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Besluit van de provinciesecretaris van
Noord-Holland van 2 februari 2012,
nr. 2012-5629 tot vaststelling van het
Besluit ondermandaat, volmacht en
machtiging directie subsidies,
handhaving en vergunningen NoordHolland 2012.
De provinciesecretaris van Noord-Holland;
Gelet op het Besluit mandaat, volmacht en
machtiging Gedeputeerde Staten van NoordHolland 2011 en het Besluit mandaat, volmacht
en machtiging commissaris van de Koningin
2011;

Besluit vast te stellen:
Besluit ondermandaat, volmacht en
machtiging directie subsidies, handhaving en
vergunningen Noord-Holland 2012
Artikel 1
De provinciesecretaris verleent ondermandaat en
geeft de aan hem verstrekte machtiging door aan
de directeur subsidies, handhaving en vergun
ningen en zijn plaatsvervanger ten aanzien van
alle bevoegdheden die behoren tot het werk
terrein van de directie subsidies, handhaving en
vergunningen.
Artikel 2
De provinciesecretaris verleent tevens onder
mandaat en geeft de aan hem verstrekte vol
macht en machtiging door overeenkomstig
bijlage I die onderdeel vormt van dit besluit, aan
de functionarissen die de daarin vermelde
functies uitoefenen voor de daarin vermelde
bevoegdheden onder de daarin vermelde voor
waarden.
Artikel 3
Ten aanzien van een in bijlage I genoemde
bevoegdheid is de daarachter genoemde functie
het laagste niveau, waarop die bevoegdheid
wordt uitgeoefend.
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Artikel 4
Indien de uitoefening van een bevoegdheid
betrekking heeft op een aangelegenheid waarbij
de gemandateerde, gevolmachtigde of
gemachtigde een direct of indirect persoonlijk
belang heeft, wordt de bevoegdheid uitgeoefend
op het naastgelegen hogere niveau met dien
verstande dat de bevoegdheden te beslissen over
besluiten die voorbereid zijn in de sector
Vergunningen niet kunnen worden uitgeoefend
door de managers werkzaam in de sector
Handhaving en de bevoegdheden te beslissen
over besluiten die voorbereid zijn in de sector
Handhaving niet kunnen worden uitgeoefend
door de managers werkzaam in de sector
Vergunningen.
Artikel 5
Het besluit ondermandaat, volmacht en
machtiging directie subsidies, handhaving en
vergunningen Noord-Holland 2011 wordt
ingetrokken.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin zij is geplaatst.
Haarlem, 2 februari 2012.
De provinciesecretaris van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 10 februari 2012.

2.

1.

Het vaststellen van verweerschriften ten behoeve van
de bezwaarschriftenprocedure bij de HAC, indien het
primair besluit is genomen door de sectormanager

1.3.

2.6.

2.5.

2.4.

2.2.
2.3.

2.1.

Het vaststellen van verweerschriften ten behoeve van
de bezwaarschriftenprocedure bij de HAC, indien het
primaire besluit is genomen door de unitmanager

1.2.

BESLUITEN ALGEMEEN

sectormanager

unitmanager

bezwaar en beroep
unitmanager

BESLUITEN ALGEMEEN

b. wordt namens
gedeputeerde staten/de
provincie uitgeoefend door:

Indien het primaire besluit is genomen in ‘blauw’ of
‘rood’ wordt het bezwaar gemeld aan de
portefeuillehouder. Deze fiatteert de inhoud van het
verweerschrift in het stafoverleg met de sectormanagers

De inhoud van het verweerschrift wordt door de
portefeuillehouder gefiatteerd in het stafoverleg met de
sectormanagers
Vaststellen/indienen verweerschrift in hoger beroep
minimaal op niveau van directeur

c. onder de volgende voorwaarde:

bestuursrechtelijke besluiten en correspondentie en overige contacten
Beslissen tot het doorzenden van stukken op grond
medewerker vanaf schaal 10
van artikel 2:3 van de Awb.
Het sturen van een ontvangstbevestiging
elke medewerker
Stellen van een termijn op grond van art. 4:5 Awb,
subsidieverlener schaal 8-11
waarbinnen aanvraag kan worden aangevuld.
en administratief
medewerker
Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een
unitmanager
aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.
Het voeren van correspondentie over Awb-procedures unitmanager
van subsidies, ontheffingen, vrijstellingen en
vergunningen (uitnodigingen, toezending verslagen
e.d.) niet zijnde correspondentie in het kader van
bezwaarschriftprocedure.
Beantwoorden van vragen (schriftelijk).
unitmanager
Met uitzondering van schriftelijke vragen van PS-leden

Het vaststellen/indienen van verweerschriften en
zienswijzen in het kader van beroepsprocedures bij
de administratieve rechter en de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, voorzover
sprake is van eerste aanleg

1.1.

a. de hieronder vermelde bevoegdheid:

Bijlage I als genoemd in artikel 2 en 3 van het Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging directie subsidies, handhaving en vergunningen NoordHolland 2011

Ondermandaatlijst SHV

4.

3.

4.1.

3.7.

3.6.

3.5.

3.4.

3.3.

3.2.

3.1.

2.11.

2.10.

2.9.

2.8.

2.7.

BESLUITEN ALGEMEEN

unitmanager

unitmanager

unitmanager

unitmanager

unitmanager

Indien de beantwoording geen onderdeel uitmaakt van
een door GS te volgen procedure

Met uitzondering van verweerschriften

Met uitzondering van advisering aan het Rijk inzake
besluiten van andere bestuursorganen: minimaal in blauw

Het verzenden van een verzoek om (tussen)- en
(eind)rapportages en het stellen van een termijn
waarbinnen de (tussen)- en (eind)rapportages moeten

subsidiemedewerker schaal 8
t/m 11 en administratief
medewerker

BESLUITEN SECTOR SUBSIDIES

bevoegdheden aangaan privaatrechtelijke rechtshandelingen
Nota bene: de ondertekening van de brief &contract geschiedt namens Commissaris der Koningin !
Besluiten over aanbesteding/inkoop van leveringen
sectormanager
en diensten waarvan de totale projectkosten
maximaal € 45.000,- zijn.
Besluiten over aanbesteding/inkoop van leveringen
unitmanager Handhaving en
In spoedeisende gevallen en calamiteiten tijdens de
en diensten waarvan de totale projectkosten
Vergunningen
consignatiedienst
maximaal € 25.000,- zijn.
Het uitbrengen van een offerteaanvraag
medewerker vanaf schaal 11
(= uitschrijven van een aanbesteding).
Het nemen van een publicatiebesluit t.b.v. de
directeur
aanbesteding.
Het besluit om af te wijken van de Algemene
directeur
Voorafgaand aan het besluit dient verplicht advies te
Inkoopvoorwaarden P4
worden gevraagd aan de sector Inkoop
Besluiten tot het aangaan van overige
unitmanager
mits de financiële consequenties niet groter zijn dan
privaatrechtelijke rechtshandelingen niet zijnde
€ 12.500,beslissingen over aanbesteding en inkoop van
levering van diensten.
Het verhaal nemen op de zekerheidstelling
sectormanager
stortplaatshouder op grond van art. 15.46 Wet
milieubeheer.

Het schriftelijk opvragen van inlichtingen, stukken in
het kader van de voorbereiding van besluitvorming
ten aanzien van beroepschriften, goedkeuring, etc..
Het (on)gevraagd adviseren aan andere
bestuursorganen in het kader van vergunning- en
ontheffingverlening.
Het toezenden van stukken naar beroepsinstanties bij
beroepen tegen besluiten van GS.
Het voor kennisgeving aannemen van daarvoor in
aanmerking komende stukken.
Het schriftelijk beantwoorden van reacties naar
aanleiding van inspraak/voorlichtingsbijeenkomsten.

Ondermandaatlijst SHV

4.5.

4.4.

4.3.

4.2.

Het verzenden van een verzoek om aanvullende
informatie in het kader van het vaststellen van de
subsidies en het stellen van een termijn waarbinnen
de aanvullende gegevens moeten zijn ontvangen.
Het bevestigen van (tussen)rapportages, waaruit geen
wijzigingen uit voortvloeien
Besluiten tot € 500.000,- in verband met het
verstrekken van subsidies op grond van een
Uitvoeringsregeling, alsmede het verstrekken van
bijdragen en investeringsbudgetten of
op grond van een voorafgaand besluit als bedoeld in
artikel 3, derde lid, onder a en f van het Besluit
mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde
staten van Noord-Holland 2011,
indien Provinciale Staten de ontvanger van de
subsidie en de maximum hoogte ervan hebben
aangewezen, alsmede subsidies die op grond van
een door Provinciale Staten in medebewind
vastgestelde verordening worden verstrekt
behoudens besluiten zoals opgesomd in artikel 4
onder n, o, p en q van het Besluit mandaat, volmacht
en machtiging gedeputeerde staten van NoordHolland 2011
Besluiten tot € 100.000,- in verband met het
verstrekken van subsidies, op grond van een
Uitvoeringsregeling, alsmede tot het verstrekken van
bijdragen en investeringsbudgetten of
op grond van een voorafgaand besluit als bedoeld in
artikel 3, derde lid onder a en f van het Besluit
mandaat, volmacht en machtiging gedeputeerde
staten van Noord-Holland 2011 indien Provinciale
Staten de ontvanger van de subsidie en de maximum
hoogte ervan hebben aangewezen, alsmede subsidies
die op grond van een door Provinciale Staten in

zijn ontvangen.

unitmanager subsidies

sectormanager subsidies

subsidiemedewerker

subsidiemedewerker schaal 8
t/m 11 en administratief
medewerker
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Let op weigering van subsidies buiten UVR, ambtshalve
vaststellen, intrekken en ten nadele wijzigen verlening- of
vaststelling, oplegging vergoedingsplicht is blauw

mits er geen zienswijzen naar voren zijn gebracht tegen
de voorgenomen beschikking

Let op weigering van subsidies buiten UVR, ambtshalve
vaststellen, intrekken en ten nadele wijzigen verlening- of
vaststelling, oplegging vergoedingsplicht is blauw

4.14.

4.13.

4.11.
4.12.

4.10.

4.9.

4.8.

4.7.

4.6.

medebewind vastgestelde verordening worden
verstrekt
behoudens besluiten zoals opgesomd in artikel 4
onder n, o, p en q van het Besluit mandaat, volmacht
en machtiging gedeputeerde staten van NoordHolland 2011
Besluiten tot het verlenen en vaststellen van subsidies
vooruitlopend op een nieuwe verordening tot een
bedrag van € 500.000,Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen
tot een bedrag van €25.000,-, indien de
sectormanager bevoegd was de subsidie te verlenen
Besluiten tot het geheel of gedeeltelijk terugvorderen
van subsidies tot een bedrag van € 5.000,-, indien de
unitmanager bevoegd was de subsidie te verlenen
Het geheel of gedeeltelijk intrekken of ten nadele van
de subsidieontvanger wijzigen van een
subsidieverlening of van een subsidievaststelling mits
deze intrekking of wijziging geschied op verzoek van
de subsidieontvanger.
Het weigeren van een subsidie op grond van een
uitvoeringsregeling of verordening of voorzover door
verstrekking het subsidieplafond zou worden
overschreden
Vaststellen van prioriteitenlijst subsidies.
Nationaal Groenfonds
Het geven van opdracht aan stichting Nationaal
Groenfonds tot het doen van een betaling aan
derden.
Voorschotten
Besluiten tot het verstrekken van voorschotten en het
doen van betalingen in termijnen op basis van
eerdere besluiten tot subsidieverstrekking.
Besluiten tot het op verzoek van de
subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening
welke wijziging strekt ten voordele van de
subsidieontvanger en welke wijziging ziet op de
einddatum van het project met het daaraan
verbonden verzoek tot uitstel van maximaal 6
unitmanager subsidies

unitmanager subsidies

sectormanager subsidies
unitmanager subsidies

dezelfde functionaris als bij
de oorspronkelijke
subsidieverlening als
genoemd in artikel 4.4 en
4.5
unitmanager subsidies

unitmanager subsidies

sectormanager subsidies

sectormanager subsidies
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Dit is een speciale categorie waartoe de unitmanager
bevoegd is. Voor de overige categorieën zie onder artikel
4.16 en 4.17

voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn, anders voorleggen aan portefeuillehouder

voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn, anders voorleggen aan portefeuillehouder

mits GS hebben ingestemd met het binnen 1 jaar
voorleggen van de verordening aan PS.

4.18.

4.17.

4.16.

4.15.

maanden ten opzichte van de oorspronkelijke datum
voor het indienen van een verzoek tot vaststelling van
de subsidie.
Besluiten tot het op verzoek van de
subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening
welke wijziging strekt ten voordele van de
subsidieontvanger en welke wijziging ziet op de
datum waarop een voortgangsrapportage ingediend
moet zijn met het daaraan verbonden verzoek tot
uitstel van maximaal 6 maanden ten opzichte van de
oorspronkelijke datum voor het indienen van een
voortgangsrapportage.
Besluiten tot het op verzoek van de
subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening,
welke wijziging strekt ten voordele van de
subsidieontvanger en welke wijziging ziet op de aan
de subsidieverlening verbonden voorwaarden,
verplichtingen of inhoudelijke wijzigingen van de
gesubsidieerde activiteit, indien de verleende subsidie
maximaal € 500.000,- bedraagt.
Besluiten tot het op verzoek van de
subsidieontvanger wijzigen van de subsidieverlening,
welke wijziging strekt ten voordele van de
subsidieontvanger en welke wijziging ziet op de aan
de subsidieverlening verbonden voorwaarden,
verplichtingen of inhoudelijke wijzigingen van de
gesubsidieerde activiteit, indien het besluit tot
subsidieverstrekking in mandaat door de
unitmanager subsidies is genomen.
De beschikking tot het uitwerken van de
vergoedingsplicht voorzover gedeputeerde staten of
een gedeputeerde ingevolge artikel 4 onder q van het
Besluit mandaat, volmacht en machtiging
gedeputeerde staten van Noord-Holland 2011
voorafgaand een besluit hebben genomen over het
opleggen van de vergoedingsplicht
Subsidieverstrekking tot € 500.000,Subsidieverstrekking tot €100.000,-

sectormanager
unitmanager

unitmanager subsidies

sectormanager subsidies

Unitmanager subsidies
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voor zover dit besluit past binnen het vastgestelde beleid
en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn;
indien het oorspronkelijke subsidiebesluit in rood of in
blauw is genomen wordt de verantwoordelijke
gedeputeerde hierover geïnformeerd.

voor zover dit besluit past binnen het vastgestelde beleid
en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn;
indien het oorspronkelijke subsidiebesluit in rood of in
blauw is genomen wordt de verantwoordelijke
gedeputeerde hierover geïnformeerd.

Dit is een speciale categorie waartoe de unitmanager
bevoegd is. Voor de overige categorieën zie onder artikel
4.16 en 4.17

6.

5.

Besluiten tot het intrekken of wijzigen van
vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen.

Besluiten tot het verlengen van de behandelingsduur
van een verzoek om vergunning of ontheffing.
Bevestigingen van intrekkingen en verzoeken om
vergunning of ontheffingen e.d..
Besluiten tot het goedkeuren van plannen verlangd
krachtens een vergunning of ontheffing.
Het voeren van correspondentie in het kader van Wet
milieubeheerprocedures (uitnodigingen, toezending
verslagen e.d.).

5.3.

5.4.

5.7.

5.6.

Mits de unitmanager ook het primaire besluit heeft
genomen, anders sectormanager.
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht: sectormanager

NB: Weigering vergunning of ontheffing in blauw m.u.v.
de Flora- en faunawet; de Grondwaterwet; de Wet
bodembescherming; het Lozingenbesluit en de
Provinciale Milieu Verordening

Voor zover deze besluiten passen binnen het vastgestelde
beleid en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in
het geding zijn.
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht: sectormanager

NB: In beginsel Weigering vergunning of ontheffing in
blauw m.u.v. de Flora- en faunawet; de Grondwaterwet;
de Wet bodembescherming; het Lozingenbesluit en de
Provinciale Milieu Verordening

Voor zover deze besluiten passen binnen het vastgestelde
beleid en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in
het geding zijn.
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht: sectormanager

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

Algemeen
unitmanager
vergunningverlening

WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT

Het verlenen van vergunningen, ontheffingen en
vrijstellingen, waarbij de procedure van afdeling 3.4
Awb niet hoeft te worden gevolgd.

5.2.

5.5.

Het verlenen, intrekken of wijzigen van vergunningen,
ontheffingen en vrijstellingen, waarbij de procedure
van afdeling 3.4 Awb is gevolgd.

5.1.

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Ondermandaatlijst SHV

7.

Het verlenen van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2.1 Wabo en 2.2 Wabo

Het verlenen van een omgevingvergunning op
grond van artikel 2.1 Wabo, lid 1 (het bouwen van
een bouwwerk) waarvan de in de aanvraag
opgenomen bouwkosten (artikel 3.1.1.2.
Legesverordening NH 2010) meer dan €1 miljoen
bedraagt

Het verlenen van een omgevingvergunning op
grond van artikel 2.1 Wabo, lid 1 (het bouwen van
een bouwwerk) waarvan de in de aanvraag
opgenomen bouwkosten (artikel 3.1.1.2.
Legesverordening NH 2010) meer dan €5 miljoen
bedraagt

Het uitbrengen van advies als bedoeld in artikel
2.26 Wabo

Het afgeven van een verklaring van geen
bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo

Het op verzoek wijzigen van de voorschriften en
het geheel of gedeeltelijk intrekken van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2:29
Wabo

Het wijzigen van de voorschriften van de
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2:31
Wabo

Het intrekken van een omgevingsvergunning als
bedoeld in artikel 2:33 Wabo

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

NB: In beginsel weigering omgevingsvergunning in blauw

NB: In beginsel weigering omgevingsvergunning in blauw

NB: In beginsel weigering omgevingsvergunning in blauw

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht: sectormanager

Wet milieubeheer

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Sectormanager

Unitmanager

Sectormanager

Unitmanager

Unitmanager

Directeur

Unitmanager:
met uitzondering van de
onder artikel 6.2. en 6.3
opgenomen bevoegdheid
Sectormanager
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8.

Besluiten betreffende milieueffectrapportage op
grond van hoofdstuk 7
Besluiten op aanvragen tot coördinatie op grond van
art. 14.2 .
Het verlenen, intrekken of wijzigen van vergunningen
ingevolge art.8.1, 8.4, 8,22, 8.23, 8.24. 8.25, 8.26

Het verlenen van goedkeuring op gemeentelijke
rioleringsplannen ingevolge artikel 4:23a

Het instemmen met nazorgplannen gesloten
stortplaatsen ingevolge 8:49
Het besluit geslotenverklaring stortplaats ingevolge
artikel 8:47, derde lid
Het verlenen van een ontheffing voor de verzameling
en transport van afvalwater ingevolge artikel 10:33

7.4.

7.7.

7.8.

8.5.

8.4.

8.3.

8.2.

8.1.

7.10.

7.9.

7.6.

7.5.

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

sectormanager
vergunningverlening
sectormanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening
sectormanager
vergunningverlening
sectormanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn
Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn

Provinciale Milieuverordening
(Grondwaterbeschermingsgebieden)
Het verlenen van een ontheffing ingevolge artikel
unitmanager
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
2.23 en 3:23
vergunningverlening
sectormanager
Het verlenen van een ontheffing ingevolge de
unitmanager
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
artikelen 10.2.2.3 lid 1, 10.3.2.3. lid 1
vergunningverlening
sectormanager
(Ontwerpbeschikking inzake) Het weigeren om een
sectormanager
Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
ontheffing te verlenen ingevolge de artikelen 10.2.2.3 vergunningverlening
geding zijn
lid 1 en 10.3.2.3. lid 1
(Ontwerpbeschikking inzake) Het niet verlenen van
sectormanager
Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
een ontheffing (= weigering) t.b.v ondergrondse
vergunningverlening
geding zijn
opslag van schadelijke stoffen en het gebruik van
bestrijdingsmiddelen ingevolge artikel 10.2.2.3. lid 2
(Ontwerpbeschikking inzake) Het niet verlenen van
sectormanager
Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het

Het niet accepteren van meldingen o.g.v. art. 8.19

7.3.

7.2.

Besluiten tot het stellen van nadere eisen ingevolge
artt. 8.13, 8.42, 8.44, 8.45, 10.52 en 12.4.
De acceptatie van meldingen o.g.v. art. 8.19

7.1.

Ondermandaatlijst SHV

(Ontwerpbeschikking inzake) Het weigeren van een
vergunning op grond van artikel 14 en 14a
Het (geheel of gedeeltelijk) intrekken van een
vergunning ingevolge de artikelen 24 en 25.

9.3.

9.4.

9.2.

Het beoordelen en afhandelen van meldingen en
registraties ingevolge artikel 11
Het verlenen, het intrekken of wijzigen van
vergunningen, ingevolge artikel 14 en 14 a

9.1.

Het verlenen of wijzigen van vergunningen ingevolge
artikel 3

Het beoordelen en afhandelen van meldingen en

10.1.

10.2.

10.

9.

8.9.

8.8.

8.7.

8.6.

een ontheffing (= weigering) voor andere dan bij of
krachtens de Wet gewasbeschermingsmiddelen en
biociden ingevolge artikel 10.3.2.3. lid 2
(Ontwerpbeschikking inzake) Het niet verlenen van
een ontheffing (= weigering) voor bestaande beperkte
lozingen van huishoudelijk afvalwater ingevolge
artikel 10.3. 2.3. lid 3
(Ontwerpbeschikking inzake) Het weigeren van een
ontheffing indien door het stellen van
beperkingen/voorschriften niet voldoende tegemoet
kan worden aan het belang dat beschermd wordt
door de bepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd
ingevolge artikel 12.3 lid 1
(Ontwerpbeschikking inzake) Het weigeren van een
ontheffing indien verlening daarvan niet in
overenstemming zou zijn met hetgeen
overeenkomstig artikel 12.2 lid 2 (PMV) in acht moet
worden genomen.
Het beoordelen en afhandelen van meldingen en
registraties PMV bijlage 10 b ingevolge artikel 5.1

unitmanager

Ontgrondingenwet
unitmanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

sectormanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

Grondwaterwet
unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn

sectormanager
vergunningverlening

unitmanager

Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn

Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn

sectormanager
vergunningverlening

sectormanager
vergunningverlening

geding zijn

vergunningverlening

Ondermandaatlijst SHV

Het nemen/wijzigen van beschikkingen, waaronder
het voornemen tot, op grond van de Wet
bodembescherming (Wbb), het Besluit VERBOND en
de op de Wbb gebaseerde AMvB’s.
Het belasten van B&W met onderzoek/sanering ex
artikel 53 Wbb (inclusief financiële toezeggingen) of
in het kader van ISV.
Het instellen van projectgroepen (inclusief financiële
toezeggingen).

Het nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 30
Wbb.
Het toezenden zonder commentaar van:
- periodiek te vermelden statistische en/of andere
gegevens;
- provinciale besluiten ter goedkeuring door de Kroon
Besluiten tot het niet in behandeling nemen van een
aanvraag op grond van art. 4:5 Awb.

13.4.

13.6.

13.5.

13.3.

13.2.

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Waterwet
unitmanager
vergunningverlening
sectormanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

vergunningverlening

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

Wet Bodembescherming

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

1. Voor een aanvraag Besluit Uniforme Sanering
(BUS)-melding wanneer niet de juiste informatie
wordt aangeleverd;
2. Voor een aanvraag Besluit Uniforme Sanering

Voor zover besluitvorming daaromtrent heeft plaats
gehad binnen het kader van het
bodemsaneringsprogramma
Voor zover besluitvorming daaromtrent heeft plaats
gehad binnen het kader van het
bodemsaneringsprogramma
Meldplicht aan GS

Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
sectormanager

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
Het verlenen van ontheffingen ingevolge artikel 5
unitmanager
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
vergunningverlening
sectormanager

Het verlenen van een watervergunning ingevolge
artikel 6.4
Het weigeren van een watervergunning ingevolge
artikel 6.4
Het geven van een advies ingevolge artikel 6:17

13.1.

13.

12.1.

12.

11.3.

11.2.

11.1.

11.

registraties ingevolge artikel 7, derde lid

Ondermandaatlijst SHV

16.2.

16.1.

16.

Het nemen van het beoordelingsbesluit inzake het
veiligheidsrapport (art. 16).
Het nemen van een aanwijzingsbesluit (art.7).

Weigering melding vuurwerkontsteking < 100 kg
ingevolge artikel 3.3.4a

15.3.

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

unitmanager
vergunningverlening

medewerker
vergunningverlening

Vuurwerkbesluit
unitmanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Besluit risico’s zware ongevallen 1999
sectormanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

Het verlenen van een toepassingsvergunning
ingevolge 3.3.2 en van een ontbrandingstoestemming
ingevolge 3.3.4.
Melding vuurwerkontsteking < 100 kg ingevolge
artikel 3.3.4a

15.2.

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

unitmanager
vergunningverlening

(BUS)-melding wanneer niet aan de juiste criteria
van de BUS melding wordt voldaan.
3. Voor een beschikkingsaanvraag
Ernstig+Spoedeisendheid en/of SaneringsPlan
wanneer er onvoldoende/onvolledige gegevens
worden aangeleverd.

Lozingenbesluit Wet bodembescherming
Het verlenen, intrekken of wijzigen van ontheffingen
unitmanager
Indien zienswijzen/adviezen zijn ingebracht:
ingevolge artikel 5, 11 lid 4, 14 lid 1, 21 lid 1, 24 lid
vergunningverlening
sectormanager
1 en artikel 25-1
(Ontwerpbeschikking inzake) Het weigeren om een
sectormanager
Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
ontheffing te verlenen ingevolge artikel 5, 11 lid 4,
vergunningverlening
geding zijn
14 lid 1, 21 lid 1, 24 lid 1 en artikel 25-1

Het geven van een aanwijzing ingevolge artikel 38 lid
4 en artikel 39 lid 5 Wbb

15.1.

15.

14.2.

14.1.

14.

13.7.

Ondermandaatlijst SHV

Het goedkeuren van besluiten tot uitwerking of
wijziging van een bestemmingsplan (artikel 11 Wro).
Het verdagen van de goedkeuringstermijn van
besluiten tot uitwerking of wijziging van een
bestemmingsplan (artikel 11 Wro).
Het verlenen van verklaring van geen bezwaar
(artikelen 15, 16 en 46 Wro, artikel 77
Onteigeningswet en artikel 51 Woningwet).
Het verlenen van een verklaring van geen bezwaar als
genoemd in art. 19, lid 1, WRO .

Het verlenen van verklaring van geen bezwaar (artikel
19 lid 2 WRO).

Het vaststellen van hogere grenswaarden
geluidhinder (Wet geluidhinder).

17.2.

17.6.

17.7.

Het verlenen van ontheffing van de verplichting om
eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen het
desbetreffende goed te kopen (artikel 14 Wet
voorkeursrecht gemeenten).
17.9. Besluiten tot voorlopige opname van nieuwe
projecten in het PMI.
17.10. Besluiten tot voorlopige overheveling van projecten
van de studie- naar de planfase van het PMI.
17.11. Verzoeken aan gemeenten om de halfjaarlijkse
verslaglegging inzake de huisvesting van
statushouders in te dienen (artikel 60f
Huisvestingswet).

17.8.

17.5.

17.4.

17.3.

Het goedkeuren van bestemmingsplannen (artikel 28
Wro).

17.1.

17.

unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

unitmanager
vergunningverlening

-

-

-

-

-

-

-

-

Definitieve besluitvorming hierover door PS bij de
jaarlijkse vaststelling van het PMI
Definitieve besluitvorming hierover door PS bij de
jaarlijkse vaststelling van het PMI

Bij weigering in GS-plenair
Indien bij de gemeente tegen de aanvraag om
vrijstelling zienswijzen zijn ingediend:
sectormanager.
Bevoegdheid op grond van de notitie “Beleid artikel 19
WRO”.
Bij weigeringen in GS-plenair.
Indien zienswijzen zijn ingediend: sectormanager.
Bij weigering tot vaststelling van hogere
grenswaarden besluitvorming op
portefeuillehouderniveau.
Indien zienswijzen zijn ingediend: sectormanager.
Bij weigering van de ontheffing besluitvorming op
portefeuillehouderniveau
Indien zienswijzen zijn ingediend: sectormanager.

Bij weigering van verklaring in GS-plenair.
Indien zienswijzen zijn ingediend: sectormanager.

Wet op de ruimtelijke ordening
sectormanager
Besluitvorming in GS-plenair:
vergunningverlening
- indien er bedenkingen zijn ingediend en
- bij onthouding van goedkeuring
sectormanager
Onthouding van goedkeuring in GS-plenair
vergunningverlening
unitmanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Ondermandaatlijst SHV

19.1.

19.

18.8.

18.7.

18.6.

18.5.

18.4.

18.3.

18.2.

18.1.

18.

(Ontwerpbeschikking inzake) Het weigeren van een
vergunning of ontheffing op grond van de Flora- en
faunawet.

Flora- en Faunawet
sectormanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden in het
geding zijn

Wegenverkeerswet, Wegenverordening, Scheepvaartwegenverordening
Het op aanvraag van belanghebbenden intrekken van
unitmanager
besluiten tot het verlenen van ontheffing, vergunning
vergunningverlening
of toestemming.
Besluiten tot het verlenen van ontheffing voor het
unitmanager
houden van wedstrijden op de weg: art. 10
vergunningverlening
Wegenverkeerswet.
Besluiten tot het verlenen van ontheffing o.g.v. de
unitmanager
Wegenverordening Noord-Holland en o.g.v. de
vergunningverlening
Scheepvaartwegenverordening Noord-Holland.
unitmanager
Besluiten tot het verlenen van ontheffing / vrijstelling
van een verkeersteken dat een verbod of gebod
vergunningverlening
bevat: art. 7 Scheepvaartverkeerswet jo. het
Binnenvaartpolitie-reglement en het Besluit
Administratieve Bepalingen Scheepvaartverkeer.
Besluiten tot het verlenen van ontheffing voor
unitmanager
bijzondere transporten over de weg: art. 7.1
vergunningverlening
Voertuigreglement.
Besluiten tot het verlenen van ontheffing van
unitmanager
verkeersmaatregelen: art. 87 Reglement
vergunningverlening
Verkeersregels en Verkeerstekens en art. 7.1
Voertuigreglement.
Besluiten tot het afgeven van een verklaring tot
unitmanager
gebruik van de ministeriële vrijstelling: Reglement
vergunningverlening
Verkeersregels en Verkeerstekens /
Voertuigreglement.
Besluiten tot publicatie van verkeersmaatregelen.
unitmanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Ondermandaatlijst SHV

22.4.

22.3.

22.2.

22.1.

22.

21.2.

21.1.

21.

20.1.

20.

19.3.

19.2.

Het beslissen over publicatie gemeentelijke
herindeling en gebiedsindeling Wgr o.g.v. resp. wet
Arhi en Wgr
Het besluiten tot verdaging van besluiten o.g.v. Wet
Arhi en Wgr.
Het behandelen van klachten en verzoeken om
bemiddeling van burgers, bedrijven, instellingen en
raadsleden over besturen van gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen.
Het goedkeuren van gemeentelijke besluiten tot het
aangaan van gemeenschappelijke regelingen.

Het beslissen op verzoeken om schadevergoeding op
grond van artikel 31 van de Natuurbeschermingswet.
Het vaststellen beheerplan.

Besluiten tot het goedkeuren van de (grenzen van de)
bebouwde kom(men) van een gemeente

Het verlenen van een ontheffing op grond van artikel
68 Flora- en faunawet;
a. Het aanwijzen van (categorieën van) personen als
bedoeld in artikel 67 Flora- en faunawet;
b. Het aanwijzingsbesluit ex artikel 67, eerste lid
afhankelijk stellen van een faunabeheerplan als
bedoeld in artikel 67, vierde lid;
c. Het bepalen dat de krachtens artikel 67, eerste lid
aanwezen (categorieën van) personen toegang
hebben tot de aanwezen gronden als bedoeld in
artikel 67, vijfde lid Flora- en faunawet;
d. Het bepalen wat met de ingevolge artikel 67, eerste
lid bemachtigde dieren dient te geschieden als
bedoeld in artikel 67, zesde lid Flora- en Faunawet.

projectleider

projectleider

projectleider

Toezicht andere overheden
projectleider

BESLUITEN SECTOR HANDHAVING

Natuurbeschermingswet
sectormanager
vergunningverlening
unitmanager

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Boswet
sectormanager
vergunningverlening

BESLUITEN SECTOR VERGUNNINGEN

Unitmanager
vergunningverlening
Unitmanager
vergunningverlening

Ondermandaatlijst SHV

-

-

-

Indien Stichting Faunabeheereenheid NH of een
grondgebruiker om de aanwijzing heeft
gevraagd;
indien het betreffende belang niet reeds op
grond van een vigerend besluit ingevolge artikel
67 van de Flora- en faunawet kan worden
behartigd en
indien het betreffende belang niet reeds op
grond van het vigerende Faunabeheerplan kan
worden behartigd.

23.2.

23.1.

23.

22.14.

22.13.

22.12.

22.11.

22.10.

22.9.

22.8.

22.7.

22.6.

22.5.

Het besluit tot het zenden van een
waarschuwingsbrief voorafgaande aan de last onder
bestuursdwang, last onder dwangsom, en de
intrekking (omgevings-)vergunning als sanctie.
Besluiten tot het zenden van het voornemen m.b.t.
een besluit inzake gedogen, last onder
bestuursdwang, last onder dwangsom, intrekking
(omgevings-)vergunning als sanctie en de weigering

Het goedkeuren van besluiten van gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen tot oprichten van of
deelnemen in privaatrechtelijke rechtspersonen.
Het verlenen van ontheffing aan raadsleden en
gemeentesecretarissen op grond van art 15
Gemeentewet en 3:43 BW.
Het vaststellen en verzenden van circulaires van
technische aard aan gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen in het kader van
financieel toezicht.
Het voeren van correspondentie van procedurele en
informatieve aard in het kader van financieel toezicht
met besturen en ambtenaren van gemeenten en
gemeenschappelijke regelingen.
Het goedkeuren van begrotingen en
begrotingswijzigingen gemeenschappelijke
regelingen.
Het geven van een machtiging aan
gemeenschappelijke regeling tot het doen van
uitgaven zonder goedgekeurde begroting.
Het verdagen van besluiten ihkv financieel toezicht op
gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Het goedkeuren van begrotingen en
begrotingswijzigingen van gemeenten.
Het geven van een machtiging aan gemeenten tot het
doen van uitgaven zonder goedgekeurde begroting.
Het indienen van opgaven liquiditeitspositie
gemeenten o.g.v. wet FILO bij Ministerie van
Financiën.

unitmanager handhaving

unitmanager handhaving

BESLUITEN SECTOR HANDHAVING

projectleider

projectleider

projectleider

projectleider

projectleider

projectleider

projectleider

projectleider

projectleider

sectormanager

Ondermandaatlijst SHV

voor zover deze besluiten passen binnen het vastgestelde
beleid en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden
in het geding zijn
Let op: het weigeren van een gedoogbeschikking is de

exclusief gedeeltelijke goedkeuringen en afkeuringen
(GS-plenair)
machtigingen van algemene aard (zgn. moederbesluiten)
vallen onder preventief toezicht: in blauw.

als er zienswijzen zijn ingebracht: sectormanager;
exclusief gedeeltelijke goedkeuringen en afkeuringen
(GS-plenair)
machtigingen van algemene aard (zgn. moederbesluiten)
vallen onder preventief toezicht: in blauw.

Het besluit omtrent de invordering van een
dwangsom als bedoeld in artikel 5:37 van de Awb

23.6

23.5

Het intrekken van beschikkingen, het opleggen van
bevelen en het toepassen van bestuursdwang in het
kader van de bestuursrechtelijke handhaving van de
Wbb en de daarop gebaseerde AMvB’s en van Besluit
VERBOND.
Het zenden van een controlebrief met de strekking
dat er geen overtredingen zijn geconstateerd

op een handhavingverzoek in te gaan.
Het besluit tot het gedogen, het opleggen van de last
onder bestuursdwang, het opleggen van een last
onder dwangsom, het intrekken van de (omgevings)
vergunning als sanctie en het weigeren op een
handhavingverzoek in te gaan.

23.4.

23.3.

Elke medewerker van de
units Branches, Industrie en
Omgeving
sectormanager handhaving

sectormanager handhaving

sectormanager handhaving

Ondermandaatlijst SHV

Voornemen via Staf kenbaar maken

voor zover deze besluiten passen binnen het vastgestelde
beleid en voor zover er geen bestuurlijke gevoeligheden
in het geding zijn

bevoegdheid van de directeur
Let op: het weigeren van een gedoogbeschikking is de
bevoegdheid van de directeur

