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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 1 maart 2011,
nr. 2011- 9580 tot vaststelling van het
Mandaatbesluit subsidies ministerie
Economische Zaken Landbouw &
Innovatie Dienst Landelijk Gebied 20112016
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 136 van de
Provinciewet bekend dat zij in hun vergadering
van 1 maart 2011, onder nr. 29 het volgende
besluit hebben genomen:

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Gelet op artikel 2, lid 4, van de Wet inrichting
landelijk gebied waarin gedeputeerde staten voor
de uitvoering van het gebiedsgerichte beleid
gebruik maken van de Dienst Landelijk Gebied;
Overwegende dat gedeputeerde staten op
15 december 2010 de prestatieovereenkomst 2011
hebben gesloten met de Dienst Landelijk Gebied
en het Bureau Beheer Landbouwgronden;
Voorts overwegende dat ter uitvoering van de
afspraken voortvloeiende uit genoemde overeen
komst en in aanvulling op het mandaat LNV
Dienst Landelijk Gebied Noord-Holland 2008-2013
(Provinciaal blad 2008, 136) werkzaamheden door
de Dienst Landelijke Gebied namens gedepu
teerde staten dienen te worden uitgevoerd;
Overwegende dat de staatssecretaris van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie op
12 april 2011met het mandaat heeft ingestemd;
Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet
bestuursrecht;
Besluiten vast te stellen:
Mandaatbesluit subsidies ministerie
Economische Zaken, Landbouw & Innovatie
Dienst Landelijk Gebied 2011-2016
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Artikel 1 Mandaat
1	Aan de regiodirecteur van de Dienst Landelijk
Gebied, regio west van het Ministerie van
Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,
of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger,
wordt mandaat en machtiging verleend om
namens gedeputeerde staten onderstaande
besluiten te nemen voor zover het de in
artikel 1.5 van de subsidiecriteria pMJP ILG
deel B –subsidiecriteria betreft:
a	het besluit tot het verlenen van een voor
schot (termijnbetaling) als bedoeld in
artikel 4:95 van de Algemene wet bestuurs
recht en het weigeren en wijzigen van een
voorschotverlening;
b	het besluit tot het wijzigen van de subsi
dieverlening, voor zover de wijziging
betrekking heeft op:
		
•	een in de subsidieverlening
opgenomen termijn;
		
•	het in de subsidieverlening
opgenomen project.
c	het besluit tot het niet behandelen van
een aanvraag als bedoeld in artikel 4:5
van de Algemene wet bestuursrecht voor
zover het betreft de aanvraag tot het ver
lenen van een voorschot en
d	het beoordelen en accorderen van voort
gangsrapportages.
2	Aan het teamhoofd van de Dienst Landelijke
gebied, regio west, of bij diens afwezigheid
zijn plaatsvervanger, wordt mandaat en
machtiging verleend om namens gedepu
teerde staten de volgende bevoegdheden uit te
oefenen, voor zover het de in artikel 1.5 van
de subsidiecriteria pMJP ILG deel B –subsidie
criteria betreft:
a	het doen van een verzoek om aanvullende
gegevens;
b	het voeren van correspondentie van een
voudige aard met betrekking tot de
cofinanciers en
c	het besluit tot het zenden van een voor
nemen inzake de weigering een voorschot
te verlenen.
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3	Aan een medewerker van de Dienst Landelijk
Gebied, regio west wordt machtiging verleend
om namens gedeputeerde staten de met de
onder lid 1 en lid 2 samenhangende taken en
bevoegdheden van procedurele en/of admini
stratieve aard uit te voeren.
Artikel 2 Voorwaarden mandaatverlening
1	De gemandateerde dient de bevoegdheden uit
te oefenen met inachtneming van de werk
afspraken zoals die zijn vastgelegd in “de
Uitvoering Pop 2 Noord-Holland, taakver
deling en werkafspraken”.
2	Het in dit besluit aan een bepaalde functio
naris verleende mandaat wordt geacht even
eens te zijn verleend aan zijn hiërarchisch
bovengeschikte functionaris.

Haarlem, 1 maart 2011.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.
Uitgegeven op 19 april 2011.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
T. Kampstra, wnd. provinciesecretaris.

Artikel 3 Verslaglegging
1	De regiodirecteur doet periodiek verslag van
de besluiten, beslissingen en handelingen die
krachtens dit besluit zijn genomen en ver
richt met inachtneming van de werk
afspraken zoals die zijn vastgelegd in “de
Uitvoering Pop 2 Noord-Holland, taakver
deling en werkafspraken”.
2	Onverminderd het bepaalde in het voor
gaande lid, verschaft de regiodirecteur des
gevraagd alle informatie ter zake het gebruik
van een bevoegdheid.
Artikel 4 Ondertekening
De op grond van dit besluit genomen beslissingen
worden als volgt ondertekend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
Namens dezen,
Functie
naam
Artikel 5 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als Mandaatbesluit
subsidies ministerie Economische Zaken
Landbouw & Innovatie Dienst Landelijk Gebied
2011-2016.
Artikel 6 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van
publicatie in het Provinciaal Blad en geldt tot en
met 31 december 2015.
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Bezwaar
Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes
weken na de verzending, uitreiking of publicatie
van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen.
Het bezwaarschrift kunt u sturen aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter
attentie van de secretaris van de Hoor- en advies
commissie, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.
U kunt telefonisch een folder aanvragen over de
bezwaarprocedure, tel.: 023 514 41 41 of voor meer
informatie de provinciale website bezoeken:
www.noord-holland.nl.

