
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 31 maart 2009, nr. 2009-
17159, tot bekendmaking van het mandaat 
aan Stichting Landschap Noord-Holland 
voor het vaststellen van subsidies 
Landschapselementen

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 31 maart 2009, onder nr. 12 het volgende 
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Gelet op afdeling 10.1. van de Algemene wet 
bestuursrecht

Overwegende dat Stichting Landschap Noord-
Holland te Castricum, hierna de gemandateerde 
genoemd, de deskundigheid bezit voor het uit-
voeren van de deelverordening landschaps-
elementen Noord-Holland 2002;

Overwegende dat het mandaat van gemanda-
teerde is geëindigd;

Overwegende dat in het kader van voornoemde 
deelverordening nog besluiten tot vaststelling 
van de door gemandateerde verstrekte subsidies 
van voorafgaande jaren genomen moeten 
worden;

Besluiten vast te stellen de volgende regeling:

Artikel 1
Gedeputeerde staten verlenen aan gemandateerde 
mandaat tot het besluiten op subsidieaanvragen 
tot vaststelling van de door gemandateerde ver-
strekte subsidies met inachtneming van de deel-
verordening en verlenen gemandateerde tevens 
machtiging voor de daaruit voortvloeiende 
handelingen.

Artikel 2
De gemandateerde kan in bijzondere gevallen, na 
instemming van gedeputeerde staten afwijken 
van de deelverordening.

Artikel 3
Bij de uitoefening van dit mandaat neemt de 
gemandateerde de volgende instructies in acht:
a  de uitoefening van dit mandaat gebeurt met 

inachtneming van het geldende recht;
b  de subsidiebeschikkingen zijn overeen komstig 

de modellen en clausules die gedepu teerde 
staten daarvoor hanteren. gedeputeerde 
staten zorgen dat de gemanda teerde tijdig 
over de meest actuele modellen en clausules 
beschikt.

Artikel 4
De gemandateerde geeft een mondelinge of 
schriftelijke toelichting in geval van bezwaar- of 
beroep tegen de subsidiebeschikking.

Artikel 5
Na afloop van het mandaat draagt de gemanda-
teerde, op verzoek van gedeputeerde staten, haar 
administratie en archiefbescheiden met betrek-
king tot de uitvoering van het mandaat over aan 
gedeputeerde staten.

Artikel 6
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie 
in het provinciaal blad.

Artikel 7
Dit mandaatbesluit vervalt op 31 december 2010.
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Haarlem, 31 maart 2009.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

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

Uitgegeven op 19 juni 2009.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

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