BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID NATUUR EN MILIEU
Laatstelijk vastgesteld door:
Gedeputeerde Staten bij besluit van 21 maart 2017, kenmerk 2017/0023116
Commissaris van de Koning bij besluit van 21 maart 2017, kenmerk 2017/0023116
Directie bij besluit van 27 maart 2017 kenmerk 2017/0097850
Hoofd Eenheid bij besluit van 30 maart 2017, kenmerk 2017/0105377
(A) Attributie =
(D) Delegatie =

een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.
geldt alleen voor besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Delegatie is het overdragen door een bestuursorgaan van zijn
bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander, die deze onder eigen verantwoordelijkheid als eigen bevoegdheid uitoefent. Een kenmerk is dat
het orgaan dat de bevoegdheid heeft gekregen ook de verantwoordelijkheid heeft gekregen en optreedt op eigen naam en gezag. Delegatie mag niet aan
ondergeschikten/ambtenaren. Voor delegatie is een wettelijke grondslag nodig. (zie Afdeling 10.1.2 Awb)
(M) Mandaat =
geldt alleen voor besluiten in de zin van de Awb. Bij mandaat laat een bestuursorgaan (bv GS) zijn bevoegdheid om besluiten te nemen uitoefenen door
een ander (bv een ambtenaar). Een belangrijk kenmerk bij mandaat is dat de verantwoordelijkheid geheel bij het bestuursorgaan blijft. Naar buiten toe
moet aangegeven worden namens welk bestuursorgaan het besluit wordt genomen. Mandaat mag aan ondergeschikten en aan niet-ondergeschikten. (Zie
Afdeling 10.1.1 Awb)
(V) Volmacht =
is de bevoegdheid om in naam van de volmachtgever privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
(MC) Machtiging = geldt voor alle overige handelingen. Artikel 7 van de Regeling bevoegdhedenbesluit bepaalt dat machtiging tot het verrichten van handelingen, die noch
een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling inhouden, toe komt aan elke functionaris in dienst en/of werkzaam onder verantwoordelijkheid
van de provincie Overijssel, voor zover die binnen de normale uitvoering van zijn/haar functie passen. Uitzonderingen hierop zijn in de
bevoegdhedenlijst opgenomen.

Nr.

N.1

N.2

Omschrijving bevoegdheid

A
D
M
MC
V

Algemeen
Het doen van voordrachten aan de minister van EZ voor kandidaten van de MC
Grondkamer.
Subsidieregeling Natuur-en Landschapsbeheer: Natuurbeheerplan
Vaststelling van het ontwerp-Natuurbeheerplan en het Natuurbeheerplan

M

bevoegd
functionaris

Bijzonderheden

HE

Op grond van artikel 11 lid 1 van het Uitvoeringsbesluit Pacht

portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder
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Nr.

Omschrijving bevoegdheid

A
D
M
MC
V

bevoegd
functionaris

Landinrichting

N.3

Het wijzigen van een inrichtingsplan

N.4

In het kader van een inrichtingsplan uitvoering geven aan artikelen 2, 3, 4, 8 D
lid 3, 18, 19, 20, 28 en 29 van het Besluit Inrichting Landelijk Gebied.

N.5

De (her)benoeming, installatie, toekennen van bezoldiging en het verlenen M
van tussentijds ontslag van c.q. aan (plv) voorzitter, (plv) leden en
adviserende leden van landinrichtingscommissies, uitvoeringscommissies,
voorbereidingscommissies en gebiedscommissies inrichting landelijk
gebied
In het kader van een inrichtingsplan uitvoering geven aan artikelen 31 lid 2, D
33 lid 4, 34 lid 1, 35, 40, 41 en 44 (beperkte blokoppervlakteaanpassingen
< 5%), 45, 46, 47, 57, 62 lid 2, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 81, 83
en 84 van de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)
In het kader van een inrichtingsplan ondertekenen van aktes van toewijzing V
(artikel 34 lid 1 WILG) en ruilaktes (artikel 82 WILG)

N.6

N.7

N.8

N.9

Besluiten tot het verlengen van einddata voor uitvoeringsmodules voor
landinrichtingsprojecten (Landinrichtingswet en WILG), waarbij de totale
waarde van de uitvoeringsmodule als volgt leidend is:
a. < € 1.500.000,-b. = en > € 1.500.000,-Het vaststellen van de verantwoording van uitvoeringsmodules van
inrichtingsplannen conform de Landinrichtingswet en de Wet Inrichting
Landelijk Gebied

M

M

M

portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder
Uitvoeringscommissies Inrichting
Landelijk Gebied
portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder

Bijzonderheden

Van toepassing voor de landinrichtingsprojecten onder de
Wet Inrichting Landelijke Gebied (WILG) en de modulaire
landinrichtingsprojecten Rijssen, Noordwest Overijssel
(deelgebied Rond de Weerribben) onder de
Landinrichtingswet.
Zie ook GS-besluit 4 juni 2013 kenmerk 2013/0099001

Zie ook GS-besluit januari 2011, kenmerk 2010/0228839

Uitvoeringscommis
sies Inrichting
Landelijk Gebied

Zie ook GS-besluit 14 augustus 2007, kenmerk 2007/0484145

Uitvoeringscommis
sies Inrichting
Landelijk Gebied
a. HE
b. portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder
Portefeuillehouder
en
medeportefeuillehouder

Zie ook GS-besluit 14 augustus 2007, kenmerk 2007/0484145

GS-besluit 11 maart 2008, kenmerk 2008/0034572.

Volgens GS-besluit van 16 september 2008 (kenmerk
2008/0128202).
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N.10

N.11

N.12

Het nemen van besluiten tot verschuiving van het beschikbare budget
binnen lopende uitvoeringsmodules (onder voorwaarde dat daarbij geen
sprake is van wijziging van te leveren prestaties)

M

Wet natuurbescherming
(her)benoemen en verlenen van tussentijds ontslag van c.q. aan de leden van M
de Commissie van Deskundigen als bedoeld in 2.1.2 van de beleidsregel
Natuur
Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
Beslissen en ondertekenen van stukken betreffende de beschikkingen
M
inzake de:
a. Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel
b. Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer Overijssel
c. Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel
m.u.v.
− beschikkingen tot het verstrekken, intrekken of wijzigen van de
toeslag als bedoeld in artikel 4.1.2.4 (collectief agrarisch
natuurbeheer:verlengen rustperiode en kuikenvelden);
− aanvragen als bedoeld in artikel 9.1 (collectief beheerplan);
− beschikkingen als bedoeld in de artikelen 8.1.1., 8.1.5.
d. Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Overijssel
e. beschikkingen tot afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de
toekenning van bedragen tot ten hoogste € 5.000, verband houdende
met de uitvoering van de regelingen, genoemd in de onderdelen a. tot en
met d.;
f. beschikkingen inzake de verschuldigdheid en de hoogte van de
dwangsom bij niet tijdig beslissen en de terugvordering van dergelijke
dwangsommen bij onverschuldigde betaling, verband houdende met de
uitvoering van de regelingen, genoemd in de onderdelen a tot en met d;
g. beschikkingen op basis van de afdelingen 4.4.1., 4.4.2. en 4.4.4 en
artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht, voor zover die verband
houden met de uitvoering van de regelingen, genoemd in de onderdelen
a. tot en met d.

a. HE: < 25% van
het beschikbare
budget;
b. portefeuillehouder en medeportefeuillehouder:
< 50% van het
beschikbare budget
portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder

GS-besluit 16 juli 2013, kenmerk 2013/0215236.

Afdelingsmanager
en Teammanagers
Subsidies van RVO
(a,b, en c
gedeeltelijk)

Zie GS-besluit van 16 maart 2010, kenmerk 2010/0039845,
van 20 september 2010, kenmerk 2010/0155387 en van 29
oktober 2013, kenmerk 2013/0335528.

Beschikkingen
ogv 4.1.2.4
door TL

Art. 9.1 door GS; dus geen mandaat.

Mandaat certificering is geregeld in N.20.
Afdelingsmanager
en Teammanagers
Subsidies van RVO
(d. t/m g.)
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N.13

N.14

N.15

N.16

N.17

Beslissen en ondertekenen van de hieronder vermelde stukken betreffende M
de in N.12 genoemde regelingen:
1.beslissingen op bezwaarschriften;
2.de beslissing tot verdaging van een beslissing op een ingediend
bezwaarschrift;
3.beslissingen op verzoeken tot heroverweging van op bezwaarschrift
genomen beslissingen;
4.verweerschriften en andere schrifturen in gedingen aanhangig bij de
bestuursrechter;
5.de afwijzing van verzoeken om schadevergoeding en de toekenning tot
bedragen van ten hoogste € 5.000,-- voor zover het verzoek daartoe
hangende de beslissing op bezwaar wordt gedaan;
6.de vergoeding van wettelijke rente in geval de behandeling van een
bezwaarschrift of de betaling van een vastgestelde bijdrage is vertraagd,
voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing op bezwaar wordt
gedaan;
7.de vergoeding van de kosten van het voeren van een bezwaarprocedure of
beroepsprocedure, voor zover het verzoek daartoe hangende de beslissing
op bezwaar wordt gedaan.
Beslissen en ondertekenen van stukken betreffende de machtiging van
M
juristen werkzaam bij de RVO.nl om het college van Gedeputeerde Staten
te vertegenwoordigen bij de bestuursrechter inzake beroepen tegen
besluiten genomen door het college van Gedeputeerde Staten tot de in N.12
genoemde regelingen.

Directeur-generaal
RVO, directeur

Beslissen en stukken ondertekenen betreffende het instellen van hoger
M
beroep of verzet, het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
of een verzoek om opheffing of schorsing van een voorlopige voorziening
of het instellen van een ander rechtsmiddel tegen rechterlijke uitspraken in
gedingen met betrekking tot de in N.12 genoemde regelingen, waarin het
college van gedeputeerde staten partij was.

Directeur-generaal
van RVO, directeur

Het buiten rechte vertegenwoordigen voor zover het betreft de
privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit het
Mandaatbesluit programma Beheer Overijssel van 7 november 2006,
kenmerk LNL/2006/3173
Het wijzigen van pakketten opgenomen in de bijlagen van de
Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel (SNL)

V

M

Kernprocessen EU en
Klantcontact &
Gegevens,

afdelingsmanager
Juridische Zaken en
teammanagers
Juridische Zaken
van RVO

Directeur-generaal
van de RVO,
directeur
Kernprocessen EU en
Klantcontact &
Gegevens van RVO

Kernprocessen EU en
Klantcontact &
Gegevens,en manager

Juridische Zaken
van RVO
Teammanagers
Subsidies van RVO

teamleider
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N.18

Het wijzigen van mandaatafspraken over de uitvoering van de
M/V
Subsidieregeling Natuur en Landschapsbeheer Overijssel (SNRL) en de
Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel (SKNL)
met de uitvoeringsorganisatie RVO.nl met betrekking tot het verschuiven
van budgetten binnen de beschikbare subsidieplafonds en het totale budget)
N.19
Namens de CvdK in de provincie Overijssel:
V
de overeenkomst als bedoeld in artikel 40, eerste lid, van de
Subsidieregeling natuurbeheer Overijssel, onderscheidenlijk artikel 19,
eerste lid, van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
Overijssel, te ondertekenen.
Certificering SNL
N.20
Het nemen en ondertekenen van besluiten betreffende:
M
a. het afgeven van certificaten conform Hoofdstuk 8 van de
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel;
b. het schorsen van certificaten conform Hoofdstuk 8 van de
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel;
c. het intrekken van certificaten conform Hoofdstuk 8 van de
Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel
N.21
Verrichten van alle nodige werkzaamheden ter voorbereiding van de in N.20 V
bedoelde besluiten en handelingen

N.22

Beslissen en stukken ondertekenen betreffende:
M/V
a. besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur, voor zover die
betrekking hebben op de in N. 20 genoemde onderdelen van de
subsidieverordening SNL;
b. besluiten op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens als bedoeld
in de artikelen 30, derde lid, 35, 36 en 38, tweede lid, 40 of 41 van die
Wet, voor zover die betrekking hebben op de in N.20 genoemde
onderdelen van de subsidieverordening SNL.
c. De beantwoording van aan Gedeputeerde Staten gerichte individuele
brieven en mondelinge verzoeken, die betrekking hebben op de in N.20
genoemde onderdelen van de subsidieverordening Natuur en
Landschapsbeheer voor zover het antwoord zich beperkt tot een

portefeuillehouder
en medeportefeuillehouder

Teammanagers
Subsidies van RVO

Bestuur Stichting
certificering SNL

GS-besluit van 21 december 2010, kenmerk 2010/0212009
(Provinciaal Blad 2010/0212009).

Bestuur en secretaris
van Stichting
certificering SNL
alsmede de onder
hen ressorterende
pool van
deskundigen
Stichting
certificering SNL

GS-besluit van 21 december 2010, kenmerk 2010/0212009
(Provinciaal Blad 2010/0212009).

GS-besluit van 21 december 2010, kenmerk 2010/0212009
(Provinciaal Blad 2010/0212009).
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beschrijving van de geldende wet- en regelgeving c.q. van het vigerende
beleid, althans niet van zodanige beleidsmatige, politieke of financiële
betekenis is, of anderszins vanwege zijn aard of inhoud zodanig is, dat
deze door Gedeputeerde Staten dienen te worden afgedaan
Certificering SNL 2016
N.23

N.24

a. het afgeven van certificaten natuurbeheer en certificaten
M
samenwerkingsverband natuurbeheer zoals bedoeld in artikel 2.4 van de
Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel 2016;
c. het afgeven van certificaten collectief agrarisch natuurbeheer zoals bedoeld
in artikel 3.4 van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer
Overijssel 2016;
c. het schorsen van certificaten;
d. het intrekken van certificaten
Verrichten van de met in N23 genoemde bevoegdheden samenhangende
V/
M/MC
taken en bevoegdheden van procedurele en/of administratieve aard

Bestuur Stichting
certificering SNL

GS-besluit van 7 april 2015, kenmerk 2015/0059756
(Provinciaal Blad 2015/0098724).

Bestuur en secretaris GS-besluit van 7 april 2015, kenmerk 2015/0059756
van Stichting
(Provinciaal Blad 2015/0098724).
certificering SNL
alsmede de onder
hen ressorterende
pool van
deskundigen

N.25

Het verstrekken van niet op rechtsgevolg gerichte informatie die betrekking MC
heeft op de afgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel 1.8, eerste lid,
van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel 2016.

Bestuur Stichting
Certificering SNL

GS-besluit van 7 april 2015, kenmerk 2015/0059756
(Provinciaal Blad 2015/0098724).

N.26

Uitvoeren van audits op naleving certificeringsvoorwaarden

MC

Medewerkers van de GS-besluit van 7 april 2015, kenmerk 2015/0059756
Stichting
(Provinciaal Blad 2015/0098724).
Certificering SNL

N.27

Reconstructiewet
Procedurele afwikkeling van aanvragen tot schadevergoeding

M

(adj) HE

Alhoewel de Reconstructiewet per 1 juli 2014 is ingetrokken
bepaalt het overgangsrecht dat de wet van toepassing blijft op
bestaande reconstructieplannen. Deze mogelijkheid loopt tot
5 oktober 2016.

N. 28

Grondtransacties
Het beoordelen en afhandelen van verzoeken van particulieren en

M

HE

GS besluit 22 mei 2012, kenmerk 2012/0115733 voor het
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N. 29

N.30

terreinbeherende organisaties voor het vervreemden van met subsidie
verkregen grond
Het beslissen op aanvragen voor verlenging of beeindiging van de inzet van M
het Revolving Fund
Wet VTH
In te stemmen met aan GS voorgelegde ontwerp kwaliteitsverordeningen
M
VTH van gemeenten, indien het ontwerp in lijn is met de wettelijke eisen.

Tegemoetkoming faunaschade (Wet natuurbescherming)
N.31
Beslissen en ondertekenen van stukken betreffende de beschikkingen
inzake de tegemoetkoming faunaschade:

N.32

A. beslissen op en ondertekenen stukken betreffende verzoeken tot het
verlenen van een tegemoetkoming in geleden schade, aangericht door
natuurlijk in het wilde levende beschermde dieren als bedoeld in artikel
6.1, eerste lid onder a en b van de Wet natuurbescherming;
b. verrichten betalingen in verband met tegemoetkomingen zoals bedoeld
onder a;
c. beslissen op bezwaarschriften gericht tegen besluiten op grond van
artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming;
d. beslissen en ondertekenen stukken betreffende de verschuldigdheid en
de hoogte van een dwangsom bij niet tijdig beslissen op een aanvraag of
bezwaarschrift, wettelijke rente en terugvordering bij onverschuldigde
betaling in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
natuurbescherming.
e. het verdagen, opschorten, en verlengen van (beslis)termijnen;
f. overige correspondentie, niet zijnde besluiten in de zin van de Algemene
wet bestuursrecht en niet zijnde besluiten waaraan een financiële
verplichting is verbonden;
g. het vaststellen van een formulier voor het indienen van een aanvraag om
een tegemoetkoming.
h. het vaststellen van taxatierichtlijnen.
Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de
bestuursrechter in verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de
Wet natuurbescherming (zoals onder N31),
Het machtigen van medewerkers van BIJ12 om Gedeputeerde Staten te

HE

HE

MC
/M/
V

Directeur van BIJ12
en diens waarnemer

MC
/M/
V
MC

Directeur van BIJ12

uitvoeren van deze bevoegdheden hebben GS in deze nota
een beleidslijn vastgesteld.
GS besluit 10 april 2012, kenmerk 2012/0093368

GS besluit 30 augustus 2016 , kenmerk 2016/0264434
Het gaat hier om instemming ter voldoening aan de wettelijke
hoorplicht.

Directeur van BIJ12
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N.33

N.34

N.35

vertegenwoordigen in gedingen aanhangig bij de bestuursrechter in
verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
natuurbescherming (zoals onder N31)
Beslissen en ondertekenen van stukken betreffende (hoger) beroep of
verzet tegen beschikkingen inzake de tegemoetkoming faunaschade:
a. instellen (hoger) beroep of verzet;
b. ondertekenen verweerschriften;
c. verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen of om opheffing of
schorsing van een voorlopige voorziening.
Het verlenen van schriftelijk ondermandaat van de onder N.32
gemandateerde bevoegdheden aan onder hem ressorterende
leidinggevende functionarissen.
Het sluiten van dassenovereenkomsten

/M/
V
MC
/M/
V

Directeur van BIJ12

M

Directeur van BIJ12

M/
V

Directeur van BIJ12
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ALGEMEEN + PERSONEELSZAKEN
Deze bevoegdheden staan vermeld in de Bevoegdhedenlijst Algemeen en
zijn ook van toepassing op de eenheid Natuur en Milieu
BUDGETHOUDERSCHAP
De budgethouder mag verplichtingen die al zijn of nog worden aangegaan
ten laste brengen van een bepaald budget en mag vanuit die
verantwoordelijkheid betalingen laten verrichten.

MC

budgethouder

Zie de Verordening Financieel beheer en de Financiële
Uitvoeringsregels provincie Overijssel 2014
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