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Besluit van de inspecteur der provinciale belastingen van de provincie Noord-Holland van 13 
augustus 2015, nr. 367196/664377, tot vaststelling van het Besluit mandaat en machtiging 
inspecteur der provinciale belastingen Noord-Holland inzake legesheffing in het kader van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 
 
De inspecteur der provinciale belastingen Noord-Holland; 
 
Gelet op artikel 227a, tweede lid, onderdeel b, van de Provinciewet waarin de bevoegdheid om 
leges te heffen, is toegekend aan een door de provincie aan te wijzen provincieambtenaar die 
belast is met het heffen van de provinciale belastingen;  
 
Overwegende dat het uit een oogpunt van efficiency gewenst is dat de inspecteur der 
provinciale belastingen Noord-Holland aan de directeur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied mandaat verleent om namens hem leges in het kader van Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht te heffen; 
 
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
Gelet op de instemming van het dagelijks bestuur en de algemeen directeur van de 
Omgevingsdienst Noorzeekanaalgebied met dit mandaat van 11 september 2015; 
 
Besluit vast te stellen: 
  
Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale belastingen Noord- Holland 
inzake legesheffing in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aan de 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 
 
 
Artikel 1 
De inspecteur der provinciale belastingen Noord-Holland verleent mandaat en machtiging aan 
de directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ten behoeve van: 

a. het heffen van leges in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op 
grond van de vigerende Legesverordening Noord-Holland in verband met het in behandeling 
nemen van aanvragen; 

b. het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot de onder a genoemde 
bevoegdheid. 

 

Artikel 2 
Uitgesloten van mandaat en machtiging als bedoeld in artikel 1 is de bevoegdheid tot:  

a. het nemen van een besluit op een bezwaarschrift inzake het heffen van leges en  
b. het nemen van een besluit tot het invorderen van de leges.  
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Artikel 3 
1. Ten aanzien van de in artikel 1, onder a, genoemde bevoegdheid kan de directeur van de 
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ondermandaat verlenen aan de teammanagers binnen 
zijn organisatie.  
2. Ten aanzien van de in artikel 1, onder b, genoemde bevoegdheid kan de directeur van de 
omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ondermachtiging verlenen aan de medewerkers binnen 
zijn organisatie. 

 
Artikel 4 
Indien op grond van het verleende (onder)mandaat besluiten worden genomen, luidt de 
ondertekening: 
De inspecteur der provinciale belastingen provincie Noord Holland 
namens deze, 
 
Gevolgd door de handtekening en de naam van de functionaris. 
 
Artikel 5 
Dit besluit treedt, na verkregen instemming van de directeur van de omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied en het Dagelijks Bestuur van de omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 
provinciaal blad waarin het wordt geplaatst. 
 
Artikel 6 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging inspecteur der provinciale 
belastingen Noord Holland inzake legesheffing in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. 
 
 
Haarlem,  13 augustus 2015 
 
 
De Inspecteur der provinciale belastingen, 
J.T.A. Apswoude 
 

 

 

 

 

 

Uitgegeven op 27 oktober 2015 

 


