BEVOEGDHEDENLIJST EENHEID WEGEN EN KANALEN
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, kenmerk 2017/0105384
(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.

K.1

omschrijving bevoegdheid

A
D
M
MC
V

Algemeen
a. Het op basis van het eigendomsrecht verwijderen, meenemen, opslaan en M
op verzoek teruggeven van zonder toestemming aangebrachte zaken op,
aan of boven provinciale eigendommen;
b. het verkopen, overdragen of vernietigen van de onder a bedoelde zaken.

bevoegd
functionaris

Bijzonderheden

a.medewerker BU 6/7

-in situaties zoals hier bedoeld dient het te gaan om
zaken van gering belang die gewoonlijk in geen
verhouding staan tot een te volgen procedure formele
handhaving;
-meegenomen zaken dienen te worden geregistreerd;
bij teruggave, verkoop, overdracht, of
vernietiging van deze zaken dient hiervan
eveneens registratie te worden bijgehouden.

b. teamleider
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Nr.

K.2

K.3
K.4

K.5

K. 6

K. 7
K.7a

K. 8
K. 9
K.10

K.11
K.12

omschrijving bevoegdheid

A
D
M
MC
V
Aanschrijvingen m.b.t. het betreden van particuliere terreinen op basis van de M
Waterstaatswet.

Het afhandelen van schriftelijke klachten, voorzover de afhandeling niet
plaatsvindt via de klachtencommissie.
Het nemen van besluiten inzake aanschrijvingen tot het verleggen van kabels
en leidingen, incl. het beslissen over nadeelcompensatie als gevolg van
wijzigingen in de provinciale infrastructuur
Het voeren van correspondentie als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
Wetten en Verordeningen
Het in het kader van hoofdstuk. 4 en 5 van de Omgevingsverordening en de
Scheepsvaartverkeerswet en het Binnenvaartpolitiereglement:
a. verlenen en intrekken van ontheffing, vergunning, vrijstelling,
goedkeuring;
b. nemen van besluiten betreffende weigeringen.
Het in het kader van de regeling Uitwegen opleggen van nadere voorwaarden
en het wijzigen van nadere voorwaarden aan een melding
Het verlenen van vergunningen voor peuren/ visserij op provinciale
vaarwegen.
Verkeerswetgeving
Verkeersbesluiten Wegenverkeerswet 1994
het nemen van verkeersbesluiten inzake de Wegenverkeerswet 1994
het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen op basis van het besluit
Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer, Wegenverkeerswet 1994
het geven van aanwijzingen tot het nemen van een verkeersbesluit voor
gemeentelijke wegen buiten de bebouwde kom en de afwijzingen van
verzoeken hiertoe
Ontheffingen
ontheffingverlening wedstrijden (WV inzake deWegenverkeerswet 1994)
ontheffingverlening ten behoeve van langzaam verkeer inzake Regeling

M
M

bevoegd
functionaris

Bijzonderheden

teamleider,
projectleider,
medewerker
BU9
Teamleider
/programmaleider
teamleider
/programmaleider

Waterstaatswet

M

programmaleider,
teamleider,
projectleider

M

a. medewerker BU9
b. teamleider

M

medewerker BU9

Bevriezingsregeling nadeelcompensatie verleggen
kabels en leidingen of de opvolgende regeling (vanaf
2015)

teamleider

M
M

teamleider
medewerker BU9

M

portefeuillehouder en
medeportefeuillehouder

M
M

medewerker BU9
medewerker BU9
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Nr.

K.13

K.14

K.15

K.16

K.17
K.18

K.19
K.20
K.21
K.23

omschrijving bevoegdheid

Voertuigen, regeling tot uitvoering van hoofdstukken 3 en 4 van de
Wegenverkeerswet 1994
1. ontheffingverlening van ge- en verbodsbepalingen, alsmede van
verkeersborden en verkeerstekens (Wegenverkeerswet 1994/RVV 1990);
2. vrijstelling RVV 1990 voor personeel van de provincie Overijssel c.q.
voor aannemers en hun personeel ten behoeve van de uitvoering van taken
op het gebied van water, milieu en verkeer.
afwijzing ontheffingen inzake Wegenverkeerswet 1994
Scheepvaartverkeerswetgeving
Verkeersbesluiten
het nemen van verkeersbesluiten inzake Scheepvaartverkeerswet en Besluit
administratieve bepalingen scheepvaartverkeer, het
Binnenvaartpolitiereglement en de Omgevingsverordening
het nemen van tijdelijke verkeersmaatregelen (BABS)

afwijzing verkeersbesluiten inzake Scheepvaartverkeerswet
Uitvoeringsbesluiten
het aanwijzen van de bevoegde autoriteit voor vaarwegen in beheer bij de
provincie inzake de Scheepvaartverkeerswet en het Vaststellingsbesluit
Binnenvaartpolitiereglement
het aanwijzen van buitengewone opsporingsambtenaren inzake de
Scheepvaartverkeerswet
het aanwijzen van personen bevoegd tot het geven van verkeersaanwijzingen
aan het scheepvaartverkeer inzake de Scheepvaartverkeerswet
Het vaststellen van de bedieningstijden van sluizen en bruggen
Privaatrechtelijke rechtshandelingen
Besluit tot het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke
rechtshandelingen:
a. tot de afhandeling en de vergoeding van vermogensschade en ander
nadeel indien de provincie daartoe rechtens is verplicht en het
verkrijgen van zulke schadevergoeding indien een ander jegens de
provincie daartoe rechtens is verplicht;

A
D
M
MC
V

bevoegd
functionaris

M

1. medewerker BU9

Bijzonderheden

2.HE

M

teamleider

M

teamleider

M

medewerker BU6, BU7,
BU8, BU9 en BU10

M

teamleider

M

HE

M

HE

M

HE

M

HE

M/V

artikel 2, besluit 15 04 1992, Stbl. 234

Voor projecten zie Algemene lijst A.14 in aanvulling
op A.10
a.HE
b. programmaleider,
teamleider

Indien het aangaan en ondertekenen van een
schikking die voortkomt uit contractuele geschillen
aan de orde is zie A.11
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Nr.

K. 24

K. 25

K. 26

K. 27
K 28

omschrijving bevoegdheid

b. het retourneren van bankgaranties
Het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot provinciale
eigendommen:
a. huur en verhuur
b. pacht, ingebruikneming
c. beheer en onderhoud
Het aangaan van:
a. beheersovereenkomsten en kostenverdelingsovereenkomsten, alsmede van
overeenkomsten over de bediening van kunstwerken door/voor andere
beheerders van kunstwerken en;
b. overeenkomsten over het uitvoeren van gladheidsbestrijding door/voor
andere wegbeheerders
Het met gebruikmaking van orderbonnen en/of benzinepasjes:
a. aanschaffen van motorbrandstoffen;
b. laten verrichten van onderhoud en/of kleine reparaties, per geval tot een
max. bedrag van € 2.500,-;
c. verstrekken van opdrachten en het doen van leveranties:
per geval tot een max. bedrag van € 1.000,- zonder vooraf gepleegd
overleg,
en per geval tot een max. bedrag van € 2.500,- met instemming van de
rayoncoördinator, dan wel de inspecteur scheepvaart.
De vertegenwoordiging van de provincie buiten rechte bij het passeren van
notariële akten.
Het verhalen van kosten van onderzoek en sanering indien de Staat der
Nederlanden ter zake niet van haar bevoegdheden gebruik maakt .

A
D
M
MC
V

bevoegd
functionaris

Bijzonderheden

M/V Teamleider,
programmaleider

M/V
a. HE, programmaleider
b. HE

M/V medewerker BU
voor zover belast met de
feitelijke uitvoering van
het beheer en onderhoud
van (vaar)wegen

V

teamleider

M

Teamleider,
programmaleider
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Nr.

omschrijving bevoegdheid

A
D
M
MC
V

bevoegd
functionaris

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

Bijzonderheden

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