Bijlage behorende bij het Extern mandaat- en machtigingenbesluit BRZO Omgevingsdienst Regio Nijmegen 2013
Extern mandaat- en machtigingenregister
(Besluit college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen d.d. 16 juli 2013)

Volg nr.

Omschrijving

A.

Algemeen

1.

Vaststellen van een beschikking op verzoek om informatie in het
kader van de Wet openbaarheid van bestuur.
Beslissing om advies op te vragen bij bureau Bibob.
Het informeren van betrokkene dat om advies is gevraagd.
Het voornemen vast te stellen om samenvattingen van BRZOinspectierapporten openbaar te maken
Te besluiten om samenvattingen van BRZO-inspectierapporten
openbaar
te maken

2.
3.
4.

5.

Samenvattingen van BRZO-inspectierapporten van inspecties
welke zijn uitgevoerd na inwerkingtreding van dit mandaatbesluit te
publiceren op de internetwebsite http://www.brzoplus.nl.

B.

Vergunningverlening bij of krachtens de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
Verzoek om aanvulling aanvraag en besluit om aanvraag niet in
behandeling te nemen
Besluit om een hernieuwde aanvraag om beschikking af te wijzen
indien de aanvrager geen nieuw gebleken feiten of veranderde
omstandigheden heeft vermeld
Opschorten beslistermijn
Vaststellen verschuldigdheid en hoogte dwangsom bij niet tijdig
beslissen
Vragen van advies
Vragen van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb)
Aanhouden van de beslissing op de aanvraag
Verlengen van de termijn waarbinnen een definitieve beschikking
wordt genomen (reguliere procedure en uitgebreide procedure)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wett./jur.
grondslag

Nadere bepalingen en voorschriften

Art. 3 en 5 WOB
Art. 2.20 Wabo
Art. 32 Wet Bibob
Art. 8 jo 10 WOB
Art. 8 jo 10 WOB

Art. 4:5 Awb
Art. 4:6, lid 2 Awb
Art. 4:15 Awb
Art. 4.18 Awb
Art. 2.26 Wabo
Art. 2.27 Wabo
Art. 3.3 t/m 3.5 Wabo
Art. 3.9, lid 2 Wabo
Art. 3.12, lid 8 Wabo

Besluit te nemen nadat het voornemen is
vastgesteld om de samenvatting
openbaar te maken, belanghebbende(n) in de
gelegenheid is/zijn gesteld
gedurende tenminste twee weken zienswijzen
in te dienen ten aanzien
van het voornemen tot openbaarmaking en
gestelde termijn is verstreken.

Volg nr.

Omschrijving

11.

Het verlenen van een tijdelijke omgevingsvergunning inclusief het
verlengen van een termijn
Het (gedeeltelijk) verlenen, weigeren, intrekken en/of wijzigen van
de omgevingsvergunning, inclusief de ontwerpbeschikking

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Besluiten over goedkeuring van verplichtingen op grond van aan
vergunning verbonden voorschriften
Het beslissen omtrent de vraag of een milieu-effectrapportage moet
worden gemaakt.
Het beslissen dat een milieu-effectrapportage niet voldoet
Besluiten over veiligheidsrapporten
Verlenen van toestemming opdat de omgevingsvergunning ook
geldt voor een rechtspersoon aan wie zij is overgedragen door een
andere rechtspersoon
Bepalen dat een beschikking als bedoeld in artikel 6.1 Wabo
terstond na haar bekendmaking in werking treedt
Beslissen op verzoek om geheimhouding
Stellen van maatwerkvoorschriften

Wett./jur.
grondslag
Art. 2.23 Wabo

Nadere bepalingen en voorschriften

Art. 2.1, 2.2, 2.5, lid 5
en 6, 2.20, 2.22, 2.29 2.31, en 2.33, 2.34
Wabo
Art. 46b en 47b Nbw
1998

Na het vaststellen van een besluit stuurt de
mandataris onverwijld een afschrift van het
besluit naar het bevoegd gezag.

Hoofdstuk 7 Wm
Hoofdstuk 7 Wm
BRZO
Art. 2.25, lid 3, sub b
Wabo
Art. 6.2 Wabo
Art. 19.3 en 19.5 Wm
Art. 8.42 Wm

Indien er sprake is van bijzondere publiciteit en/of
er grote belangen in het geding zijn zoals
maatschappelijke, beleidsmatige, politieke,
juridisch of financiële belangen, neemt de
mandataris zitting in het betreffende
portefeuilleoverleg, om daar het voorgenomen
besluit voor te leggen en toe te lichten. Als de
mandataris onverhoopt niet bij het
portefeuilleoverleg aanwezig kan zijn, vindt eerst
(telefonisch) overleg plaats met de
portefeuillehouder toezicht en handhaving en/of
vergunningverlening of indien niet bereikbaar met
de teamleider Toezicht en Handhaving en/of
Vergunningverlening van de gemeente Kampen,
voordat het besluit wordt genomen.
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Omschrijving

21.

Beslissen op aanvraag ex. artikel 8.40a, lid 3 Wm (treffen van
maatregelen die gelijkwaardig zijn)
Het verlenen, wijzigen of intrekken van een ontheffing
Wm
Activiteitenbesluit milieubeheer
Kennisgeving melding Besluit algemene regels voor inrichtingen
8.41, lid 4 Wm
milieubeheer (Activiteitenbesluit)
Handhaving bij of krachtens de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, het Besluit risico’s zware ongevallen 1999,
Provinciewet, Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht en
bij of krachtens die wetten vastgestelde algemene
maatregelen van bestuur en verordeningen.
Handhavingscorrespondentie en vooraanschrijvingen:
Handhavingswaarschuwingen, voornemens om handhavend op te
treden (dwangsom of bestuursdwang) en afloopberichten.
Het vaststellen van een last onder bestuursdwang of het vaststellen Art. 5:4 Awb juncto
van een last onder dwangsom wegens overtreding van bij of
krachtens enig wettelijk voorschrift gestelde verplichtingen.

22.
C.
23.
D.

24.
25.

Wett./jur.
grondslag
Art. 8.40a Wm

Nadere bepalingen en voorschriften

24 t/m 33 moet ruim worden opgevat, zodat o.a.
verlening,intrekking, wijziging, weigering etc. ook
onder de gemandateerde bevoegdheid valt.

Voorafgaand aan het vaststellen van deze
beschikkingen zal de mandataris, dan wel
vertegenwoordigd via de teamleider toezicht en
handhaving van de gemeente Kampen, zitting
nemen in het betreffende portefeuilleoverleg om
het voorgenomen besluit voor te leggen.
Na het vaststellen van deze beschikkingen zal de
mandataris een afschrift van de beschikking sturen
naar het bevoegd gezag.
Indien er sprake is van bijzondere publiciteit, er
grote belangen in het geding zijn zoals
maatschappelijke, beleidsmatige, politieke,
juridisch of financiële belangen of een ander
bestuursorgaan betrokken is, wordt als de
mandataris niet bij het portefeuilleoverleg
aanwezig kan zijn eerst (telefonisch) overleg
gepleegd met de portefeuillehouder handhaving of
indien niet bereikbaar met de teamleiderToezicht
en Handhaving van de gemeente Kampen

Volg nr.

Omschrijving

26.

Last opheffen, de looptijd ervan opschorten voor een bepaalde
termijn of de dwangsom verminderen ten aanzien van een
opgelegde last onder dwangsom.
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. Het vaststellen van
besluiten waarbij verzoek om handhavend optreden van een derde
of de inspecteur wordt toegewezen.
Vaststellen gedoogbeschikking
De beschikking op het verzoek tot toepassing van bestuursdwang
nadat eerst een last onder bestuursdwang is opgelegd, “de
toepassingsbeschikking”
Machtiging tot binnentreden in het kader van uitvoering
bestuursdwang.

27.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Het vaststellen van beschikking omtrent de invordering en niet
invordering van een verbeurde dwangsom.
Het vaststellen van beschikking omtrent de invordering en nietinvorderen van de kosten vab bestuursdwang.
Het vaststellen van de last onder bestuursdwang voor
overtredingen indien de situatie dermate spoedeisend is dat de
beslissing tot toepassing bestuursdwang niet tevoren op schrift
gesteld kan worden.

Wett./jur.
grondslag
Artikel 5:34 van
de Awb.

Nadere bepalingen en voorschriften

Art. 1:3 lid 3 Awb

Idem

Artikel 5:31a Awb

Idem
Idem

Art. 5:27 Awb jo art. 2
Algemene wet op het
binnentreden
Art. 5:37 Awb (juncto
4:86 Awb)
Art. 4:86 juncto
5:25, lid 6 Awb
Art.5:4 juncto art. 5:31
Awb

E.
34.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Bepalen binnen welke opeenvolgende tijdvakken van een
kalenderjaar het bouwwerk mag worden opgericht, gebruikt en
gesloopt

35.

Afwijken van voorschrift Bouwbesluit en Bouwverordening (met
Art. 6 en 11
uitzondering van afwijken ex. artikel 2.5.30, lid 4 Bouwverordening) Woningwet jo. Wabo
Bouwbesluit

F.

Art. 2.24, lid 2 Wabo

Idem

Idem
Idem
Idem
Bij spoedzaken wordt altijd eerst overleg
gepleegd met teamleider Toezicht en
Handhaving van de gemeente Kampen. De
teamleider zal zo nodig contact met de
portefeuillehouder Handhaving opnemen.

Volg nr.

Omschrijving

36.

Beslissingen, goedkeuringen, aanvaardingen, niet vereist zijn van
aan te leveren bescheiden.
Toestemming geven om af te wijken van de termijn ex. artikel 1.26,
lid 4 Bouwbesluit om sloopmelding in te dienen
Opleggen van nadere voorwaarden na sloopmelding
Wijzigen nadere voorwaarden sloopmelding
Geven van een aanwijzing ex. artikel 8.3 Bouwbesluit
Beslissen op verzoek om ontheffing voor bouwlawaai
Beslissing op verzoek om ontheffing voor trillingshinder

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Wett./jur.
grondslag
Bouwbesluit
Art. 1.26, lid 5 BB
Art. 1.29 BB
Art. 1.30 BB
Art. 8.3 BB
Art. 8.4, lid 2 BB
Art. 8.5, lid 2 BB

Nadere bepalingen en voorschriften

