
Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 30 maart 2010, nr. 
2010, 11666 tot bekendmaking van het 
Vertegenwoordigingsbesluit Provincie 
en Commissaris der Koningin 2010.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

maken overeenkomstig artikel 136 van de 
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering 
van 30 maart 2010, onder nr. 9 het volgende 
besluit hebben genomen:

Haarlem, 30 maart 2010

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

E. Post, voorzitter.

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

Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
Commissaris van de Koningin 2010     

De Commissaris van de Koningin in de Provincie 
Noord-Holland;

gelet op de artikelen 59a en 176 van de 
Provinciewet;

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet 
bestuursrecht;

gezien de toestemming verleend door gedepu-
teerde staten in artikel 9, van hun Mandaatbesluit 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
augustus 2007;

besluiten:

vast te stellen de navolgende regeling:
 

Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
Commissaris van de Koningin Noord-
Holland 2010

Vertegenwoordiging provincie buiten rechte

Artikel 1

lid 1
Aan 
a  de afzonderlijke leden van gedeputeerde 

staten, ieder binnen hun portefeuille zoals 
vermeld op bijlage I;

b  de provinciesecretaris of bij diens afwezig-
heid zijn plaatsvervanger, ieder binnen hun 
takenpakket; en 

c  de directeuren, of bij hun afwezigheid hun 
plaatsvervangers, ieder binnen hun taken-
pakket, wordt volmacht en machtiging 
verleend tot vertegenwoordiging van de 
provincie buiten rechte.

lid 2
Iedere wijziging van bijlage I als gevolg van 
veranderingen in de portefeuilleverdeling, maakt 
onderdeel uit van deze regeling.

lid 3
Iedere wijziging van bijlage I wordt ingeschreven 
in het register bedoeld in artikel 9.

Artikel 2

lid 1
Aan de sectormanager Gebiedsontwikkeling en 
Grond of bij diens afwezigheid zijn plaats-
vervanger en die medewerkers van de sector 
Gebiedsontwikkeling en Grond die grondtrans-
acties in hun takenpakket hebben, wordt vol-
macht en machtiging verleend om namens de 
provincie transportaktes te tekenen in verband 
met het aangaan van grondtransacties.

lid 2
De ondergemachtigden genoemd in lid 1 kunnen 
schriftelijk ondervolmacht en machtiging ver-
lenen aan notarissen en medewerkers van 
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notariskantoren voor de bevoegdheid genoemd in 
lid 1.

lid 3
Elke ondervolmacht of -machtiging bedoeld in lid 
2 wordt ter kennis gebracht van de commissaris.
 
Artikel 3

lid 1
De provinciesecretaris, of bij diens afwezigheid 
zijn plaatsvervanger en de directeuren kunnen 
ter uitoefening van de verleende volmacht 
schriftelijk ondervolmacht en -machtiging 
verlenen aan sectormanagers, unitmanagers, 
programmamanagers en projectleiders, tenzij de 
aard van de volmacht zich daartegen verzet.

lid 2
Bij het verlenen van ondervolmacht kan de 
provinciesecretaris, of bij diens afwezigheid zijn 
plaatsvervanger of de directeur de desbetreffende 
functionaris bevoegd verklaren ter uitoefening 
van de ondervolmacht op zijn beurt schriftelijk 
ondervolmacht te verlenen aan een functionaris 
die aan deze laatste ondergeschikt is.

lid 3
Het verlenen van ondervolmacht geschiedt 
zonodig onder het stellen van voorwaarden en 
beperkingen.

lid 4
Elke ondervolmacht wordt aangetekend op een 
als zodanig gewaarmerkte ondervolmachtenlijst, 
die wordt ingeschreven in het register bedoeld in 
artikel 9. De ondervolmachtlijst wordt rechts-
geldig door inschrijving in dit register.

Vertegenwoordiging in rechte

Artikel 4

lid 1
Aan de sectormanager Juridische Dienst-
verlening, of bij diens afwezigheid zijn plaats-
vervanger, wordt machtiging en volmacht 
verleend om de provincie in rechte te vertegen-
woordigen.

lid 2
De sectormanager Juridische Dienstverlening 
kan ondermachtiging en ondervolmacht verlenen 
voor de bevoegdheid bedoeld in lid 1.

Ondertekening van stukken die van 
gedeputeerde staten uitgaan

Artikel 5

lid 1
De commissaris van de Koningin draagt de 
ondertekening van stukken die van gedeputeerde 
staten uitgaan op aan de provinciesecretaris in 
gevallen waarin
a  de commissaris van de Koningin en alle loco-

commissarissen van de Koningin afwezig 
zijn, en 

b  de ondertekening van het besluit geen uitstel 
duldt.

Mandaat en machtiging voor de bevoegd-
heden van de commissaris als bestuurs-
orgaan

Artikel 6
Aan de sectormanager Kabinet of bij diens 
afwezigheid zijn plaatsvervanger wordt mandaat 
en machtiging verleend voor
a  het nemen van besluiten die betrekking 

hebben op het verlenen van bijstand op grond 
van de Politiewet 1993, de Brandweerwet 1985 
en de Wet geneeskundige hulpverlening bij 
rampen;

b  het verstrekken van informatie, inwinnen 
van adviezen, en aangaan van bindend 
overleg;

c  het namens de commissaris optreden in 
rechtsgedingen.

Artikel 7
De sectormanager Kabinet of bij diens afwezig-
heid zijn plaatsvervanger kan ter uitoefening van 
het mandaat bedoeld in artikel 6, onder a, en de 
machtiging bedoeld in artikel 6, onder b, zo 
nodig onder het stellen van voorwaarden en 
beperkingen, schriftelijk rechtstreeks onder-
mandaat en -machtiging verlenen aan mede-
werkers van het Kabinet.

Artikel 8

lid 1
Elk ondermandaat en elke ondermachtiging, 
anders dan die bedoeld in artikel 4, lid 2, wordt 
aangetekend op een als zodanig gewaarmerkte 
ondermandaatlijst, die de sectormanager 
Kabinet ter goedkeuring voorlegt aan de 
commissaris. 

lid 2
De sectormanager Kabinet actualiseert de onder-
mandaatlijst voor het Kabinet ten minste 
eenmaal per drie kalenderjaren. 



lid 3
De ondermandaatlijst wordt, na goedkeuring als 
bedoeld in lid 1, opgenomen in het register 
bedoeld in artikel 9. De ondermandaatlijst wordt 
rechtsgeldig door inschrijving in dit register.

lid 4
De sectormanager Kabinet zendt de door de 
commissaris goedgekeurde ondermandaatlijst 
ter inschrijving aan de sectormanager Juridische 
Dienstverlening van de provincie.

Register

Artikel 9
De provinciesecretaris zorgt dat een openbaar 
Mandaatregister wordt bijgehouden, waarin deze 
regeling, de in artikel 3, lid 4 bedoelde onder-
volmachtenlijst en de in artikel 8, lid 1, bedoelde 
ondermandaatlijst worden ingeschreven.

Controle en verantwoording

Artikel 10

lid 1
De functionarissen die (onder)volmacht, (onder)
mandaat of (onder)machtiging hebben stellen de 
commissaris in kennis van die krachtens (onder)
volmacht, (onder)mandaat of (onder)machtiging 
verrichte handelingen waarvan zij moeten aan-
nemen dat kennisneming door de commissaris 
van belang is.

lid 2
De commissaris kan zich door deze functio-
narissen laten informeren over de handelingen 
die op grond van (onder)volmacht, (onder)
mandaat of (onder)machtiging zijn verricht.

Slot- en overgangsbepalingen

Artikel 11

lid 1
Alle besluiten tot ondermandaat, ondervolmacht 
en ondermachtiging die zijn genomen op grond 
van het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
commissaris van de Koningin Noord-Holland 
2006, 2007 of 2008, 2008-2, behouden hun 
gelding totdat zij zijn vervangen.

lid 2
Vervanging gebeurt door inschrijving van de 
desbetreffende ondervolmachtenlijst als bedoeld 
in artikel 3, lid 4 of ondermandaatlijst als 
bedoeld in artikel 8, lid 1 in het register bedoeld 
in artikel 9.

Artikel 12
Het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en  
Commissaris van de Koningin Noord-Holland 
2008-2 wordt ingetrokken. 

Artikel 13
Deze regeling treedt in werking op de dag na die 
van publicatie in het Provinciaal Blad.

Artikel 14
Deze regeling wordt aangehaald als: 
Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
commissaris van de Koningin Noord-Holland 
2010.

Haarlem, 30 maart 2010 

De commissaris van de Koningin in de Provincie 
Noord-Holland
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Bijlage I als genoemd in artikel 1 van het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
Commissaris van de Koningin Noord-Holland 2010 

Portefeuilleverdeling college van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zoals definitief besloten 
per 15 september 2009 (2009-51380)
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Collegelid Portefeuilles

voorzitter GS •  PS- en GS-zaken 
•  Openbare orde en veiligheid 
•  Risicokaart  
•  Coördinatie Veiligheidsgebieden 
•  Internationale Betrekkingen 
•  Paviljoen Welgelegen

Laila Driessen •  Ruimtelijke Ordening, incl. bouwen in het water  
•  Grondbeleid 
•   Schiphol inclusief Bestuurlijke Regie Schiphol, Commissie Regionaal Overleg Schiphol 

(CROS) 
•  Metropool Regio Amsterdam   
•  Huisvesting provinciale organisatie  
•  Strategie en Beleidsplanning 

Jaap Bond •  Economie 
•  Landbouw en Visserij 
•  Internationale Marketing & Acquisitie incl. Havens 
•  Economisch deel van de havens waaronder de RON 
•  Toerisme en Vrije tijd 
•  Kennis en innovatie 
•  Flora en Fauna 
•  Sponsoring 
•  Integriteit

Elisabeth Post •  (Vaar-)Wegen  
•  Verkeer en Vervoer 
•  Openbaar Vervoer 
•  Financiën en Deelnemingen 
•  Zeehavens (incl.masterplan Noordzeekanaalgebied) 
•  Leveringen door derden

Rinske Kruisinga •  Stelling van Amsterdam (incl. Hollandse Waterlinie) 
•  Europa 
•  Water 
•  Grote wateren (IJsselmeer, Markermeer, Waddenzee (incl. vaarrecreatie, excl. 
Waddenfonds), Noordzeekust) 
•  Aanbevelingen onderzoeksrapport Triple-R 
•  Personeel en Organisatie (w.o. Administratieve Organisatie en facilitaire zaken) 
•  Intern provinciaal archief 
•  Concerncontrol 
•  Voormalig personeel & Outsourcing

Bart Heller •  Natuur (w.o. Ontgrondingen)  
•  Milieu  
•  Klimaat & Duurzame Energie 
•  Gemeentelijke Samenwerking 
•  Faciliteren/promotie offshore wind 
•  Juridische Zaken

Rob Meerhof •  Zorg, Welzijn  
•  Onderwijs en Arbeidsmarkt 
•  Sport  
•  Emancipatie  
•  Landelijk Gebied (incl. Groene Hart, Laag Holland, GNR) 
•  Landinrichting 
•  Woonschepen  
•  Provinciaal Overleg Landelijk Gebied  
•  Nationale Parken 
•  Recreatieschappen 
•  Waddenfonds 
•  Bestuur 
•  Financieel Toezicht Gemeenten 
•  Subsidies 
•  ICT (in- en extern)

Sascha Baggerman •  Jeugd 
•  ISV 
•  Wonen  
•  Cultuur  
•  Mediabeleid 
•  Provinciale archiefinspectie  
•  Regionale en historische archieven 
•  Communicatie  
•  Stedelijke Vernieuwing Den Helder



Toelichting bij Vertegenwoordigingsbesluit 
Provincie en Commissaris van de Koningin 
Noord-Holland 2010

Algemeen
Dit besluit regelt de vertegenwoordiging van de 
provincie als rechtspersoon in plaats van de 
commissaris, de ondertekening van stukken van 
gedeputeerde staten, en mandaat en machtiging 
voor de bevoegdheden van de commissaris als 
bestuursorgaan.

In dit vertegenwoordigingsbesluit is opnieuw een 
bepaling opgenomen over de vertegenwoordiging 
in rechte. Voorheen was daarvoor geen door-
lopende machtiging geregeld, omdat er van uit 
werd gegaan dat dat niet nodig was. In dergelijke 
rechtsgedingen is vertegenwoordiging door een 
advocaat immers voorgeschreven; die hebben 
geen procesmachtiging nodig. In een enkel geval 
(civiele gedingen bij de kantonrechter, waarin de 
provincie gedaagde is, of wanneer de provincie 
als saneerder optreedt in een bestuursrechtelijke 
procedure) is vertegenwoordiging door een 
advocaat echter niet nodig. Vaak betreft het dan 
spoedzaken waarbij niet gewacht kan worden op 
een machtiging door de cvdK zelf aan een 
ambtenaar. Daarom heeft de sectormanager JD 
machtiging gekregen om de provincie in plaats 
van de cvdK te vertegenwoordigen in civiele 
zaken. De sectormanager kan deze bevoegdheid 
doormachtigen. Zie artikel 4.

Artikelsgewijs

Artikel 1
In artikel 176, lid 2 Provinciewet (heringevoerd 
per 16-1-2002) is bepaald dat de Commissaris de 
vertegenwoordiging van de provincie buiten 
rechte kan ‘opdragen’ aan iemand anders. Zo’n 
opdracht wordt verleend door middel van vol-
macht tot het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. De gevolmachtigde ver-
tegenwoordigt de provincie dan in plaats van de 
commissaris (hij/zij vertegenwoordigt dus niet de 
commissaris!). Deze opdracht schept volgens de 
Memorie van Toelichting niet alleen de bevoegd-
heid maar ook de plicht om de vertegen-
woordigingshandelingen te verrichten. 
Meestal zal het gaan om ondertekening namens 
de provincie van overeenkomsten en aktes bij de 
notaris. Het gaat altijd om een uitvoerings-
handeling, waar een concreet inhoudelijk besluit 
van GS aan is voorafgegaan. Zo’n besluit kan in 
mandaat of ondermandaat genomen zijn.

In de meeste gevallen waarin de provincie een 
overeenkomst aangaat zal een aparte uitvoerings-
handeling niet nodig zijn. Dan is door het besluit 
van GS, neergelegd in een brief of een ander stuk, 
de overeenkomst al tot stand gekomen. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij het aanvaarden van 
offertes en het tekenen van opdrachtbonnen.

Vanwege artikel 10:12 Awb zijn op deze volmacht 
de bepalingen in afdeling 10.1.1 van de Awb over 
mandaat van overeenkomstige toepassing, als 
die volmacht aan ondergeschikten is verleend. 
Gedeputeerden zijn geen ondergeschikten; 
daarom is de mandaatafdeling van de Awb op 
hun volmacht niet van toepassing. De volmacht 
aan de gedeputeerden wordt beheerst door de 
bepalingen daarover in Boek 3 BW.

Artikel 1, lid 1, onder c
Het takenpakket van de directies is neergelegd in 
de Inrichtingsplannen van januari 2005 en 
eventueel later door gedeputeerde staten 
vastgestelde aanvullingen en wijzigingen.

Artikel 3

algemeen
Omdat het vaak gaat om handelingen met 
belangrijke rechtsgevolgen moet met dergelijke 
ondervolmachten zorgvuldig worden omgegaan.

lid 5
Ook aanvullingen op en wijzigingen van de lijst 
verkrijgen pas rechtsgeldigheid na inschrijving 
in het register. 

Artikel 5 lid 1
Gedeputeerde staten hebben de commissaris op 
grond van artikel 59a Provinciewet toegestaan de 
ondertekening van besluiten van GS op te dragen 
aan de secretaris in de hier genoemde gevallen. 
Zie artikel 9 van het Mandaatbesluit van GS.
Ook besluiten die de portefeuillehouder in 
bestuurlijk mandaat genomen heeft kunnen in 
dezelfde gevallen als hier genoemd door de 
secretaris alleen ondertekend worden. Dat is 
geregeld in artikel 10 van het Mandaatbesluit GS. 

Artikel 7
In dit artikel is het mandaat en machtiging 
geregeld aan de sectormanager Kabinet en zijn 
plaatsvervanger voor de bevoegdheden van de 
commissaris als bestuursorgaan. Hierbij is geen 
sprake van open mandaat, zoals in het Mandaat-
besluit GS, maar van een benoemd mandaat.
Het gestelde onder b gaat over vertegenwoordi-
ging van de commissaris (dus niet de provincie; 
zie artikel 1) buiten rechte. 
Vertegenwoordiging van de commissaris (als 
bestuursorgaan) in rechte is apart genoemd, 
onder c. Dit moet overigens wel goed onder-
scheiden worden van vertegenwoordiging van de 
provincie (de rechtspersoon) in rechte. Zie daar-
over ook de paragraaf Algemeen.
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Artikel 9, lid 3
Ook aanvullingen op en wijzigingen van de 
ondermandaatlijst verkrijgen pas rechtsgeldig-
heid na inschrijving in het register. De sector-
manager Juridische Dienstverlening schrijft 
alleen door de Commissaris goedgekeurde 
(wijzigingen van) lijsten in. Voor de over-
zichtelijk heid verdient het aanbeveling bij aan-
vulling en wijziging een complete nieuwe lijst te 
laten goedkeuren en inschrijven.

Uitgegeven op 14 april 2010.

Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,

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