt 
zijn de ondermandaathouders slechts bevoegd 
met in achtneming van de hierna vermelde 
grenzen.

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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De hieronder vermelde bevoegdheid: wordt namens gedeputeerde staten/ 

de provincie uitgeoefend door:
onder de volgende voorwaarde: 

5  overige besluiten met financiële gevolgen 

a   Opdrachten tot plaatsing en betaling van 
advertenties i.v.m. gebiedsindeling Wgr en 
gemeentelijke herindeling

Sectormanager Tot een bedrag van € 12.500,–. 
Daarboven de AdjunctDirecteur

b   Aanvragen offertes, geven van opdrachten 
en betaalbaarstellingen aan het Kadaster 
in het kader van gemeentelijke herindeling

Sectormanager Als het gaat om het aangaan van privaatrech
telijke rechtshandelingen  tot een bedrag van 
€ 12.500, ;  
daarboven de adjunctdirecteur

c   Publicatie gemeentelijke herindeling en ge
biedsindeling Wgr o.g.v. resp. wet Arhi en Wgr.

Sectormanager

d   Besluiten tot het aangaan van privaatrech
telijke rechtshandelingen

Sectormanager Mits de financiële consequenties niet groter 
zijn dan € 12.500, (d.w.z. daarboven alleen 
aan directeur)

6  Aan- en verkopen van grond, (ver)huur en (ver)pacht-overeenkomsten

1   Het aangaan van overeenkomsten met be
trekking tot de aan en verkoop van onroe
rend goed en het vestigen van zakelijke 
rechten

Tot € 250.000, 
Sectormanager 
Gebiedsontwikkeling en Grond

Tot € 5.000.000, 
 
Directeur Beleid

2   Betaalbaarstelling van nota’s van afreke
ning van notaris in geval van grondtrans
acties

Tot € 250.000, 
Sectormanager 
Gebiedsontwikkeling en Grond

Tot € 5.000.000, Dir Directeur Beleid

3   het aangaan van huur, pacht,  en overige 
gebruiksovereenkomsten 

Sectormanager 
Gebiedsontwikkeling en Grond

4   het verzoeken om rectificatie in akten Sectormanager 
Gebiedsontwikkeling en Grond

5   het doen van opgaven/jaarlijkse aangiften 
inzake gemeentelijke en waterschapshef
fingen voor provinciale eigendommen

Sectormanager Gebiedsontwikkeling en 
Grond

6   het tekenen van grondgebruikverklaringen Sectormanager 
Gebiedsontwikkeling en Grond

7   Het goedkeuren van voorstellen tot aan
kooptransacties, opgesteld op basis van 
het Handelingskader ILG en Grond

Tot € 1.000.000,
, 
Sectormanager 
Gebiedsontwikkeling en Grond

Tot € 5.000.000, Directeur Beleid

Ondergemandateerde Inkoop/aanbesteding 
werken

Grond transacties Inkoop/aanbesteding 
levering van diensten

Privaatrechtelijke 
rechtshandelingen

Directeur ≤ € 5.000.000, ≤ € 5.000.000, ≤ € 1000.000,

Sectormanager die tevens 
adjunctdirecteur is

≤ € 45.000, ≤ € 45.000,

Sectormanager Gebieds
ontwikkeling en Grond

≤ € 250.000,

Sectormanager ≤ € 12.500, ≤ € 12.500, ≤ € 12.500,


