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Besluit van Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland van 30 maart 2010, nr.
2010-11666, tot bekendmaking van de
ondervolmacht van de directie
Subsidies, Handhaving en Vergunningen
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 vastgesteld:
Haarlem, 30 maart 2010.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.
E. Post, waarnemend voorzitter.
H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris.
Uitgegeven op 14 april 2010.
Ondervolmacht en -machtiging van de directie
Subsidies, Handhaving en Vergunningen 2010
Op grond van het Vertegenwoordigingsbesluit
Provincie en Commissaris van de Koningin Noord-

Holland 2010 geef ik hierbij aan de hierna genoemde
functionarissen in mijn directie ondervolmacht en
-machtiging voor het verrichten van de hierna
vermelde privaatrechtelijke rechtshandelingen.
Bij afwezigheid van de functionaris aan wie de
bevoegdheid in ondervolmacht is verleend, wordt
deze bevoegdheid uitgeoefend door zijn plaats
vervanger conform de vervangingsregeling
directeuren.
De in de ondervolmacht en -machtiging
genoemde functies bij de bevoegdheden is het
laagste niveau, waarop de bevoegdheden namens
de provincie kunnen worden uitgeoefend.
Deze lijst behoort bij de ondermandaatlijst van
mijn directie. De daarin opgenomen bedragen
tabel is op de ondervolmachten- en onder
machtigingenlijst eveneens van toepassing.
Deze ondervolmacht- en machtigingslijst treedt
in werking één dag na de datum van uitgifte van
het Provinciaal Blad waarin bovengenoemd
Vertegenwoordigingsbesluit en het Algemeen
mandaatbesluit 2010 zijn geplaatst.
de directeur Subsidies, Handhaving en
Vergunningen
Dhr. N.J.M. Bot

De hieronder vermelde bevoegdheid

wordt namens de CvdK en t.b.v. de
provincie uitgeoefend door

privaatrechtelijke rechtshandelingen ihkv inkoop en aanbesteding

1

a ( Besluiten over) het aangaan van overeenkomsten inzake inkoop/aanbesteding van
levering en diensten waarvan de totale projectkosten maximaal €45.000 zijn.

Sectormanager

b ( Besluiten over) het aangaan van overeenkomsten inzake inkoop/aanbesteding van
levering en diensten waarvan de totale projectkosten maximaal € 25.000,– zijn.

Unitmanager Handhaving en Vergunningen in
spoedeisende gevallen en calamiteiten tijdens
de consignatiedienst

c H
 et uitbrengen van een offerteaanvraag (= het uitschrijven van een aanbesteding)

Medewerker v.a. schaal 11

d B
 esluiten tot het aangaan van ovierge privaatrechtelijke rechtshandelingen niet zijnde
beslissingen inzake inkoop/aanbesteding van levering en diensten, mits de financiele
consequenties niet groter zijn dan € 12.500,–.

Unitmanager

e H
 et verhaal nemen op de zekerheidsstelling stortplaatshouder op grond van artikel 15:46
Wet milieubeheer.

Sectormanager

