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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 14 mei 2013,
nr. 178994/179015, tot wijziging van het
Besluit mandaat, machtiging en
volmacht Omgevingsdienst Noordzee
kanaalgebied 2013 van Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
Gelet op artikel 32 van de Gemeenschappelijke
Regeling Omgevingsdienst Noordzeekanaal
gebied;

Besluiten:
Artikel 1
Bijlage I behorend bij het Besluit mandaat,
machtiging en volmacht Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied 2013 vervalt en wordt
vervangen door de bij dit besluit behorende
Bijlage I.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van het provinciaal
blad waarin het wordt geplaatst.
Haarlem, 14 mei 2013.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
J.W. Remkes, voorzitter.
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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Toelichting
Algemeen
1	In deze bijlage worden bevoegdheden
opgedragen conform de zogenaamde
‘packagedeal’, en daarnaast is sprake van
opdracht van enkele plustaken. Bij plustaken
is de tekst cursief weergegeven, zodat
duidelijk is dat het om een plustaak gaat.
2	In deze bijlage is niet beoogd een uitputtende
opsomming van de bevoegdheden te geven.
De systematiek houdt in dat eerst een ver
zameling van bevoegdheden wordt genoemd,
bijvoorbeeld onder nummer 2.1 de hand
having en het toezicht op IPPC en BRZO
inrichtingen, en in het vervolg bepaalde
bevoegdheden worden gespecificeerd om
daarvoor beperkingen, instructies of het
laagste niveau van ondermandaat aan te
geven.
3	Indien de voorbereiding van de inhoud van
een besluit is uitgezonderd, betekent dat de
omgevingsdienst met GS moeten afstemmen
over de inhoud van het besluit. GS zullen
daarover dan een instructie geven die de
omgevingsdienst uiteraard uit dient te
voeren. De omgevingsdienst dient vervolgens
de voorbereiding als bedoeld in de Awb te
verzorgen.

Artikelsgewijs
Artikel 1.1.
In dit artikel wordt de bevoegdheid gemandateerd
tot het voorbereiden en verlenen van Wabo ver
gunningen voor BRZO en IPPC inrichtingen. De
bevoegdheid tot het verlenen van deze vergun
ningen en de handhaving daarvan wordt in
Noord-Holland aan de OD NZKG gemandateerd,
met uitzondering van de navolgende 11 bedrijven:
1	Grond en Reststoffen IJmond B.V.
(Wijkermeerweg 22A, 1948 NW Beverwijk)
2	Koster Metalen B.V. (Zuiderkade 18, 1948 NG
Beverwijk)
3	Gemeentewerf Volendam, gemeente Edam
(Julianaweg 137, 1131 DH Volendam, gemeente
Edam-Volendam)
4	Gemeentewerf Oudeweg Haarlem (Oudeweg
93, 2031 CC Haarlem)
5	Spaarnelanden NV (Ir. Lelyweg) (Ir. Lelyweg 0,
2031 CD Haarlem)
6	Borst Metaalrecycling B.V. (Nijverheidsweg
33A, 2031 CN Haarlem)
7	Bottelier Sloophandel BV, Gebr (Waarderweg
100-116, 2031 BR Haarlem)
8	Sortiva BV, Locatie Halfweg (Haarlemmer
straatweg 173, 1165 MK Halfweg, gemeente
Haarlemmerliede en Spaarnwoude)
9	Main BV (vh Amsterdam Port Services B.V.)
(Loggerstraat 2, 1976 CX IJmuiden, gemeente
Velsen)
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10	NV HVC – Gemeentewerf Velsen
(Amsterdamseweg 10, 1981 LE Velsen-Zuid)
11	RWS, Rijkswaterstaat, Averijhaven
(Reyndersweg 100, 1951 LB Velsen-Noord)
Overeenkomstig het systeem van de Wabo heeft
de bevoegdheid betrekking op de gehele waboomgevingsvergunning, inclusief toestemmingen
die daarin opgaan of aanhaken, waaronder de
toestemmingen voor slopen, bouwen, aanleggen,
etc. Voor een compleet overzicht van de geïnte
greerde en aangehaakte toestemmingen wordt
verwezen naar de wettekst, de Memorie van
Toelichting en de handreikingen van de Rijks
overheid.
In de rechter kolom zijn uitzonderingen geformu
leerd. Deze hebben betrekking op de voorberei
ding van toestemmingen op grond van provin
ciale verordeningen. Het gaat daarbij onder meer
om de ontheffing of verklaring van geen
bedenkingen van de bij de provinciale verorde
ningen gestelde regels, voor zover deze recht
streeks werken (artikel 4.1. lid 3 Wabo), en een
ontheffing van een verbod om het bestaande
gebruik te wijzigen bij een verklaring dat een
provinciale verordening als bedoeld in artikel 4.1
Wabo wordt voorbereid. In dit kader wordt
gewezen op het feit dat de Provinciale Verorde
ning Ruimtelijke Structuurvisie een rechtstreeks
werkende bepaling bevat over windturbines. Een
andere provinciale verordening is de Provinciale
Milieuverordening (PMV). Hierin zijn onder meer
regels opgenomen over bescherming van grond
watergebieden, over gesloten stortplaatsen en de
bescherming van aardkundige monumenten.
Voorts is de voorbereiding van toestemmingen op
grond van de Nb wet uitgezonderd. Het gaat hier
om de artikelen 16 Nb wet (vergunningen met
betrekking tot handelingen in een beschermd
natuurgebied, en artikel 19 d Nb wet, de ver
gunning met betrekking tot handelingen met
gevolgen voor habitats en soorten). Ten slotte
geldt een uitzondering voor de voorbereiding van
besluiten waarbij sprake is van overschrijding
van het groepsrisico op grond van het Bevi. De
reden daarvoor is dat de voor deze besluiten
benodigde deskundigheid bij de provincie blijft
(provinciale verordeningen en Nb wet), of dat het
besluiten betreft (overschrijding van het groeps
risico op grond van het Bevi) waarin
Gedeputeerde Staten altijd willen worden
gekend.
Als een besluit of besluitonderdeel betrekking
heeft op de Nb wet of op een provinciale verorde
ning, omgevingsdienst verzoekt de omgevings
dienst Gedeputeerde Staten een besluit te nemen
over het betreffende besluit(onderdeel). De
omgevingsdienst beslist (met inachtneming van
de besluiten van Gedeputeerde Staten) ook in dat
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geval wel over de aanvraag op de omgevings
vergunning en draagt zorg voor de Awb voor
bereiding daarvan.
In het algemeen geldt voor de omgevingsdienst
dat zij bij de uitoefening van het mandaat niet
zonder toestemming van Gedeputeerde Staten
buiten de beleidskaders de provincie mag treden
(zie het algemeen deel van het mandaatbesluit).
Dat betekent dat zij gehouden is binnen de kaders
van de provinciale verordeningen en ander
provinciaal beleid te blijven, ook bij niet recht
streeks werkende bepalingen.
Bovendien is de omgevingsdienst op grond van
het algemeen deel van het mandaatbesluit
verplicht om in geval van gevoelige besluiten af
te stemmen met GS.
Artikel 1.2
Dit artikel heeft betrekking op niet-BRZO en IPPC
inrichtingen, zie verder de toelichting bij artikel
1.1.
Artikel 1.3
Artikel 1.3. heeft betrekking op de afgifte van
advies en de verklaring van geen bedenkingen
(vvgb) voor het milieudeel van de ‘voormalige’
provinciale inrichtingen. Voor de beperkingen
wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1.1.
van deze bijlage. Ter verduidelijking zijn in de
rechterkolom de vvgb van GS van rechtstreeks
werkende bepalingen van het Besluit Omgevings
recht ( de artikelen 6.5.1 jo 6.5.4 Bor) en de door
PS af te geven verklaring van geen bedenkingen
bij afwijken van een bestemmingsplan op grond
van een provinciaal belang (artikel 6.6.1 Bor)
uitgezonderd.
Artikel 1.4
In artikel 1.4.a wordt de bevoegdheid verleend
voor het voorbereiden en van de besluitvorming
over de omgevingsvergunning waarbij op grond
van een provinciaal belang wordt afgeweken van
een bestemmingplan.
In de rechter kolom is aangegeven dat deze
bevoegdheid alleen mag worden uitgeoefend als
daarover een afzonderlijk besluit is genomen door
Gedeputeerde Staten, houdende dat het project
van provinciaal belang is.
De bevoegdheid betreft het voorbereiden van een
besluit op aanvraag in de zin van de Awb en het
nemen van een besluit, naar aanleiding van een
besluit op aanvraag.
Het komt geregeld voor dat de provincie deze
bevoegdheid inzet voor het realiseren van projec
ten van een provinciaal ruimtelijk belang,
bijvoorbeeld in het geval van het kustver
dedigingswerk ‘de Zwakke Schakels’ of bij provin
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ciale wegen. De provincie vraagt dan soms zelf de
vergunning aan en/of heeft daarbij een coördi
nerende rol. Het uitoefenen van een eventuele
coördinerende/beleidsinhoudelijke rol en de rol
van aanvrager blijven bij uitsluiting bevoegd
heden van de provincie.
De omgevingsdienst vervult in dit proces een
administratieve en uitvoerende taak.
In artikel 1.4.b wordt bevoegdheid verleend voor
het, tevens in bovengenoemde zin, voorbereiden
en verlenen van omgevingsvergunningen in het
geval Provinciale Staten in het kader van de vast
stelling van een inpassingsplan hebben besloten
dat Gedeputeerde Staten de vergunningverlening
op zich moeten nemen. Dat is bijvoorbeeld
gebeurd in het geval van de West-Frisiaweg.
Hierbij gelden gelijksoortige beperkingen als bij
artikel 1.1. Uitgezonderd is de door GS af te geven
verklaring van geen bedenkingen bij afwijken
van rechtstreeks werkende bepalingen van de
provinciale ruimtelijke verordening.
Artikel 1.7
Onder dit artikel worden bevoegdheden
gemandateerd die niet integreren of aanhaken,
maar waarvan mandaat wel gewenst is om een
efficiënte taakuitoefening door de omgevings
dienst mogelijk te maken.
Artikel 2.1 t/m 2.4
Deze bepalingen hebben betrekking op hand
having en toezicht. Uitgezonderd is de hand
having van groene wetgeving, omdat de des
kundigheid op dit gebied bij de provincie blijft.
Voor een goed begrip wordt opgemerkt dat de
handhaving de wabo- omgevingsvergunning
betreft, en geen betrekking heeft op toestemmin
gen die geen onderdeel zijn van de waboomgevingsvergunning. Een voorbeeld daarvan is
vuurwerk. De besluitvorming en de handhaving
daarvan op gebied van vuurwerkevenementen is
niet gemandateerd omdat toestemmingen voor
vuurwerkevenementen geen onderdeel zijn van
de wabo-omgevingsvergunning. Toestemmingen
over vuurwerkopslagen zijn dat wel.
Artikel 4.1 t/m 6.1
Geen toelichting
Uitgegeven op 20 juni 2013.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

