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Besluit van 8 november 2016, nr. 869054/869059 van Gedeputeerde Staten en de
commissaris van de Koning van Noord-Holland tot vaststelling van het Besluit mandaat
en volmacht dassenovereenkomsten Gedeputeerde Staten en de commissaris van de
Koning van Noord-Holland aan het IPO/BIJ12
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
De commissaris van de Koning van Noord-Holland;
Gelet op het voorstel Wet natuurbescherming,aangenomen door de Eerste kamer op 15
december 2015, Stb. 2016, 34 en in werking te treden op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip;
Overwegende dat de gezamenlijke provincies verenigd in het IPO-bestuur bij de oprichting van
BIJ12 in 2013 hebben besloten om de taken op het gebied van faunaschade onder te brengen
bij BIJ12;
Gelet op artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming, op grond waarvan Gedeputeerde Staten
bevoegd worden om in voorkomende gevallen tegemoetkomingen in schade te verlenen,
geleden in hun provincie, aangericht door nader genoemde in het wild levende dieren;
Gelet op de wens van Gedeputeerde Staten om in aansluiting op het besluit van 9 oktober 2015
van de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland van het IPO aan de directeur van BIJ12
mandaat, volmacht en machtiging te geven om met ingang van inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming namens hen dassenovereenkomsten te sluiten;
Gelet op de bereidheid van Gedeputeerde Staten om de vóór inwerkingtreding van de Wet
natuurbescherming gesloten dassenovereenkomsten met ingang van inwerkingtreding over te
nemen en voort te zetten;
Gelet op artikel 158, eerste lid, onder e en artikel 176 van de Provinciewet en het bepaalde in
afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1: Begrippen
a. Directeur: Directeur van BIJ12;
b. BIJ12: uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies, zijnde onderdeel van de
Vereniging het Interprovinciaal Overleg.
Artikel 2: Directeur
De directeur, of diens waarnemer, is gemandateerd, gevolmachtigd en gemachtigd om:
a. onder opschortende voorwaarde van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming
namens de provincie Noord- Hollanddassenovereenkomsten aan te gaan en ondertekenen;
b. namens de provincie Noord-Holland in dassenovereenkomsten overeen te komen dat deze
overeenkomsten met ingang van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming door de
provincie Noord-Holland zullen worden voortgezet.
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Artikel 3: Ondermandaat en -volmacht
1. De directeur kan ter uitoefening van de in artikel 2 gevolmachtigde bevoegdheid schriftelijk
een ondermandaat en volmacht verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende
functionarissen van BIJ12.
2. De directeur informeert gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning over de
verleende ondermandaat en -volmacht.
Artikel 4: Instructies en informatieverplichting
1. De gemandateerde/gevolmachtigde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te
nemen besluit een persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid van de
Algemene wet bestuursrecht.
2. De gemandateerde/gevolmachtigde stelt de provincie in kennis van krachtens volmacht te
nemen of reeds genomen besluiten waarvan zij moet aannemen dat kennisneming door de
commissaris van de Koning gewenst is. Hiervan is in ieder geval sprake als de
maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe
aanleiding geven.
3. De uitoefening van de verleende mandaat, volmacht of machtiging geschiedt met
inachtneming van geldende beleids- en uitvoeringsregels en instructies van gedeputeerde
staten.
4. De directeur informeert gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning over de
uitvoering van de gemandateerde bevoegdheden via de Planning en Control-cyclus van
BIJ12.
Artikel 5: Ondertekening
De ondertekening, bedoeld in de artikelen 2 en 3 luidt:
‘de provincie Noord-Holland,
voor deze;
De directeur van BIJ12,',
Artikel 6: Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking na bekendmaking in het provinciaal blad.
Artikel 7:Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en volmacht dassenovereenkomsten van
Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland aan het IPO/BIJ12.

Haarlem, 8 november 2016
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
].W. Remkes voorzitter

De commissaris van de Koning van Noord-Holland
J. W. Remkes
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Toelichting behorende bij Mandaat en volmacht dassenovereenkomsten van
Gedeputeerde Staten en de commissaris van de Koning van Noord-Holland aan het
IPO/BIJ12.
Op 1 januari a.s. treedt de Wet Natuurbescherming (Wet Nb) naar alle waarschijnlijkheid in
werking. Daarbij gaan er (fauna)taken van het rijk naar de provincies. De gezamenlijke
provincies verenigd in het IPO-bestuur hebben bij de oprichting van BIJ12 in 2013 besloten om
de taken op het gebied van faunaschade onder te brengen bij BIJ12. BIJ12 is een
uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincie en maakt onderdeel uit van het IPO.
Ter uitvoering van de taak tegemoetkomingen te verlenen in faunaschade zoals bedoeld in
artikel 6.1 van de nieuwe Wet natuurbescherming, wordt mandaat verleend aan BIJ12. Deze
uitvoeringsorganisatie van de gezamenlijke provincies gaat de daadwerkelijke uitvoering doen
c.q. verzoeken afhandelen en hierop beschikken.
Bij dassenovereenkomsten wordt de tegemoetkoming - gebaseerd op de schade in voorgaande
jaren- niet bij beschikking maar bij overeenkomst vastgesteld. De aanspraak op een
tegemoetkoming (op aanvraag) wordt hiermee afgekocht.
Om BIJ12 de bevoegdheid te geven namens de provincie dassenovereenkomsten aan te gaan, is
ingevolge artikel 158, eerste lid onder e en artikel 176, tweede lid van de Provinciewet een
mandaat van Gedeputeerde Staten en een volmacht van de commissaris van de Koning nodig.
Overeenkomstig de gemaakte afspraken in de Bestuurlijke adviescommissie Vitaal Platteland
van het IPO van 9 oktober 2015 kan en zal BIJ12 met dit mandaat en deze volmacht nog dit jaar
meerjarige dassenovereenkomsten sluiten namens de provincie.
Om de perikelen rond de contractsovername en daarmee gepaard gaande administratieve lasten
in het kader van de liquidatie van het Faunafonds/BIJ12 te voorkomen, worden de
dassenovereenkomsten al in 2016 onder de opschortende voorwaarde van de inwerkingtreding
van de wet Nb namens de provincie afgesloten en niet op naam van de publiekrechtelijke
rechtspersoon het Faunafonds, dat met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming in
liquidatie is en vereffend zal worden.
Voor de provincie Noord-Holland betreft het voor 2016 het afsluiten van twee
dassenovereenkomsten met grondgebruikers.
Mandaat niet ondergeschikte
Dit besluit betreft een mandaat aan een niet-ondergeschikte in de zin van artikel 10:4 van de
Algemene wet bestuursrecht (Awb). Op grond van de Awb dient het IPO bestuur in te stemmen
met het door Gedeputeerde Staten verleende mandaat.
Informatieplicht
GS en de CdK worden over de uitvoering van het mandaat/volmacht geïnformeerd via de
Planning en Control cyclus. De Planning en Control-cyclus van BIJ12 houdt onder meer in dat
kwartaalrapportages, een jaarverslag en een jaarrekening worden uitgebracht via de BIJ12-raad
aan het IPO-bestuur waarin alle provincies vertegenwoordigd zijn.

Uitgegeven op 15 november 2016
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
R.M. Bergkamp, provinciesecretaris
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