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Besluit van de directeur Beleid van de provincie Noord-Holland van 17 augustus 2017, nr. 

987433/987447 tot bekendmaking van de  

 

Vervangingsregeling directeur Beleid provincie Noord-Holland 2017 

 

De directeur van de directie Beleid, 

 

Gelet op artikel 7, lid 2 van de Organisatieregeling Noord-Holland 2006; 

 

Besluit de volgende vervangingsregeling vast te stellen: 

 

Artikel 1 

 

 Bij afwezigheid wordt de directeur vervangen door de sectormanager die als 

plaatsvervangend directeur Beleid is aangewezen. 

 Bij afwezigheid van de sectormanager die als plaatsvervangend directeur Beleid is. 

aangewezen, wordt de directeur Beleid vervangen door één van de andere directeuren. 

 Bij afwezigheid wordt een sectormanager vervangen door de functionaris die als 

plaatsvervangend sectormanager van de directie Beleid is aangewezen. 

 Bij afwezigheid wordt de functionaris die als plaatsvervangende sectormanager is 

aangewezen vervangen door een andere sectormanager van de directie Beleid. 

 Bij afwezigheid wordt een programmamanager vervangen door de sectormanager die 

aangewezen is als gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever. Bij afwezigheid van beiden 

wordt hij/zij vervangen door de directeur Beleid. 

 Bij afwezigheid wordt een projectleider vervangen door zijn/haar de sectormanager 

die aangewezen is als gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever. Bij afwezigheid van 

beiden wordt hij/zij vervangen door de directeur Beleid. 

 Bij afwezigheid wordt een operationeel manager vervangen door een sectormanager 

van de directie Beleid. 

 Bij afwezigheid wordt de sectormanager Grond vervangen door de functionaris die als 

plaatsvervangend sectormanager Grond is aangewezen. Bij afwezigheid van beiden 

vindt vervanging plaats door de directeur Beleid  

 

Artikel 2  

Dit besluit wordt gepubliceerd in het provinciaal blad.  

 

Artikel 3  

Dit besluit treedt in werking op 1 september 2017.  

 

Artikel 4  

Dit besluit wordt aangehaald als Vervangingsregeling directeur Beleid  provincie Noord-

Holland 2017.  

 

Artikel 5  

Het besluit Vervangingsregeling directeur Beleid provincie Noord-Holland 2016 provincie 

Noord-Holland wordt ingetrokken. 

 

Haarlem, 17 augustus 2017 

De directeur Beleid 

 

H.J. Schartman 
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Uitgegeven 22 augustus 2017 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 

 

R.M. Bergkamp, provinciesecretaris 

 


