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Rubriek

Uitgegeven op

Inlichtingen bij

V

25 maart 2008

mw. M. Reyniers, telefoon 038 499 86 42

Mandatering en Volmachtverlening Dienst Landelijk Gebied.
Besluit van Gedeputeerde Staten d.d. 11 maart 2008, kenmerk 2008/0034572.

Bekendmaking
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet Inrichting Landelijk Gebied en
het mandaatbesluit van 20 maart 2007, kenmerk 2007/0256558.

besluiten:
vast te stellen het navolgende:

I. Mandaat- en Volmachtbesluit DLG
Artikel 1. Begrippen
In dit besluit wordt verstaan onder:
• GS: Gedeputeerde Staten van Overijssel;
• BBL: Bureau Beheer Landbouwgronden;
• DLG: Dienst Landelijk Gebied.
Artikel 2. Uitbreiding mandaat- en volmachtverlening Grondtransacties
Aan het hoofd Grondzaken in de regio Oost en diens plaatsvervanger van BBL/DLG wordt volmacht
en mandaat verleend voor het benaderen van grondeigenaren ten behoeve van potentiële aankoop
van gronden (zogenoemde pré-contractuele fase). Dit in aanvulling op artikel 3 van het mandaatbesluit van 20 maart 2007, kenmerk 2007/0256558.
Artikel 3. Financiële transacties
Aan de Regiomanager Oost en diens plaatsvervanger van DLG wordt volmacht verleend voor de
afwikkeling van financiële transacties ter uitvoering van de prestatieovereenkomst DLG 2008, zoals
vastgesteld bij GS-besluit van 11 maart 2008, kenmerk 2008/0034572.
Artikel 4. Ondertekening besluiten
In de door de gemandateerde te nemen besluiten op grond van dit besluit wordt dit mandaatbesluit
aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld:
Gedeputeerde Staten van Overijssel,
namens deze,
..................................... (naam functionaris)
hoofd Grondzaken/Regiomanager Oost (BBL/DLG)
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Artikel 5. Ondertekening overeenkomsten
In de door de gevolmachtigde aan te gane overeenkomsten op grond van dit besluit wordt dit besluit
aangehaald en wordt in de ondertekening vermeld:
De provincie Overijssel,
voor deze,
……………………………. (naam functionaris)
hoofd Grondzaken/Regiomanager Oost (BBL/DLG)

Artikel 6. Periodiek verslag
Gemandateerde/gevolmachtigde brengt periodiek verslag uit over de in dit besluit gemandateerde
en gevolmachtigde bevoegdheden aan Gedeputeerde Staten.
Artikel 7. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 2 dagen na publicatie in het Provinciaal blad.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandatering en Volmachtverlening DLG.

II. Mandaat uitstelverlening uitvoeringsmodules landinrichting
Artikel 1. Uitstelverlening uitvoeringsmodules
a. Aan het hoofd eenheid Landbouw, Natuur en Landschap wordt mandaat verleend om te
besluiten op verzoeken van DLG tot het verlengen van einddata van uitvoeringsmodules voor
landinrichtingsprojecten, voor zover de totale waarde van de uitvoeringsmodule de
€ 1.500.000,-- (1,5 miljoen euro) niet overschrijdt.
b. Voor uitvoeringsmodules waarvoor de totale waarde gelijk of hoger is aan € 1.500.000,-(1,5 miljoen euro) wordt aan de portefeuillehouder en mede-portefeuillehouder Landelijk gebied
mandaat verleend om te besluiten op verzoeken van DLG tot het verlengen van einddata van
uitvoeringsmodules voor landinrichtingsprojecten.
Artikel 2. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking 2 dagen na publicatie in het Provinciaal blad.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit Mandaat uitstelverlening uitvoeringsmodules landinrichting.
Gedeputeerde Staten voornoemd.
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