2012 | 93

Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 5 juli 2012, 68570/
68570, tot bekendmaking van de
2e aanvulling aanwijzing toezicht
houders DVO-gemeenten als provinciale
toezichthouders 2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 3:42 van de
Algemene Wet Bestuursrecht bekend dat zij het
volgende besluit hebben genomen:
overwegende,
dat het gelet op de invoering van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht per 1 oktober 2010
noodzakelijk is een aanvullend aanwijzings
besluit te nemen voor de personen die zijn belast
met het toezicht op de naleving van het bepaalde
bij of krachtens de in dit besluit te noemen weten regelgeving;
dat de regeling aanwijzing toezichthouders DVOgemeenten als toezichthouders op 18 november
2010 is vastgesteld (kenmerk 2010-70913);

Artikel I
De medewerkers van de gemeenten en water
kwaliteitsbeheerders met wie de Provincie NoordHolland de Dienstverleningsovereenkomst
Samenwerking Wabo (DVO) heeft gesloten ter
uitvoering van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, en die op grond van hun
functiebeschrijving zijn belast met het toezicht
op de naleving van het bepaalde bij of krachtens
enig wettelijk voorschrift, op de voet van afdeling
5.2 en 5.3 van de Algemene wet bestuursrecht aan
te wijzen als toezichthouders bij of krachtens het
in de hierna volgende wet- en regelgeving
bepaalde
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
Woningwet;
Wet ruimtelijke ordening;
Monumentenwet.

Artikel II
Een lijst van de gemeenten en waterkwaliteits
beheerders met wie de provincie Noord-Holland
nu aanvullend een dienstverleningsovereenkomst
als voornoemd heeft gesloten, is te vinden als
bijlage 1 bij dit besluit.

Artikel III

dat genoemde regeling op 10 mei 2011 is aan
gevuld en van toepassing verklaard voor enkele
DVO-gemeenten en twee waterkwaliteits
beheerders (kenmerk 2011-27300);

Dit besluit treedt in werking een dag na de
datum van uitgifte van het provinciaal blad
waarin het is geplaatst.

dat inmiddels enkele nieuwe dienstverlenings
overeenkomsten zijn gesloten met andere
partijen dan voornoemd in de oorspronkelijke
regeling en de eerdere aanvulling;

Haarlem, 5 juli 2012,

gelet op artikel 5:11 van de Algemene wet
bestuursrecht;

G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.

besluiten:
vast te stellen de navolgende regeling:
2e Aanvulling aanwijzing toezichthouders DVOgemeenten als provinciale toezichthouders
2010.
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Bijlage 1:
Gemeenten en waterkwaliteitbeheerders in
Noord-Holland die nu aanvullend deelnemen aan
de Dienstverleningsovereenkomst Wabo
Samenwerking (versie 16 juli 2010, definitief) en
de productencatalogus (16 juli 2010, definitief en
gewijzigd 1 april 2012, definitief):
• Aalsmeer
• Bergen
• Beverwijk
• Haarlemmerliede en Spaarnwoude
Uitgegeven op 15 augustus 2012.
Namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland,
G.E.A. van Craaikamp, provinciesecretaris.
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