
Volmacht commissaris van de Koningin in de 
provincie Noord-Holland behorende bij mandaat-
besluit natuurbeheer Noord-Holland 2007

De commissaris van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland,

overwegende dat:

n  Gedeputeerde Staten bij besluit van 18 januari 2007, 
nr. 2007-2634 het Mandaatbesluit natuurbeheer 
Noord-Holland 2007 hebben vastgesteld;

n  hierin aan onder meer de teammanagers uit-
voering van de Dienst Regelingen mandaat en 
machtiging is verleend om namens hen de 
Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Noord-
Holland en de Subsidieregeling natuurbeheer 
Noord-Holland uit te voeren;

n  het uit een oogpunt van doelmatige uitvoering 
van bovengenoemde subsidieregelingen gewenst 
is dat deze teammanagers ook de bevoegdheid 
krijgen om de provincie – voor zover het betreft 
de privaatrechtelijke rechtshandelingen die 
voortvloeien uit genoemde regelingen – buiten 
rechte te vertegenwoordigen en de daarop 
betrekking hebbende stukken te ondertekenen;

n  gelet op artikel 176, tweede lid van de Provincie-
wet,

Besluit:

1  de teammanagers van de Dienst Regelingen 
volmacht en machtiging te verlenen om namens 
hem de provincie buiten rechte te vertegen-
woordigen voor zover het betreft de privaat-
rechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit 
het Mandaatbesluit natuurbeheer Noord-Holland 
2007, door Gedeputeerde Staten vastgesteld bij 
besluit van 18 januari 2007, nr. 2007-2634, en de 
daarop betrekking hebbende stukken te onder-
tekenen;

2  te bepalen dat ondertekening plaats heeft onder 
vermelding van: ‘De commissaris van de 
Koningin in de provincie Noord-Holland, 
namens deze, … (vermelding functie en naam)’;

3  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de 
dag na die van publicatie in het Provinciaal Blad, 
en terug werkt tot 1 januari 2007;

4  dit besluit op te laten nemen in het Mandaat-
register bedoeld in artikel 8 van het Vertegen-
woordigingsbesluit Provincie en Commissaris 
van de Koningin Noord-Holland 2006.

Haarlem, 2 november 2007.

De commissaris van de Koningin
in de provincie Noord-Holland,

H.C.J.L. Borghouts.
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