
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 7 december 2010, 
nummer 2010-75560, tot bekendmaking 
van hun besluit inzake de Europese 
aanbesteding van de uitvoering van de 
Algemene pensioenwet politieke 
ambtsdragers (Appa), voor zover die 
betrekking heeft op gewezen provincie-
bestuurders.

Gedeputeerde Staten maken bekend dat hun 
besluit van 7 december 2010 als volgt luidt:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
aanbesteding uitvoering APPA 
1  Deel te nemen aan de Europese aanbesteding 

voor de uitvoering van de Algemene pensioen
wet politieke ambtsdragers (Appa), voor zover 
die betrekking heeft op gewezen provincie
bestuurders;

2  Zich onvoorwaardelijk te binden aan de uit
komst van de onder 1 bedoelde aanbesteding;

3  In te stemmen met een door de commissaris 
van de Koningin te verstrekken en te onder
tekenen mandaat en volmacht voor de uit
voering van de aanbesteding overeenkomstig 
het model dat daarvoor in het kader van de 
aanbesteding is opgesteld (bijlage).

Bijlage

Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
aanbesteding uitvoering APPA (2010/75560)
De commissaris van de Koningin in de provincie 
NoordHolland, ingevolge het bepaalde in artikel 
176 van de Provinciewet de provincie in en buiten 
rechte vertegenwoordigend, ten deze handelend 
ter uitvoering van het besluit van het college van 
gedeputeerde staten van 7 december 2010;

Overwegende

Dat de provincies op 18 maart 2010 in het bestuur 
van de Vereniging het Interprovinciaal Overleg 
(verder te noemen: het IPO) hebben besloten tot 
een gezamenlijke aanbesteding voor de uitvoe
ring van de Algemene pensioenwet politieke 

ambtsdragers ten aanzien van gewezen provincie
bestuurders;

dat het gewenst is ter zake mandaat, volmacht 
en machtiging te verlenen voor de uitvoering van 
de gezamelijke aanbesteding;

Verklaart hierbij;

1  Mandaat, volmacht en machtiging te ver
lenen aan de directeur van het IPO om mede 
namens de provincie NoordHolland de aan
bestedingsprocedure vanaf het opstellen van 
het aanbestedingsdocument tot en met de 
afronding van de voorlopige gunning met 
toepassing van het Besluit aanbestedings
regels voor overheidsopdrachten uit te voeren.

2  Mandaat, volmacht en machtiging te ver
lenen aan het bestuur van het IPO om mede 
namens de provincie NoordHolland bij meer
derheid van stemmen te beslissen over vast
stelling en publicatie van het aanbestedings
document en over het voornemen tot gunning.

Aldus in tweevoud getekend te Haarlem op  
11 januari 2011.

De commissaris voornoemd,

Haarlem, 7 december 2010.

Gedeputeerde staten voornoemd,

J.W. Remkes, voorzitter.

T. Kampstra, plaatsvervangend provinciesecretaris.

Uitgegeven op 1 februari 2011.

Namens Gedeputeerde Staten van NoordHolland,

T. Kampstra, plaatsvervangend provinciesecretaris.
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