2010 | 139

Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 20 april 2010,
nr. 2010/6866 over aansturing en
mandatering van rijksdiensten voor de
uitvoering van het Programma Beheer
(PB) en het subsidiestelsel Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL).
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Het college heeft vastgesteld:
a	Het aansturingsprotocol Dienst Regelingen
(DR), Dienst Landelijk Gebied (DLG) en
Algemene Inspectiedienst (AID).
b Het mandaatbesluit DR.
c	Het aanwijzingsbesluit toezichthouders AID.
d	De volmacht DR voor vestiging kwalitatieve
verplichting met modelovereenkomst voor
vestiging.
De besluiten als genoemd onder b en c worden
hierbij ook gepubliceerd in het provinciaal blad.
Haarlem, 20 april 2010.
Gedeputeerde Staten voornoemd,
Mw. E. Post, voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 23 november 2010.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
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Mandaatbesluit Dienst Regelingen voor de
uitvoering van Programma beheer en het
Subsidiestelsel natuur- en landschaps
beheer
Artikel 1
Dit mandaatbesluit is van toepassing voor de
volgende regelingen:
a	Subsidieregeling natuurbeheer van de
minister van Landbouw, Natuur & Voedsel
kwaliteit;
b	Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer van
de minister van Landbouw, Natuur & Voedsel
kwaliteit;
c	Subsidieregeling natuurbeheer Noord-Holland;
d	Uitvoeringsregeling agrarisch natuurbeheer
Noord-Holland;
e	Uitvoeringsregeling natuur- & landschaps
beheer Noord-Holland;
f	Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur
& landschap Noord-Holland.
Artikel 2
1	Aan de algemeen directeur, de directeur
Financiën en de directeur Uitvoering van de
Dienst Regelingen wordt mandaat, volmacht
en machtiging verleend om namens gedepu
teerde staten de beslissingen en die feitelijke
handelingen en rechtshandelingen te ver
richten, die nodig zijn voor de uitvoering van
de in artikel 1 genoemde regelingen.
2	Het mandaat, de volmacht, en machtiging
omvatten mede de ermee samenhangende
taken en bevoegdheden van procedurele en
administratieve aard.
Artikel 3
Uitgezonderd van het mandaat zijn de besluiten
op grond van de Uitvoeringsregeling natuur- &
landschapsbeheer Noord-Holland:
a	tot het verstrekken, intrekken of wijzigen van
de toeslag als bedoeld in artikel 4.1.2.4;
b	tot verlening, vaststelling en intrekking of
wijziging van een subsidie als bedoeld in de
artikelen 6.1 en 8.2.1;
c	tot het verstrekken, intrekken of wijzigen van
een voorschot als bedoeld in de artikelen 6.8
en 8.2.8;
d	op aanvragen als bedoeld in de artikelen 7.9,
8.1.1 en 9.1;
e	tot schorsing en intrekking van een certifi
caat en de gevolgen daarvan als bedoeld in de
artikelen8.1.5 en 8.1.6., eerste lid onder b en
c.
Artikel 4
1	De algemeen directeur, de directeur
Financiën en de directeur Uitvoering kunnen
ondermandaat, ondervolmacht en onder
machtiging verlenen ten aanzien van de
bevoegdheden die hij krachtens dit besluit
kan uitoefenen aan de:
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a	manager en de plaatsvervangend
manager Recht en rechtsbescherming;
b Teammanagers uitvoering;
c	Unitmanagers Recht en Rechts
bescherming;
d	Teammanagers Recht en Rechts
bescherming;
e	Juristen werkzaam binnen de Dienst
Regelingen.
2	Uitgezonderd van het ondermandaat, onder
volmacht en ondermachtiging zijn de
besluiten en beslissingen:
a op bezwaarschriften;
b tot het voeren van rechtsgedingen.
3	Het ondermandaat, de ondervolmacht en de
ondermachtiging, alsmede de wijzigingen
daarvan, worden aangetekend op een lijst die
aan gedeputeerde staten ter goedkeuring
wordt toegezonden.
4	Gedeputeerde staten dragen zorg voor publi
catie van de lijst en wijzigingen daarvan in
het Provinciaal Blad.

Paragraaf 2 instructies
Artikel 5
1	De gemandateerde stuurt aan gedeputeerde
staten een voornemen van te nemen
besluiten en beslissingen betreffende:
a	de terugvordering van onverschuldigd
betaalde subsidie bedragen;
b	de terugvordering van onverschuldigd
betaalde dwangsommen bij niet tijdig
beslissen;
c	de afhandeling van klachten en klaag
schriften;
d	het instellen van rechtsgedingen; ver
weerschriften in gedingen aanhangig bij
de bestuursrechter;
2	De gemandateerde stuurt aan gedeputeerde
staten een voornemen van een te nemen
besluit indien er naar het oordeel van de
gemandateerde sprake is van maatschappe
lijke, beleidsmatige, politieke, juridische of
financiële omstandigheden die daartoe aan
leiding geven.
3	Gedeputeerde staten beslissen binnen 5 dagen
of het besluit in mandaat genomen kan
worden.
Artikel 6
Op een bezwaarschrift wordt niet besloten door
degene die het primaire besluit in mandaat heeft
genomen of bij de voorbereiding van het primaire
besluit betrokken is geweest.
Artikel 7
1	Na ontvangst van een bezwaarschrift wordt,
alvorens een beslissing op het bezwaar wordt
genomen, getracht het geschil op te lossen
met toepassing van mediationvaardigheden.
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2	Indien de toepassing van mediationvaardig
heden niet leidt tot een oplossing van het
geschik, wordt de afhandeling van het
bezwaar door een andere functionaris voort
gezet;
3	Een onder een gemandateerde functionaris
ressorterende medewerker die in het
betreffende geval betrokken is geweest bij
mediation, verricht in die zaak geen werk
zaamheden ter voorbereiding van de beslis
sing op bezwaar.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit
Dienst Regelingen Noord Holland 2010.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking op de dag na publi
catie in het Provinciaal blad en werkt terug tot
1 januari 2010.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
Gelet op de Wet inrichting landelijk gebied, en op
artikel 11.1 van de krachtens deze wet vast
gestelde Provinciale Uitvoeringsregeling Natuuren Landschapsbeheer,

Besluiten:
1	Met het toezicht op de naleving van het
bepaalde bij of krachtens de Provinciale
Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschaps
beheer te belasten de ambtenaren van de
Algemene Inspectiedienst.
2	De inhoud van dit besluit te doen publiceren
in het Provinciaal Blad.
Haarlem, 20 april 2010
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
provinciesecretaris.
voorzitter.
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