Bevoegdhedenregister externe mandaten
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Energiefonds

Subsidieregelingen Energiefonds, paragraaf 3.9 Ubs
NR
EX.1

EX.2

Bevoegdheid
Het nemen en ondertekenen van besluiten tot
verlenen en weigeren van subsidies op grond van
de paragraaf ‘Energiefonds’ van het
Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel; tevens het
wijzigen van subsidieverleningsbesluiten, het
vaststellen van subsidiebesluiten, het wijzigen van
subsidievaststellingsbesluiten, het sluiten van
eventuele uitvoeringsovereenkomsten ex art. 4:36
Awb dan wel het verrichten van alle
rechtshandelingen indien deze volgen/voortvloeien
uit de subsidiebeschikking dan wel
uitvoeringsovereenkomst onder de voorwaarde dat
het oordeel van de fondsbeheerder en het advies
van de adviescommissie met betrekking tot de
aanvragen eensluidend zijn.
Het buiten behandeling laten, bevoorschotten,
opschorten, intrekken en terugvorderen van
subsidies op grond van de paragraaf
‘Energiefonds’ van het Uitvoeringsbesluit subsidies
Overijssel.

Toelichting
GS 2012/0288964 d.d. 1812-12
GS 2013/0039397 d.d. 1405-13

Eenheid
EC

Type
M/V

Functionaris
Directeur EFO II

GS 2012/0288964 d.d. 1812-12

EC

M/V

Directeur EFO II

In aanvulling op dit register hebben Gedeputeerde Staten een apart uitgebreid mandaatbesluit genomen voor de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente;
besluit van 18-12-2018, kenmerk 2018/0533517. Tevens hebben Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsdienst Regio Nijmegen een extern mandaat- en
machtigingenbesluit BRZO ODRN 2013 vastgesteld; besluit van 14 mei 2013, kenmerk 2013/0150493.
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Innovatiefonds
NR
EX.3

Bevoegdheid
Het verlenen van innovatiekredieten t/m
€ 75.000,-.

Toelichting
Betreft attributie

Eenheid
EC

Type
A

Functionaris
IFO II

Toelichting
GS 2015/0323738 d.d. 24-1120115
Onder de bevoegdheden vallen
tevens de volgende handelingen:
a) (termijn- en eind) betalingen
b) beoordelen van
voortgangsrapportages
c) beoordelen van
eindreportages
d) uitvoering van
controlebezoeken op locatie

Eenheid
EC

Type
M

Functionaris
Directeur, Afdelingsmanager Subsidies en
Teammanager Subsidies van de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Toelichting
Zie GS-besluiten van:
16 maart 2010,
kenmerk
2010/0039845,

Eenheid
NM

Type
M

Functionaris
Afdelingsmanagers en teammanager
subsidies RVO

Het verlenen van innovatieleningen t/m
€ 1.000.000,-.

RVO

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingprogramma (POP 3)
NR
EX.4

Bevoegdheid
De volgende subsidiehandelingen:
a. verlening;
b. bevoorschotting;
c. wijziging;
d. intrekking;
e. vaststelling;
f.
sanctionering;
g. terugvordering

Subsidiestelsel Natuur en Landschap
NR
EX.5

Bevoegdheid
Beslissen en ondertekenen van stukken
betreffende de beschikkingen inzake de:
a. Subsidieregeling Natuurbeheer Overijssel
b. Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer
Overijssel

NR

Bevoegdheid
c. Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Overijssel
m.u.v.
a. aanvragen als bedoeld in artikel 9.1
(collectief beheerplan);
b. 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. 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.

Toelichting
20 september 2010,
kenmerk
2010/0155387 en
29 oktober 2013,
kenmerk
2013/0335528.

Eenheid

Type

Functionaris

Toelichting

Eenheid
NM

Type
M

Functionaris
Directeur-generaal RVO, directeur
Kernprocessen EU en Klantcontact &
Gegevens, afdelingsmanager Juridische
Zaken en teammanagers Juridische Zaken
van RVO

Bezwaar en beroep bij SNL
NR
EX.6

Bevoegdheid
Beslissen en ondertekenen van de hieronder
vermelde stukken betreffende de in EX.5
gemandateerde regelingen:
a. beslissingen op bezwaarschriften;

NR

EX.7

EX.8

Bevoegdheid
b. de beslissing tot verdaging van een
beslissing op een ingediend
bezwaarschrift;
c. beslissingen op verzoeken tot
heroverweging van op bezwaarschrift
genomen beslissingen;
d. verweerschriften en andere schrifturen in
gedingen aanhangig bij de
bestuursrechter;
e. 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;
f. 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;
g. 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 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 dit register
genoemde regelingen.
Beslissen en stukken ondertekenen betreffende
het instellen van hoger 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 dit register genoemde

Toelichting

Eenheid

Type

Functionaris

NM

M

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

NM

M

Directeur-generaal van RVO, directeur
Kernprocessen EU en Klantcontact &
Gegevens,en manager Juridische Zaken
van RVO

NR

Bevoegdheid
regelingen, waarin het college van gedeputeerde
staten partij was.

Toelichting

Eenheid

Type

Functionaris

Toelichting
Mandaat-, volmacht- en
machtigingenbesluit Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland
grondgebonden POP3-subsidies
Overijssel
GS-besluit van 20 december
2016, kenmerk 2016/0522916

Eenheid
NM

Type
M/V/
Mc

Functionaris
Algemeen directeur RVO of diens
plaatsvervanger

Toelichting

Eenheid
NM

Type
V

Functionaris
Teammanagers Subsidies van RVO

Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer 2016 Natuur ter uitvoering van het POP 3
NR
EX.9

Bevoegdheid
a. Het voorbereiden, nemen en
ondertekenen van besluiten, inclusief
beschikkingen bedoeld in paragraaf
4.1.3.2., de afdelingen 4.4.1. tot en met
4.4.4. en artikel 4:57 van de Algemene
wet bestuursrecht;
b. het behandelen van bezwaar- en
beroepschriften, waaronder het nemen
van beslissingen op bezwaarschriften,
het instellen van (hoger) beroep, het
voeren van verweer in gedingen
aanhangig bij de bestuursrechter en de
vertegenwoordiging bij geschillen;
c. de beantwoording van algemene vragen;
d. de behandeling van verzoeken uit
hoofde van de Wet openbaarheid van
bestuur en de Wet bescherming
persoonsgegevens;
e. de behandeling van klachten en
klaagschriften bedoeld in hoofdstuk 9
van de Algemene wet bestuursrecht;
f.
de behandeling van schadeclaims, met
uitzondering van de toekenning van
claims tot een bedrag van meer dan
€ 5.000,-.

Overeenkomsten Natuurbeheer
NR
EX.10

Bevoegdheid
Namens de CvdK in de provincie Overijssel
ondertekenen van 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.

BIJ 12

Tegemoetkoming faunaschade (Wet natuurbescherming)
NR
EX.11

Bevoegdheid
Beslissen en ondertekenen van stukken
betreffende de beschikkingen inzake de
tegemoetkoming faunaschade:
a. beslissen op en ondertekenen van
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. het verdagen, opschorten, en verlengen
van (beslis)termijnen;
d. het vaststellen van een formulier voor
het indienen van een aanvraag om een
tegemoetkoming;
e. het vaststellen van taxatierichtlijnen.

Toelichting
GS-besluit van 13 december
2016, kenmerk 2016/0490877
Inclusief overige
correspondentie, niet zijnde
besluiten in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht en
niet zijnde besluiten waaraan
een financiële verplichting is
verbonden.

Eenheid
NM

Type
M/V/
Mc

Functionaris
Directeur van BIJ12 en diens waarnemer

Bezwaar en beroep bij besluit tegemoetkoming faunaschade
NR
EX.12

EX.13

EX.14

EX.15

EX.16

Bevoegdheid
a. Beslissen op bezwaarschriften gericht
tegen besluiten op grond van artikel 6.1
van de Wet natuurbescherming;
b. beslissen en ondertekenen van stukken
betreffende de verschuldigdheid en de
hoogte dwangsom bij niet tijdig
beslissen, wettelijke rente en
terugvordering bij onverschuldigde
betaling in verband met besluiten als
bedoeld in artikel 6.1 van de Wet
natuurbescherming.
c. verdagen, opschorten, en verlengen van
(beslis)termijnen.
Gedeputeerde Staten vertegenwoordigen in
gedingen aanhangig bij de bestuursrechter in
verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1
van de Wet natuurbescherming.
Het machtigen van medewerkers van BIJ12 om
Gedeputeerde Staten te vertegenwoordigen in
gedingen aanhangig bij de bestuursrechter in
verband met besluiten als bedoeld in artikel 6.1
van de Wet natuurbescherming.
Beslissen/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 EX.13 en EX.14 gemandateerde
bevoegdheden aan onder hem ressorterende
leidinggevende functionarissen.

Toelichting

Eenheid Type
NM
M

Functionaris
Directeur van BIJ12 en diens waarnemer

NM

Mc

Directeur van BIJ12

NM

Mc

Directeur van BIJ12

NM

M/V/
Mc

Directeur van BIJ12

NM

M

Directeur van BIJ12

Overeenkomsten tegemoetkoming faunaschade
NR
EX.17

Bevoegdheid
Het sluiten van dassenovereenkomsten.

Toelichting

Eenheid
NM

Type
M/V

Functionaris
Directeur van BIJ12

Stichting certificering SNL

Certificering Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Overijssel 2016
NR
EX.18

Bevoegdheid
a.

b.

c.
d.

Het afgeven van certificaten
natuurbeheer en certificaten
samenwerkingsverband natuurbeheer
zoals bedoeld in artikel 2.4 van de
Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer Overijssel 2016;
het afgeven van certificaten collectief
agrarisch natuurbeheer zoals bedoeld in
artikel 3.4 van de Subsidieregeling
Natuur- en Landschapsbeheer Overijssel
2016;
het schorsen van certificaten;
het intrekken van certificaten.

Het verrichten van de met onder a tot en met d
genoemde bevoegdheden samenhangende taken
en bevoegdheden van procedurele en/of
administratieve aard en niet op rechtsgevolg
gerichte informatie die betrekking heeft op de
afgifte van certificaten zoals bedoeld in artikel

Toelichting

Eenheid Type

GS-besluit van 21 december
2010, kenmerk 2010/0212009
(Provinciaal Blad
2010/0212009).
en
GS-besluit van 7 april 2015,
kenmerk 2015/0059756
(Provinciaal Blad
2015/0098724).

NM

Voor de besluiten: bestuur
stichting (a-d).

M

Functionaris

Bestuur Stichting certificering SNL (a-d)

NR

Bevoegdheid
1.8, eerste lid, van de Subsidieregeling Natuuren Landschapsbeheer Overijssel 2016.

EX.19

Uitvoeren van audits op naleving certificeringsvoorwaarden

Toelichting

Eenheid Type

Voor de niet op rechtsgevolg
gerichte taken: bestuur,
secretaris en pool van
deskundigen. Beoordeling wie dat
doet is aan functionarissen zelf,
ligt in verlengde van
taakuitoefening.

Functionaris

V/Mc

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

Mc

Medewerkers van de Stichting Certificering
SNL

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

NM

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

Eenheid Type
NM
M

Openbaarheid van informatie (Wob en AVG)
NR
EX.20

Bevoegdheid
Beslissen en stukken ondertekenen betreffende:
a. besluiten op grond van de Wet
openbaarheid van bestuur, voor zover die
betrekking hebben op de in EX.18
genoemde onderdelen van de
subsidieverordening SNL;
b. besluiten op grond van de Algemene
verordening gegevensbescherming als
bedoeld in de artikelen 15, 17, 19 en 21
van de AVG, voor zover die betrekking
hebben op de in EX.18 genoemde
onderdelen van de subsidieverordening
SNL.

Functionaris
Stichting certificering SNL

Uitvoeringscommissie landelijk gebied

Landinrichting: van toepassing voor de landinrichtingsprojecten onder de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG)

NR
EX.21

EX.22

EX.23
EX.24

Bevoegdheid
In het kader van een inrichtingsplan uitvoering
geven aan artikelen 2, 3, 4, 8 lid 3, 18, 19, 20,
28 en 29 van het Besluit Inrichting Landelijk
Gebied.
In het kader van een inrichtingsplan uitvoering
geven aan artikelen 31 lid 2, 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 (artikel
34 lid 1 WILG) en ruilaktes (artikel 82 WILG).
Aangaan financiële verplichtingen voorzover
passend binnen opdracht en het beschikbare
budget:
<= €50.000,-: secretaris UC
> €50.000,- : Vz UC en secretaris UC

Toelichting
Zie ook GS-besluit 18 januari
2011, kenmerk 2010/0228839
en GS-besluit van 6 januari 015,
kenmerk 2014/0352708
Zie ook GS-besluit 14 augustus
2007, kenmerk 2007/0484145,
GS-besluit van 6 januari 2015,
kenmerk 2014/0352708 en
GS-besluit van 12 december
2017, kenmerk 2017/0418172

Eenheid Type
NM
D

Functionaris
Uitvoeringscies Inrichting Landelijk Gebied

NM

D

Uitvoeringscies Inrichting Landelijk Gebied

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

NM

V

Uitvoeringscies Inrichting Landelijk Gebied

Zie GS-besluit van 12 juli 2016
met kenmerk 2016/0147248, en
GS-besluit van 6 januari 2015,
kenmerk 2014/0352708

NM

M/V

Uitvoeringscies Inrichting Landelijk Gebied

Toelichting
DECOMP. zie Statenbesluit nr.
14-1992 en GS-besluit
29-11-1994, MVV 94/723

Eenheid Type
RB
D

Verkeersplannen
NR
EX.25

Bevoegdheid
Het vaststellen van de grenzen van de
bebouwde kom of kommen van een gemeente op
grond van artikel 27, lid 2 Wegenwet.

Functionaris
Gemeenteraden Overijssel

EX.26

De voorbereidende werkzaamheden voor en de
bevoegdheid tot het wijzigen c.q. vaststellen van
de wegenlegger op grond van de artikelen 35, 39,
40 en 41 van de Wegenwet.

DECOMP. zie Statenbesluit nr.
14-1992 en GS-besluit
29-11-1994, MVV 94/723

RB

D

Toelichting

Eenheid Type
Alle
M

Gemeenteraden Overijssel

Aanvullende voorzieningen werkloosheid
NR
EX.27

Bevoegdheid
Het nemen van besluiten in het kader van de
uitvoeringsregeling Aanvullende voorzieningen bij
werkloosheid en het horen en het adviseren op
bezwaar.

Functionaris
APG Service Partners BV

