
Besluit van het algemeen bestuur van 
de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied van 9 januari 
2013, nr. 6 tot vaststelling van het 
Delegatiebesluit Omgevingsdienst 
NZKG 2013

Het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied

Overwegende dat
het voor een efficiënte uitvoering gewenst is 
enkele bevoegdheden van het algemeen bestuur 
over te dragen aan het dagelijks bestuur;

Gelet op 
artikel 57 van de Wet gemeenschappe lijke 
regelingen;
de artikelen 143, 151, 152 en 153 van de Provincie
wet, met inachtneming van artikel XV van de 
Wet dualisering provinciebestuur;
afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuurs
recht;
artikel 38 van de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied;

Besluit
het navolgende besluit vast te stellen:

het Delegatiebesluit Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied 2013

Artikel 1 Begripsbepalingen
In deze gemeenschappelijke regeling wordt 
verstaan onder:
a  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de 

Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 4 van de 
regeling;

b  ambtenaren: ambtenaren, als bedoeld in artikel 
1 van de Ambtenarenwet alsmede degene die 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam is;

c  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de 
Omgevingsdienst, bedoeld in artikel 4 van de 
regeling;

d  directeur: de secretaris van de Omgevings
dienst, bedoeld in artikel 26 van de regeling;

e  Omgevingsdienst: het openbaar lichaam bedoeld 
in artikel 3 van de regeling, en

f  regeling: de Gemeenschappelijke regeling 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Artikel 2 Overdracht bevoegdheden
1  Het algemeen bestuur draagt aan het dage

lijks bestuur over de bevoegdheid te besluiten 
tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van 
het samenwerkingsverband, met dien ver
stande dat niet wordt overgedragen de 
bevoegdheid te besluiten tot:

 a  het aangaan van geldschulden met een 
waarde van meer dan € 500.000,;

 b  het aangaan van een overeenkomst tot 
koop of verkoop van onroerende zaken;

 c  het oprichten van of deelnemen in 
stichtingen, maatschappen, vennoot
schappen, verenigingen, coöperaties en 
onderlinge waarborgmaatschappijen, 
bedoeld in artikel 151 van de Gemeente
wet, met inachtneming van artikel XV 
van de Wet dualisering provinciebestuur. 
En

 d  het vaststellen van het dienstverlenings
handvest, bedoeld in artikel 35 van de 
regeling.

2  Het algemeen bestuur draagt voorts aan het 
dagelijks bestuur over de bevoegdheid tot het 
regelen van de bezoldiging van de ambte
naren van het samenwerkingsverband, 
bedoeld in artikel 37, tweede lid, van de 
regeling, de bevoegdheid tot het vaststellen 
van de organisatieverordening, bedoeld in 
artikel 37, derde lid, van de regeling en de 
bevoegdheid tot het vaststellen van de rechts
positionele regelingen, bedoeld in artikel 37, 
tweede lid, van de regeling. Bedrijfsplan 
Omgevingsdienst Noordzee kanaalgebied,  
30 augustus 2012 67

Artikel 3 Mandaat
Het dagelijks bestuur kan de aan hem krachtens 
artikel 2, eerste lid, overgedragen bevoegdheden 
in mandaat opdragen aan de directeur, onver
minderd het bepaalde in artikel 41 van de rege
ling.
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Artikel 4 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking een dag na de 
bekendmaking.

Artikel 5 Citeerwijze
Dit besluit wordt aangehaald als Delegatiebesluit 
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied 2013.

Zaanstad, 9 januari 2013.

Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst 
Noordzeekanaalgebied,

de voorzitter, Drs. Th. L.N. Weterings.

de secretaris, Dr. ir. R.D. Woittiez.

Uitgegeven op 29 januari 2013.
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