BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID PUBLIEKE DIENSTVERLENING
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 29 maart 2017, kenmerk 2017/0105380

(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.

PD.1

Omschrijving bevoegdheid

BELEIDSINFORMATIE
Besluit tot het aangaan en ondertekenen van overeenkomsten tot het
laten uitvoeren van onderzoek
HANDHAVING

A
D
M
MC
V
M/V

Bevoegd
functionaris

PDBA/PDBU
Teamleider
PDH

Bijzonderheden

Zie Inkoop- en Aanbestedingsbeleid provincie Overijssel
2010-2015
Indien het een omvangrijk en/of bestuurlijk gevoelig geval
betreft, zal in overleg met de portefeuillehouder het
mandaat worden teruggelegd.
2 t/m 19 moet ruim worden opgevat, zodat o.a. verlening,
intrekking, wijziging, weigering etc. ook onder de
gemandateerde bevoegdheid valt.
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Nr.

PD.2

Omschrijving bevoegdheid

A
D
M
MC
V
M

Bevoegd
functionaris

M

Teamleider

M

Teamleider

MC

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

PD.7

a. Het vaststellen van een last onder bestuursdwang of het vaststellen
van een last onder dwangsom wegens overtreding van bij of
krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen.
b. gelasten een badinrichting te sluiten, een zwemverbod instellen of
een negatief zwemadvies uitbrengen.
Het vaststellen van de last onder bestuursdwang voor overtredingen
als bedoeld in PD.2 indien de situatie dermate spoedeisend is dat de
beslissing tot toepassing bestuursdwang niet tevoren op schrift
gesteld kan worden.
Het vaststellen van besluiten waarbij een verzoek om handhavend
optreden van een derde of de inspecteur wordt afgewezen omdat er al
handhavend wordt opgetreden door Gedeputeerde Staten of omdat er
geen sprake is van een overtreding.
Handhavingswaarschuwingen, voornemens om handhavend op te
treden (dwangsom of bestuursdwang) en afloopberichten
Verlengen begunstigingstermijn van de last onder dwangsom en de
last onder bestuursdwang
Vaststellen gedoogbeschikking

PD.8

De beschikking tot uitstel van betaling

M

Teamleider

PD.9

De beschikking tot vaststelling van de verschuldigde wettelijke rente

M

Teamleider

PD.10

Het invorderen bij dwangbevel
a. voor dwangsommen en kosten bestuursdwang en
b. wanneer niet of niet volledig binnen de gestelde
aanmaningstermijn is betaald
Het aanmanen van de schuldenaar die in verzuim is

M

Teamleider

MC/
M
M

Teamleider

PD.3

PD.4

PD.5
PD.6

PD.11
PD.12

De beschikking tot vaststellen van de hoogte van de kosten van
bestuursdwang, “de kostenbeschikking”

Bijzonderheden

Teamleider

Aan deze beschikking kunnen voorschriften worden
verbonden, dit biedt ook de mogelijkheid om een
betalingsregeling in de beschikking op te nemen.

Teamleider
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PD.13

PD.14
PD.15
PD.16

PD.17

PD.18

PD.19

De beschikking op het verzoek tot toepassing van bestuursdwang
nadat eerst een last onder bestuursdwang is opgelegd, “de
toepassingsbeschikking”
De beschikking omtrent de invordering van een dwangsom, “de
invorderingsbeschikking”
Het vaststellen van besluiten dan wel afwijzen van een verzoek tot
opheffen, opschorten of verminderen van de dwangsom.
Het nemen van besluiten over het verlenen van goedkeuring (of het
onthouden daarvan) aan onderzoeksrapportages en andere
verplichtingen ten aanzien van onderzoeksrapportages op basis van
enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen.
Het geven van aanwijzingen m.b.t. te nemen maatregelen naar
aanleiding van een verontreiniging of aantasting van de bodem. Het
geven van aanwijzingen tot het laten beoordelen van de
reinigbaarheid van de verontreinigde grond op een bij die aanwijzing
te bepalen wijze.
Het geven van bevelen bij ernstige verontreiniging of aantasting van
de bodem ten gevolge van een ongewoon voorval:
- tot het nemen van maatregelen ten einde de oorzaak van de
verontreiniging of aantasting weg te nemen en de
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen
daarvan te beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken
- tot het geven van een bevel die handelingen te staken welke
de oorzaak of mede de oorzaak zijn van de verontreiniging
of aantasting.
- tot het geven van een bevel aan derden bepaalde personen
toe te laten op hun grondgebied en deze in de gelegenheid
stellen onderzoek in te stellen dan wel oorzaak van de
verontreiniging of aantasting weg te nemen dan wel de
verontreiniging of de aantasting en de directe gevolgen
daarvan te (kunnen) beperken en zoveel mogelijk ongedaan
te maken.
Indien zich een ongewoon voorval heeft voortgedaan, in
spoedeisende omstandigheden ter bescherming van het milieu, aan
degenen die een inrichting drijven waarvoor zij bevoegd gezag zijn
en degenen die geen inrichting drijven maar bij wie wel afvalstoffen
ontstaan of aanwezig zijn, een of meerdere van de volgende
verplichtingen of verboden op te leggen:

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider
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PD.20
PD.21
PD.22
PD.23

PD.24
PD.25
PD.26
PD.27

PD.28
PD.29
PD.30
PD.31

PD.32
PD.33

a. afvalstoffen te scheiden of gescheiden te houden;
b. afvalstoffen gescheiden aan te bieden:
c. afvalstoffen ter plaatse nuttig toe te passen of te verwijderen op
een bepaalde wijze;
d. verbod afvalstoffen langer onder zich te houden dan een bepaalde
termijn;
e. afvalstoffen af te geven aan een daartoe aangewezen persoon of te
brengen naar een daartoe aangewezen plaats.
Het opleggen van een bestuurlijke boete
Het voorschrijven van maatregelen bij overschrijden van een
grenswaarde uit een luchthavenbesluit
Het toekennen en afwijzen van verzoeken tot geheimhouding van
veiligheidsrapporten
Het vaststellen van strafbeschikkingen
VERGUNNINGVERLENING
WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT EN
DE WET MILIEUBEHEER
Het beslissen omtrent de vraag of een milieu-effectrapportage moet
worden gemaakt
Het beslissen dat een milieu-effectrapport niet voldoet
Het beslissen op verzoeken om geheimhouding van gegevens als
bedoeld in de Wet milieubeheer
Het verlengen van de termijn waarbinnen een definitieve
beschikking wordt genomen op een aanvraag dan wel het aanhouden
van een aanvraag
Het vaststellen van een ontwerpbeschikking op een aanvraag om een
besluit ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een
omgevingsvergunning
Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken toestemmingen voor
het ontbranden van vuurwerk
Het verlenen of weigeren van toestemming tot het houden van
proefnemingen op basis van de Wet algemene bepalingen
Omgevingsrecht
Het vaststellen van nadere eisen met betrekking tot metingen,
berekeningen, tellingen of registratie
Het in ontvangst nemen, beoordelen en schriftelijk reageren op in de
omgevingsvergunning voorgeschreven rapportages

M
M

Teamleider
Teamleider

M

adjHE

M

Teamleider
PDV

M

Teamleider

M
M

Teamleider
Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

GS-besluit kenmerk 2011/0321961

artikel 19.3 van de Wet milieubeheer
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PD.34

PD.35
PD.36
PD.37
PD.38
PD.39
PD.40

PD.41

Het analyseren en achterhalen van oorzaken bij meldingen, als
vermeld in Hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, het kennis geven
van deze meldingen aan andere bestuursorganen en het opdragen tot
het nemen van passende maatregelen
Het nemen van besluiten op grond van
omgevingsvergunningvoorschriften

M

Teamleider

M

Teamleider

Het toekennen van een vergoeding voor zover niet op andere wijze in
een redelijke vergoeding is of kan worden voorzien
Het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning
Het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen
Besluiten tot het opleggen van maatwerkvoorschriften
Het geven van advies inzake een aanvraag om een
omgevingsvergunning (of een ontwerp-beschikking) voor een
inrichting, die geheel of gedeeltelijk in een waterwin- of
grondwaterbeschermingsgebied ligt
WET GELUIDHINDER

M

Teamleider

M
M
M
MC

Teamleider
Teamleider
Teamleider
Teamleider

Het vaststellen van hogere geluidgrenswaarden

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

WET LUCHTVAART
PD.42

PD.43
PD.44
PD.45
PD.46

PD.47
PD.48

Het onder bijzondere omstandigheden verlenen, weigeren, wijzigen
of intrekken van een vrijstelling van een regel in het
luchthavenbesluit, en het zonodig daaraan verbinden van
beperkingen en voorschriften
Het afgeven, weigeren, wijzigen of intrekken van een verklaring
van geen bezwaar of een ontheffing
Het aanvragen van een verklaring veilig gebruik luchtruim bij de
Minister als bedoeld in de Wet luchtvaart
Het geven van advies aan de Minister inzake luchtverkeersroutes en procedures als bedoeld in de Wet luchtvaart
Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een ontheffing
voor tijdelijk en uitzonderlijk gebruik van een terrein voor landing of
opstijging van een luchtvaartuig
OMGEVINGSVERORDENING OVERIJSSEL
het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een ontheffing
inzake grondwaterbescherming
het nemen van besluiten op grond van ontheffingsvoorschriften

Teamleider
Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider
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PD.49

PD.50

PD.51
PD.52

PD.54

PD.55
PD.56

PD.57
PD.58

PD.59
PD.60

het nemen van overige besluiten en het uitvoeren van handelingen
die verbonden zijn aan het uitvoeren van ontheffingprocedures
inzake grondwaterbescherming
het nemen van besluiten en het uitvoeren van handelingen naar
aanleiding van meldingen als bedoeld in artikel 3.2.2.8, eerste lid van
de Omgevingsverordening
Het vaststellen van een formulier ten behoeve van een
ontheffingaanvraag en ten behoeve van een melding
Het nemen van besluiten tot het afwijken van de
ontheffingvoorschriften dan wel tot het stellen, wijzigen, aanvullen
of intrekken van nadere eisen voor zover dit is aangegeven in de
Omgevingsverordening

M

Teamleider

M

Teamleider

MC

Teamleider

M

Teamleider

Het aanwijzen van deskundigen voor advies over schadevergoeding
als bedoeld in artikel 3.2.6.3, eerste lid van de
Omgevingsverordening Overijssel
WATERWET
Het afhandelen van meldingen inzake het onttrekken van
grondwater.
Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een vergunning
voor het onttrekken van grondwater of het infiltreren van water, met
uitzondering van vergunningen voor de drinkwatervoorziening
Opleggen gedoogplicht voor onderzoek

MC

portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

Aanwijzing bestuursorgaan dat aanvraag in behandeling neemt bij
een handeling of samenstel van handelingen (samenloop) waarbij
meer dan een bestuursorgaan bevoegd is.
Advisering op samenloop beschikkingen

M

Teamleider

M

Teamleider

Bepalen dat een revisievergunning aangevraagd moet worden in het
geval dat er een wijziging wordt aangevraagd van een vergunning
die betrekking heeft op een handeling die deel uitmaakt van een
samenstel van handelingen waarvoor reeds één of meer
vergunningen zijn afgegeven.

M

Teamleider
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PD.61

PD.62

PD.63
PD.64
PD.65
PD.66

PD.67
PD.68
PD.69
PD.70
PD.71
PD.72
PD.73

PD.74

Buiten behandeling laten aanvraag wijzigen afzonderlijke
watervergunningen wanneer is bepaald dat een revisievergunning
moet worden gevraagd
Ambtshalve revisievergunning verlenen indien voor een samenstel
van handelingen verschillende watervergunningen van kracht zijn.
WET HYGIËNE EN VEILIGHEID BADINRICHTINGEN EN
ZWEMGELEGENHEDEN
Het afhandelen van een kennisgeving voornemen oprichting,
wijziging en uitbreiding van een badinrichting
Het nemen van (ontwerp-)beschikkingen op een aanvraag om
ontheffing van wettelijke voorschriften
Het nemen van besluiten op grond van ontheffingvoorschriften
Het opleggen van nadere voorschriften
ONTGRONDINGENWET
Het nemen van besluiten op grond van voorschriften verbonden aan
een ontgrondingvergunning
Het nemen van (ontwerp-)beschikkingen inzake ontgrondingen
Het behandelen van alle overige administratieve zaken ter uitvoering
van de Ontgrondingenwet (inclusief retournering bankgaranties)
Het behandelen van aanvragen overeenkomstig artikelen 26 -29a
Ontgrondingenwet, voor zover géén beschikking
Het behandelen van aanvragen overeenkomstig artikelen 26 -29a
Ontgrondingenwet, voor zover beschikking
Het behandelen van zaken conform art. 21f Ontgrondingenwet
(heffing)
Het behandelen van privaatrechtelijke claims, alleen voor wat betreft
het eigen risico, op grond van onrechtmatige daad aangaande
ontgrondingsbeschikkingen
Wet natuurbescherming
Besluiten ter uitvoering van de Wet natuurbescherming: aanvraag
buiten behandeling laten, termijn van behandeling verlengen,
weigeren, wijzigen, intrekken en verlenen (ontwerp en besluit).
Uitgezonderd zijn:
- Besluiten die in het kader van artikel 6.1 van de Wet
natuurbescherming aan BIJ12 zijn gemandateerd. Welke
specifieke besluiten dit zijn staat in de bevoegdhedenlijst

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M
M

Teamleider
Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

Teamleider

M

portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder

M

Teamleider

Artikel 8 van de Ontgrondingenwet
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Natuur en Milieu.
PD.75

Sluiten van de jacht op grond van artikel 3.22 lid 4 Wet
natuurbescherming

M

Teamleider

PD.76

Opdracht op grond van artikel 3.18 Wet natuurbescherming om
populaties van vogels of dieren van soorten te beperken.

M

Teamleider

PD.77

Op grond van artikel 1.3 lid 4 van de Wet natuurbescherming
instemming verlenen of onthouden voor projecten en handelingen
gelegen op andere provinciaal grondgebied
Toezenden van besluiten en informatie aan minister in het kader van
artikel 2.8 lid van de Wet natuurbescherming
Besluiten tot beperken toegang als bedoeld in artikel 2.5 1e lid van de
Wet natuurbescherming

M

Teamleider

MC

Teamleider

M

Het geven van een zienswijze op een ontwerp-besluit,, waarvoor de
Minister als bedoeld in de Wet natuurbescherming het bevoegd
gezag is
Vaststellen formulier voor meldingen en aanvragen in het kader van
Wet natuurbescherming.
Uitgezonderd zijn:
- Het vaststellen van aanvraagformulieren wat in het kader
van artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming aan BIJ12
zijn gemandateerd. Zie hiervoor bevoegdhedenlijst Natuur
en Milieu.

MC

portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder
Teamleider

M

Teamleider

M

teamleider PDV

M

teamleider PDV

M

teamleider PDV

M

teamleider PDV

PD.78
PD.79

PD.80

PD.81

PD.83

PD.84
PD.85

PD.86

WET BODEMBESCHERMING
Het besluiten tot toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bij bodemsaneringen
Het nemen van besluiten in het kader van het Besluit Uniforme
Saneringen (BUS).
Inschrijven van publiekrechtelijke beperkingen voortvloeiend uit
besluiten op grond van de Wbb in de openbare registers van het
Kadaster.
Het nemen van een beschikking ingevolge de Wet

- Sluiting van de jacht zal door de teamleider telefonisch
afgestemd worden met portefeuillehouder dan wel zijn
vervanger
Het gaat hier om de bevoegdheid om de omvang van een
bij de opdracht aangeduide populatie van vogels of van
dieren van soorten te beperken

enkele medewerkers van team PDV zijn gemachtigd met
een persoonlijk certificaat (PKI: Public Key
Infrastructure) voor de kadastrale inschrijving.
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PD.87
PD.88

PD.89

PD.90
PD.91
PD.92

PD.93

PD.94

bodembescherming, volgend uit de artikelen: 28 jo. 37, 38, 39, 39c,
39d, 40 en 42, alsmede alle daaruit voortvloeiende wettelijke
mogelijkheden voor het geven van aanwijzingen, het geven van
bevelen, het vaststellen van rechten en verplichtingen en stellen van
termijnen
Het vaststellen van meldingsformulieren en formulieren voor het
aanvragen van beschikkingen op grond van de Wbb
het naar aanleiding van een melding van een derde kwalificeren van
een geval van verontreiniging als een niet-ernstig geval van
verontreiniging
het naar aanleiding van een melding van een derde kwalificeren van
een geval van verontreiniging als een ernstig en niet spoedeisend
geval van verontreiniging
Het treffen van maatregelen en het geven van bevelen bij aantasting
van de bodem ten gevolge van een ongewoon voorval
Gedoogverplichtingen annex vergoeding van schade aan derden
het geven van opdrachten t.b.v. onderhoud en beheer van
bodeminformatie-systemen
OPDRACHTEN
Het verlenen van opdrachten voor onderzoeken t.b.v. voorbereiding
van de NaNOV-geluidsschermen
Het geven van opdrachten tot betalingen in het kader van de
onderzoeken naar de plaatsing van NaNOV-geluidsschermen
genoemd onder PD.95
SUBSIDIES

M

teamleider PDV

M

teamleider PDV

Meldingsfomulieren zijn geregeld in de Actualisatie
Omgevingsverordening Overijssel 2013
Wet Bodembescherming

M

teamleider PDV

Wet Bodembescherming

M

teamleider PDV

Wet Bodembescherming

M
M/V

teamleider PDV
adjHE

art. 70 Wet Bodembescherming

M/V

PDV
Teamleider

MC

Teamleider

Privaatrechtelijke overeenkomst, gereguleerd door
Inkoop- aanbestedingsbeleid provincie Overijssel
Volmacht slechts voor specifieke overeenkomst.
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PD.95

Het verstrekken van subsidies (beslissing om de aanvraag buiten
behandeling te laten, verlenen, weigeren, wijzigen, bevoorschotten,
opschorten van betaling, vaststellen, intrekken en terugvorderen) en
daarmee samenhangende besluiten (zoals het aangaan en
ondertekenen van overeenkomsten met rechtspersonen) ter
uitvoering daarvan, op basis van:
a. een door Gedeputeerde Staten vastgesteld
Uitvoeringsbesluit;
b. een door Provinciale Staten vastgestelde Algemene
Subsidieverordening;
c. een door Provinciale Staten vastgestelde begroting;
d. een ingetrokken bijzondere subsidieverordening;
e. Europese subsidies in het kader van plattelandsontwikkeling
en regionale ontwikkeling;
f. de in artikel 33 RILG genoemde regelingen die op grond
van artikel 93 lid 2 WILG zijn gedelegeerd aan
Gedeputeerde Staten;
g. subsidieverordening Mobiliteit Regio Twente;
h. subsidieverordening Regeling Buurtbusprojecten Regio
Twente.
i. het Besluit financiële bepalingen bodemsanering 2005

M

Teamleider PDS en –
voor zover er geen
provinciale financiële
verplichtingen of
betalingen in geding
zijn – de medewerker
bedrijfsvoering team
PDS

Mandaat m.b.t. verordeningen onder g. en h. is verleend
bij GS-vergadering op 3 februari 2015 (2015/0023181)
gepubliceerd in Provinciaal blad nr. 2015/0029392.

Uitgezonderd zijn:
- Subsidies op basis van de Wet personenvervoer 2000
- Subsidies waarvoor elders in dit mandaatbesluit extern
mandaat is verleend voor het verstrekken van de subsidie en
aanverwante besluiten.
- Met subsidies samenhangende besluiten als bedoeld in B.10
- Het verlenen van Europese subsidie plattelandsontwikkeling
en regionale ontwikkeling.
GRONDZAKEN
Algemeen

PD.96

Het verrichten van buitengerechtelijke (rechts-) handelingen in
reactie op het niet nakomen van verbintenissen door de wederpartij
bij een overeenkomst aangaande verwerving, zelfrealisatie,
vervreemding, zakelijke rechten, landinrichting en/of tijdelijk beheer,

In voorkomende gevallen zal, conform de gemaakte
afspraken tussen de eenheden advies gevraagd worden bij
de eenheid die het budgethouderschap heeft.

V/M/
MC

TL Grondzaken

Alle onderstaande bevoegdheden worden uitgevoerd
binnen de daartoe gestelde kaders van de vigerende nota
grondbeleid.
Omvat onder meer:
- Ingebrekestelling
- Verlangen nakoming
- Ontbinding
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PD.97

indien de TL grondzaken bevoegd was tot het aangaan van deze
overeenkomst
Verwerving onroerende zaken (incluis zelfrealisatie)
Het vaststellen van een verwervingsplan waarvan de totaal raming
van de verwervingskosten (koopprijzen en (volledige)
schadeloosstellingen) het bedrag van
€ 1.000.000,- niet te
boven gaat
Het actualiseren van een verwervingsplan

-

PD.99

Het doen van biedingen namens de provincie Overijssel met het oog
op te sluiten zelfrealisatieovereenkomsten.

V

Directie of HE in
hoedanigheid van
ambtelijk
opdrachtgever
Directie of HE in
hoedanigheid van
ambtelijk
opdrachtgever
TL Grondzaken

PD.100

Het aangaan van overeenkomsten inzake zelfrealisatie conform de in
de vigerende nota grondbeleid benoemde interventieladder voor
zover de grond opgenomen is in een door of namens GS vastgesteld
verwervingsplan
Het afwijzend reageren op een aanbod tot zelfrealisatie van gronden.
Het doen van biedingen namens de Provincie Overijssel ten behoeve
van grondverwervingen die door het team grondzaken krachtens
interne opdrachtverlening worden verricht

V/M

TL Grondzaken

V/M
V

TL Grondzaken
TL Grondzaken

PD.103

Het verwerven van onroerende zaken of daarop gevestigde beperkte
rechten passend binnen de totaalraming van de koopprijzen of
volledige schadeloosstellingbedragen zoals opgenomen in het door
of namens GS vastgestelde verwervingsplan

V/M

TL Grondzaken

PD.104

Het verwerven van onroerende zaken of daarop gevestigde beperkte
rechten waarin niet is voorzien in een vastgesteld verwervingsplan,
voor zover ofwel de koopprijs of de volledige schadeloosstelling het
bedrag van €50.000,- niet te boven gaat
Het verwerven van onroerende of daarop gevestigde beperkte
rechten waarin niet is voorzien in een vastgesteld verwervingsplan,
voor zover de verwerving noodzakelijk is om een
landinrichtingproces tot een goed einde te brengen

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

PD.98

PD.101
D.102

PD.105

M

M

Opleggen overeengekomen boete

HE PPM dient het verwervingsplan geaccordeerd te
hebben alvorens van deze bevoegdheid gebruik gemaakt
wordt
HE PPM dient de actualisatie geaccordeerd te hebben
alvorens van deze bevoegdheid gebruik gemaakt wordt

Volmacht ziet zowel op biedingen onder voorbehoud van
instemming van Gedeputeerde Staten, als biedingen naar
aanleiding van een genomen besluit tot het aangaan van
de zelfrealisatieovereenkomst

Volmacht ziet zowel op biedingen onder voorbehoud van
instemming van Gedeputeerde Staten, als biedingen naar
aanleiding van een genomen besluit tot verwerving
Onder verwervingsplan wordt tevens GS-besluitvorming
in het kader van Revolving Fund verstaan;
Onder P.8 valt ook de overeenkomst waarbij partijen
afspreken de eigendomsoverdracht niet via notariële akte
maar door inschrijving onteigeningsvonnis te laten
plaatsvinden
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PD.106

PD.107

Het afwijzend reageren op een aanbod tot verwerving van grond
en/of opstallen door de Provincie
Vervreemding onroerende zaken
Het vaststellen van een vervreemdingsplan waarvan de totaalraming
van de opbrengsten het bedrag van
€ 1.000.000,- niet te boven gaat

V/M

TL Grondzaken

M

HE PPM dient het vervreemdingsplan geaccordeerd te
hebben alvorens van deze bevoegdheid gebruik gemaakt
wordt.

Zie besluit 2014/0145974

PD.108

Het actualiseren van een vervreemdingsplan

M

PD.109

Het vervreemden van onroerende zaken of daarop gevestigde
beperkte rechten zoals voorzien in een door of namens GS
vastgesteld (vervreemdings)plan
Het vervreemden van onroerende zaken of daarop gevestigde rechten
waarin niet is voorzien in een vastgesteld (vervreemdingsplan, voor
zover de opbrengst per transactie het bedrag van € 500.000,- niet te
boven gaat
Het vervreemden van onroerende zaken of daarop gevestigde rechten
waarin niet is voorzien in een vastgesteld vervreemdingsplan, voor
zover de vervreemding noodzakelijk is om een landinrichting tot een
goed einde te brengen
Ruiling onroerende zaken
Het ruilen van onroerende zaken of daarop gevestigde beperkte
rechten voor zover de verwerving en vervreemding is onder te
brengen in één van bovengenoemde volmachten met betrekking tot
verwerving en vervreemding
Zakelijke rechten
Het aangaan van overeenkomsten inzake vestiging van rechten van
erfpacht en opstal voor zover de waarde van de grond het bedrag van
€ 1.000.000,- niet te boven gaat
Het vestigen van erfdienstbaarheden ten laste en ten gunste van
provinciale onroerende zaken
Het vestigen van alle andere, hiervoor niet genoemde, zakelijke
rechten, voor zover de waarde van de grond het bedrag van €
1.000.000,- niet te boven gaat
Het aangaan van overeenkomsten van afstand van beperkt zakelijke
rechten

V/M

Directie of HE in
hoedanigheid van
ambtelijk
opdrachtgever
Directie of HE in
hoedanigheid van
ambtelijk
opdrachtgever
TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

PD.110

PD.111

PD.112

PD.113

PD.114
PD.115

PD.116

HE PPM dient de actualisatie geaccordeerd te hebben
alvorens van deze bevoegdheid gebruik gemaakt wordt.

Onder vervreemdingsplan wordt tevens GSbesluitvorming in het kader van Revolving Fund verstaan

Onder ruiling wordt tevens (wilg) overeenkomsten van
ruilverkaveling verstaan

Onder de term zakelijke rechten wordt nadrukkelijk ook
verstaan de kwalitatieve verplichting (persoonlijk recht
met zakelijke werking)
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PD.117

PD.118

PD.119
PD.120

PD.121

PD.122
PD.123
PD.124

PD.125
PD.126
PD.127
PD.128
PD.129
PD.130

PD.131
PD.132

De opzegging van een beperkt zakelijk recht indien dit bij vestiging
van het recht of bij wet is mogelijk gemaakt
Notariële (rechts)handelingen
Het verrichten van alle noodzakelijke (rechts)handelingen ten
behoeve van notariële akten van levering die voortvloeien uit of
samenhangen met een bestaand besluit inzake verwerving of
vervreemding van registergoederen, Wvg-aanwijzing of
Onteigening, tevens inhoudende de mogelijkheid van substitutie aan
medewerkers van het notariaat
Het doen van inschrijvingen in de openbare registers overeenkomstig
het bepaalde in artikel 3:17 BW
Het afgeven van een verklaring van waardeloosheid als bedoeld in
artikel 3:28 BW alsmede het afgeven van verklaringen aan het
notariaat inzake de status quo van eerder door de provincie
verkregen rechten
Rectificaties als bedoeld in artikel 59 Kadasterwet van gepasseerde
akten voor zover het betreft wijzigingen van geringe betekenis
Landinrichting
Het behartigen van de belangen als eigenaar, zakelijk gerechtigde of
gebruiker in landinrichtingsprojecten
Het aangaan van overeenkomsten betreffende de verrekenprijzen van
gronden in landinrichtingsprojecten
Het indienen van verzoeken tot afkoop van ruilverkavelings- of
landinrichtingsrenten of belastingen
Tijdelijk Beheer
Het vaststellen van een tijdelijk beheerplan
Het verhuren en in bruikleen geven van aan de provincie
toebehorende onroerende zaken, e.e.a. met de macht van substitutie
Het huren en in bruikleen nemen door de provincie van aan derden
toebehorende onroerende zaken
Het verpachten van aan de provincie toebehorende onroerende
zaken, e.e.a. met de macht van substitutie
Het pachten door de provincie van aan derden toebehorende zaken
Het verstrekken van een machtiging tot verlening van schriftelijke
toestemmingen geldende voor de visserij ((visvergunningen) als
bedoeld in artikel 21 lid 2 onder a van de Visserijwet 1963
Het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 25 van de
Visserijwet 1963, e.e.a. met de macht van substitutie
Het aangaan van een overeenkomst als bedoeld in artikel 3.23 lid 1

V/M

TL Grondzaken

V/M
C

TL Grondzaken

MC

TL Grondzaken

MC

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M/
MC
V/M

TL Grondzaken

V/M/
MC

TL Grondzaken

V/M
V/M

TL Grondzaken
TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M
M/M
C

TL Grondzaken
TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

TL Grondzaken
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PD.133

PD.134

PD.135
PD.136

PD.137

PD.138
PD.139
PD.140

PD.141
PD.142

onder d van de Wet natuurbescherming (huur jachtrecht), e.e.a. met
de macht van substitutie
Het opzeggen, ontbinden, wijzigen en beëindigen van
overeenkomsten terzake van huur, bruikleen, pacht,of jacht- en
visrechten, e.e.a. met de macht van substitutie
Het sluiten van een overeenkomst inzake contractsoverdracht van
huur, pacht of bruikleen dan wel het verlenen van medewerking aan
een dergelijke akte.
Het geven van toestemming voor het leggen van een leiding of kabel
Het maken van bezwaar tegen door bestuursorganen opgelegde
belastingen of heffingen betreffende gronden bij de provincie in
eigendom
Het verrichten van handelingen betreffende het dagelijks beheer van
in tijdelijk beheer zijnde onroerende zaken, e.e.a. met de macht van
substitutie
Het doen van betalingen als gevolg van het in eigendom hebben van
gronden in tijdelijk beheer
Het afsluiten van contracten met nutsbedrijven, e.e.a. met de macht
van substitutie
Het inschakelen van een gerechtelijke incassobureau, e.e.a. met de
macht van substitutie
Wet voorkeursrecht gemeenten
Het doen van een voorlopige Wvg-aanwijzing
Alle noodzakelijke besluiten en (rechts)handelingen die plaats
kunnen vinden in het kader van de Wvg nadat een (voorlopige)
Wvg-aanwijzing heeft plaatsgehad bij GS of PS besluit.

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M
V/M

TL Grondzaken
TL Grondzaken

V/M/
MC

TL Grondzaken

MC

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

V/M

TL Grondzaken

M

Directie

/V/M/
MC

TL Grondzaken

Omvat onder meer:
- bekendmaking, kennisgeving en nederlegging
van besluit (voorlopige) aanwijzing;
- het (al dan niet op verzoek) besluiten tot
intrekking van de aanwijzing en mededeling
daarvan;
besluit niet van toepassing zijn
aanbiedingsplicht;
- besluit al dan niet in beginsel tegen nader
overeen te komen voorwaarden aan te kopen;
- het doen (dan wel intrekken) van een verzoek aan
de rechtbank om een prijsoordeel te geven;
- het verplicht meewerken aan een akte van
levering n.a.v. een gerechtelijke uitspraak;
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-

PD.143

PD.144

Onteigeningswet
Het nemen van alle benodigde besluiten en/of (rechts)handelingen
ter uitwerking van het GS/PS besluit tot onteigenen, waaronder het
starten en voeren van een administratieve en/of gerechtelijke
procedue inclusief de mogelijkheid tot instellen (hoger) beroep en
cassatie op grond van alle toepasbare titels van de Onteigeningswet

De betaling van krachtens vonnis vastgestelde schadeloosstelling
ALGEMEEN + PERSONEELSZAKEN
Deze bevoegdheden staan vermeld in de Bevoegdhedenlijst
Algemeen en zijn ook van toepassing op de eenheid Project- en
Programmamanagement
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

V/M/
MC

TL Grondzaken

MC

TL Grondzaken

MC

Budgethouder

gebruikmaking van alle mogelijke
rechtsmiddelsn
inroepen van de nietigheid van rechtshandelingen
die verricht zijn met de kennelijke strekking
afbreuk te doen aan de voorkeurspositie van de
provincie

Omvat onder meer:
-aanvaarden van de opdracht van PS tot uitvoering en
voordracht van het onteigeningsverzoek aan de Kroon
- dagvaarden van eigenaren en betekenen dagvaarding
belanghebbenden
- het uitbrengen van het laatste bod in de dagvaarding
- indienen van bezwaren bij de rechter-commissaris
-het indienen van verweerschriften, nemen van conclusies
alsmede alle overige noodzakelijke (rechts)handelingen

Zie de Verordening Financieel beheer en de Financiële
uitvoeringsregels Provincie Overijssel 2014.
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