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Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

overwegende, dat:
■  er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten 

tussen de gemeente Texel en de provincie Noord-
Holland (kenmerk 2008-7540, d.d. 21 feb. 2008, 
getekend retour 26 mei 2008);

■  in deze overeenkomst beide partijen zijn overeen-
gekomen dat de provincie taken in het kader van 
het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 verricht 
bij een gemeentelijke inrichting en dat de gemeente 
Texel in ruil hiervoor provinciale toezichtstaken 
verricht in het kader van de Wet milieubeheer en/
of de Landschapsverordening 2005; 

■  de ambtenaar van de gemeente Texel in deze 
gevallen optreedt als provinciale toezichthouder 
en het daarom noodzakelijk is om een nieuw 
aanwijzingsbesluit te nemen voor de ambtenaar 
van de gemeente Texel die belast is met het 
toezicht op de naleving van het bepaalde bij of 
krachtens de in dit besluit te noemen wet- en 
regelgeving;

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet 
bestuursrecht; 

besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:
Aanwijzing ambtenaar gemeente Texel als 
provinciale toezichthouder 

Artikel 1
De heer R.C. Nichols, technisch medewerker hand-
having bij het Team Toezicht, afdeling Ruimte van de 
Gemeente Texel, die op grond van zijn functie-
beschrijving en de bovengenoemde overeenkomst 
belast is met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift, op 
de voet van afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuurs-

recht aan te wijzen als toezichthouder bij of krachtens 
het in de hiernavolgende wet- en regelgeving bepaalde:

a  Wet milieubeheer en daaruit voortvloeiend de 
Provinciale milieuverordening;

b  Wet inzake de luchtverontreiniging;
c Wet geluidhinder;
d Wet bodembescherming;
e Wet milieugevaarlijke stoffen;
f Wet verontreiniging oppervlaktewateren;
g Landschapsverordening Noord-Holland 2005.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking één dag na de datum van 
uitgifte van het Provinciaal blad waarin het is geplaatst en 
werkt terug tot en met 1 juni 2008. De geldigheidsduur 
van deze aanwijzing is gekoppeld aan de geldigheidsduur 
van de eerder genoemde samenwerkingsovereenkomst.

Haarlem, 15 augustus 2008.

Gedeputeerde staten voornoemd,

Namens dezen,

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.

Uitgegeven op 11 augustus 2008.
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