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I. Algemene voorwaarden en beperkingen 
 

Algemeen 
Op grond van het Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland augustus 2007 en 

het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en Commissaris van de Koningin 2007 geef ik aan  

 

de directeur van de Directie Beheer en Uitvoering 
 

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 ondermandaatlijst. 

 

Het  Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Noord-Holland augustus 2007 en het 

Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en Commissaris van de Koningin 2007 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 

augustus 2007. 

 

Dit ondermandaat treedt in werking één dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal blad 

waarin het Algemeen mandaatbesluit augustus 2007 is geplaatst. 

 

Voorwaarden en beperkingen: 

1. De in de ondermandaatlijst genoemde functies bij de bevoegdheden is het laagste niveau, 

waarop de bevoegdheden namens gedeputeerde staten/de provincie kunnen worden 

uitgeoefend. De vervangingsregeling (hoofdstuk IV) is hierop van toepassing. 

 

2. 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. 

 

3. Voor zover uitoefening van de onder § 5 (Aanbestedingen) en § 6 (Aan- en verkoop van grond, 

(ver)huur- en (ver)pachtovereenkomsten) genoemde bevoegdheden tevens het aangaan van 

financiële verplichtingen inhoudt, zijn de ondermandaathouders slechts bevoegd met inachtneming 

van de in hoofdstuk III opgenomen bedragentabel. 

 

4. In het geval van onverwijlde spoed of calamiteiten mag een besluit over het toepassen van 

de uitzonderingsbepalingen in de aanbestedingsregels  achteraf worden gemeld aan het 
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college. De beslissing hiertoe moet dan op directieniveau zijn genomen en mondeling aan de 

portefeuillehouder zijn voorgelegd. 

 

5. In het geval van onverwijlde spoed of calamiteiten mogen medewerkers van de 

Storingswachtdienst privaatrechtelijke rechtshandelingen aangaan voor zover de financiële 

consequenties niet groter zijn dan € 12.500,--. 

Indien sprake is van financiële consequenties van meer dan € 12.500,-- dan dient een 

sectormanager (conform piketregeling) vooraf goedkeuring te geven. 

Alle besluiten moeten direct achteraf worden gemeld en verantwoord aan de direct-

leidinggevende. 
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II. Ondermandaatlijst 
 

 

Nr. a. de hieronder vermelde bevoegdheid 

tot : 

b. wordt namens 

gedeputeerde 

staten/de provincie 

uitgeoefend door: 

c. onder de volgende voorwaarde(n): 

    

 §1: Bezwaar en Beroep  in overleg met de sector Juridische 

Dienstverlening van de Directie 

Middelen 

1. het vaststellen van verweerschriften 

t.b.v. de bezwaarschriftenprocedure  bij 

de Hoor- en Adviescommissie (HAC) 

Sectormanager   

2. het vaststellen van verweerschriften in 

het kader van beroepsprocedures voor 

zover sprake is van eerste aanleg 

Sector manager  

 

 § 2: Correspondentie en overige 

contacten  

  

1 het ter inzage leggen van stukken op 

grond van art. 3:11 Awb 

Unitmanager / 

Programmamanager 

 

2 het verzenden van uitnodigingen en 

agenda’s voor bestuurlijk  overleg 

 Projectleider  

3 het verzenden van provinciale verorde-

ningen ex artikel 155 Provinciewet aan 

de Minister die het aangaat 

Sectormanager  Artikel 155 Pw stelt dat : “Verordeningen 

geheel of in hoofdzaak de waterstaat 

betreffende, worden gezonden aan Onze 

Minister wie het aangaat. Zij treden niet 

eerder in werking dan drie maanden na de 

dag van verzending”. Regelingen als de 

Wegenverordening en de Scheepvaart-

wegenverordening (die bij B&U worden 

toegepast) moeten als zij (opnieuw) zijn 

vastgesteld aan de Minister van V&W 

worden toegestuurd, waarna zij zonder 

tegenbericht na drie maanden van kracht 

zijn.  

4. Besluiten /handelingen tot het zenden 

van ontvangstbevestigingen, 

doorzenden van ingezonden stukken 

Medewerker  

5. het schriftelijk beantwoorden van  

vragen en klachten  

Projectleider  met uitzondering van de schriftelijke 

statenvragen (rode minute). 
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Nr. a. de hieronder vermelde bevoegdheid 

tot: 

b. wordt namens 

gedeputeerde 

staten/de provincie 

uitgeoefend door: 

c. onder de volgende voorwaarde(n): 

 

6. Het aanvragen van  vergunningen en 

ontheffingen  en overige gegevens ten 

behoeve van een project  

Projectleider  

7. Het voorbereiden en organiseren van 

inspraak / voorlichtingsbijeenkomsten en 

het verzenden van informatiebulletins. 

Projectleider  

8. Het inwinnen van in- en externe adviezen 

t.b.v. planuitwerking, 

besteksvoorbereiding en aangaan van 

financiële verplichtingen. 

Projectleider  

9. Het vragen / verstrekken van informatie 

v.w.b. ligging kabels en leidingen. 

Medewerker  

 

 § 3:  besluiten in het kader van de 

(vaar)wegenverkeerswetgeving 

  

1 Besluiten tot het aanbrengen en 

verwijderen van tekens langs een 

vaarweg met een verbod of een gebod 

(verkeersbesluit) Scheepvaartverkeers-

wet / Besluit Administratieve Bepalin-

gen Scheepvaartverkeer en Het 

toepassen van de Wrakkenwet 

Sectormanager   

2 Het overdragen van de onderhouds-

verplichting van provinciale wegen / 

wegvakken (vooruitlopend op formele 

eigendomsoverdracht o.g.v. Wegenwet)  

Sectormanager   

3 Het nemen van tijdelijke verkeersmaat-

regelen op de weg : art. 17 Wegen-

verkeerswet  juncto art. 34 Besluit 

Administratieve Bepalingen 

Wegverkeer   

Unitmanager   Voor zover de weg geen onderdeel 

uitmaakt van een project 

4 Besluiten tot het vaststellen / intrekken 

van verkeersmaatregelen op provinciale 

wegen: art. 18, lid 1 sub b 

wegenverkeerswet 

Sectormanager   

5 Besluiten tot het bestemmen tot  

openbare weg : art. 4 Wegenwet  

Sectormanager   
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Nr. a. de hieronder vermelde bevoegdheid 

tot: 

b. wordt namens 

gedeputeerde 

staten/de provincie 

uitgeoefend door: 

c. onder de volgende voorwaarde(n): 

 

 

6 Het goedkeuren of formaliseren van 

onderhoudsoverdrachten  i.h.k.v.  de 

Wegenwet  

Sectormanager   

7 Besluiten tot het vaststellen van grenzen 

bebouwde kom: Wegenwet en 

Wegenverkeerswet  

Sectormanager   

8 het aanbrengen of verwijderen van 

tijdelijke verkeerstekens langs een 

vaarweg die een verbod of een gebod 

bevatten : art. 10 Besluit Administratieve 

Bepalingen Scheepvaartverkeer 

Unitmanager   

9 Het geven van voorschriften met 

dezelfde strekking als verkeerstekens 

voor vaarwegen waar verkeerstekens 

niet doelmatig zijn: art. 13 Besluit 

Administratieve Bepalingen 

Scheepvaartverkeer 

Unitmanager   

 

 

 

 

§ 4: Bodemsanering  Voor zover dit niet is geregeld in de § 5 

en § 6. 

1 Het aangaan van overeenkomsten in 

bodemsaneringszaken tot afkoop van 

onderzoeks- of saneringsplicht alsmede 

het sluiten van cofinancierings-

overeenkomsten 

 Programmamanager   

2 Het nemen van verhaal op de 

zekerheidsstelling stortplaatshouder op 

grond van artikel 15.46 Wet 

Milieubeheer 

Sectormanager   
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Nr. a. de hieronder vermelde bevoegdheid: b. wordt namens 

gedeputeerde 

staten/de provincie 

uitgeoefend door: 

c. onder de volgende voorwaarde(n), 

dat: 

  

 

 

§ 5: Inkoop en Aanbestedingen  Binnen de financiële grenzen in de 

bedragentabel (hoofdstuk III) 

1 Het vaststellen van het Programma van 

Eisen, het beheer- en onderhoudplan, 

het (voor)ontwerp,  raming en bestek 

 

Projectleider  

2.  Goedkeuren van een bestek en raming Projectleider Bestek is onderdeel van de 

contractvoorwaarden tussen PNH en 

aannemer 

3 Het uitbrengen van een offerte-aanvraag 

en het vaststellen van een proces-

verbaal  

Projectleider Schaal 11 of hoger  (was: unitmanager) 

o.b.v. advies van medewerker ACR 

4 Het nemen van een publicatiebesluit 

t.b.v. aanbesteding 

Projectleider  

5 Het vaststellen van de Nota van 

Inlichtingen 

Projectleider (was: unit- en programmamanager)  

6 Het nemen van een besluit tot gunning Projectleider (was: unit- en programmamanager) 

7 Het afwijzen van niet geselecteerde 

inschrijvers 

Projectleider (was: unit- en programmamanager) 

O.b.v. advies van medewerker ACR 

8 Het aangaan van contracten (= 

verstrekken van een opdracht) 

Projectleider (was: unit- en programmamanager) 

9 Het nemen van een besluit tot meer- of 

minderwerk  

Projectleider 

 

 

 

10 Het uitbrengen van offertes aan derden Unitmanager / 

programmamanager 

 

13 Het indienen van declaraties voor 

verrichte leveringen en diensten bij 

derden 

Unitmanager en 

programmamanager 
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Nr. a. de hieronder vermelde bevoegdheid: b. wordt namens 

gedeputeerde 

staten/de provincie 

uitgeoefend door: 

c. onder de volgende voorwaarde(n), 

dat: 

 

 § 6: Aan- en verkopen van grond,  

(ver)huur en (ver)pacht-

overeenkomsten 

 ondertekening namens de CdK en 

binnen de financiële grenzen genoemd 

in de bedragentabel (Hoofdstuk III) 

1 Het aangaan van overeenkomsten met 

betrekking tot de aan- en verkoop van 

onroerend goed en het vestigen van 

zakelijke rechten 

Unitmanager GRZ  

2 

 

Het financieel afwikkelen van 

overeenkomsten met betrekking tot de 

aan- en verkoop van onroerend goed en 

het vestigen van zakelijke rechten 

Unitmanager GRZ  

      3 het ondertekenen van huur-, pacht-,  en 

overige gebruiksovereenkomsten  

Unitmanager GRZ  

4 het verzoeken om rectificatie in akten Unitmanager GRZ  

5 het doen van opgaven/jaarlijkse 

aangiften inzake gemeentelijke en 

waterschapsheffingen voor provinciale 

eigendommen 

Unitmanager GRZ  

6 het tekenen van 

grondgebruikverklaringen 

Unitmanager GRZ  
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III. Bedragentabel 
 

De provinciesecretaris heeft  bevoegdheden met financiële gevolgen in het kader van Inkoop en 

Aanbestedingen en Grondverwerving in ondermandaat gegeven aan de Directeur van de 

Directie B&U en de sectormanagers, unitmanagers, programmamanagers, projectleiders en 

medewerkers, die deze taken uitoefenen. 

 

De hierbij gestelde grenzen zijn:  

 

Ondergemandateerde Inkoop/   

Aanbesteding 

Werken 

Inkoop/      

Aanbesteding 

Levering en 

diensten 

Aan- en verkoop 

van gronden, 

(ver)pacht en 

(ver)huur 

Directeur B&U ≤ €   5 mln.            ≤ € 1  mln. ≤ €   5  mln. 

Sectormanagers 

Programma-directeur 

     ≤ € 211.000,-         ≤ € 100.000,-  

Unitmanager Grondzaken   ≤ €   250.000,- 

Unitmanager Operationeel 

Onderhoud 

     ≤ €   211.000,-         ≤ € 100.000,-  

Programmamanagers      ≤ €     45.000,-        ≤ €      45.000,-  

Overige unitmanagers       ≤ €     45.000,-        ≤ €      45.000,-  

Projectleiders ≥ schaal 11      ≤ €     45.000,-        ≤ €      45.000,-  
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IV. Vervangingsregeling gemandateerden binnen B&U 
 

Algemeen 

 

Aan de verleende ondermandaten heb ik de volgende plaatsvervangingsregeling verbonden: 

 
� de Directeur wordt vervangen door een van de  sectormanagers B&U  
� de Programmadirecteur N201+ wordt vervangen door de assistent realisatiemanager 
� de sectormanagers vervangen elkaar. Indien geen sectormanagers aanwezig zijn, worden 

deze vervangen door de Directeur; 
� de unitmanagers vervangen elkaar binnen de eigen sector. Indien geen unitmanagers binnen 

de eigen sector aanwezig zijn, worden deze vervangen door de betreffende sectormanager; 
� de programmamamanagers vervangen elkaar binnen de eigen sector. Indien geen 

programmamanagers aanwezig zijn, worden deze vervangen door de sectormanager; 
� de ondergemandateerde medewerkers binnen een unit vervangen elkaar. Indien geen 

ondermandaathouders binnen de unit aanwezig zijn, worden deze door de betreffende 
unitmanager vervangen. 

 
 

V. Gebruikte afkortingen 
 

Directie B&U  directie Beheer en Uitvoering 

Awb   Algemene wet bestuursrecht 

B&O   Beheer en Onderhoud  

CMK   Centraal Meldpunt Klachten 

GRZ   unit Grondzaken 

GS   college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 

HAC   Hoor- en Adviescommissie  

OV   Openbaar vervoer 

WOB   Wet Openbaarheid Bestuur 

Wbb   Wet Bodembescherming 

 

 
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 

 

………………………………      (handtekening) 

 

………………………………       (datum) 

 

 

 

Goedgekeurd door GS op . ……………………….., nr……………………….. 
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