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Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur BVO Prolander
Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 15 december 2015, zaaknummer 601128,
afd. BJC, tot bekendmaking van hun besluit van 15 december 2015, nr. A.12, tot het vaststellen van het
Mandaatbesluit bestuur BVO Prolander.
Gedeputeerde Staten der provincie Groningen
maken bekend dat in hun vergadering van datum 15 december 2015, nr. A.12 , is vastgesteld hetgeen
volgt:
GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN EN DE COMMISSARIS VAN DE KONING
IN DE PROVINCIE GRONINGEN
IEDER VOOR ZOVER DAARTOE BEVOEGD
Overwegende:
dat gedeputeerde staten van de provincies Groningen en Drenthe d.d. 12 mei 2015 respectievelijk 30
juni 2015 de gemeenschappelijke regeling tot instelling van een bedrijfsvoeringorganisatie onder de
naam Prolander (hierna: BVO Prolander) hebben getroffen; dat Provinciale Staten van zowel de provincie
Groningen als de provincie Drenthe bij besluit van 23 september 2015 hebben ingestemd met het treffen
van deze gemeenschappelijke regeling; dat de BVO Prolander in werking treedt met ingang van 1 januari
2016; dat op grond van artikel 12 van de gemeenschappelijke regeling de voorzitter de BVO Prolander
in en buiten rechte vertegenwoordigt dat op grond van artikel 10 van de gemeenschappelijke regeling
aan het bestuur van de BVO Prolander, naast de op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen
aan het bestuur toekomende bevoegdheden, alle bevoegdheden toekomen die aan de BVO Prolander
zijn opgedragen; dat overeenkomstig artikel 5 van de gemeenschappelijke regeling door de provincies
in afzonderlijke mandaat-, machtiging- en volmachtbesluiten wordt vastgelegd welke bevoegdheden
worden opgedragen aan het bestuur van de BVO Prolander; dat het wenselijk is dat het bestuur van
de BVO Prolander over alle bevoegdheden beschikt die nodig zijn voor de uitvoering van de taken zoals
omschreven in artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling;
Gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht, het Burgerlijk Wetboek, de Wet
gemeenschappelijke regelingen en de gemeenschappelijke regeling BVO Prolander;
BESLUITEN ALS VOLGT:
Vastgesteld wordt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur BVO Prolander, dat luidt als
volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder: bestuur: bestuur van de BVO Prolander; directeur: directeur van de
BVO Prolander mandaatgever: gedeputeerde staten van de provincie Groningen; mandataris: degene
aan wie mandaat is verleend; Wilg: Wet inrichting landelijk gebied.

Artikel 2 Mandaat, volmacht, machtiging
1

2

3

Aan het bestuur wordt mandaat verleend om namens gedeputeerde staten van Groningen
besluiten te nemen met het oog op de aan de BVO Prolander opgedragen taken en zoals uitgewerkt
in de bijlage behorende bij dit besluit.
Aan het bestuur wordt volmacht verleend om namens de Commissaris van de Koning de provincie
Groningen te vertegenwoordigen in rechte waar het geschillen betreft die direct voortvloeien uit
de taken van Prolander en buiten rechte, voor zover het gaat om het sluiten van overeenkomsten
en het verrichten van andere privaatrechtelijke rechtshandelingen die voortvloeien uit de aan
Prolander opgedragen taken en waartoe in mandaat is besloten.
Aan het bestuur wordt machtiging verleend tot het namens de provincie Groningen verrichten
van handelingen niet zijnde een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling voor zover het hierbij
gaat om handelingen die voortvloeien uit de aan Prolander opgedragen taken.

Artikel 3 Ondermandaat
1
2
3
4

Het bestuur is bevoegd ten aanzien van de taken en bevoegdheden die hij krachtens dit besluit
kan uitoefenen ondermandaat te verlenen aan de directeur.
Het is de directeur toegestaan de hem toegekende bevoegdheden neer te leggen bij een andere
medewerker van de BVO Prolander.
Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt schriftelijk genomen.
Een afschrift van het besluit, bedoeld in het derde lid, wordt aan de mandaatgever toegezonden.

Artikel 4
Onder de in de bijlage genoemde taken en bevoegdheden worden tevens begrepen het verrichten van
daarmee samenhangende voorbereidings- en uitvoeringshandelingen.
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Artikel 5 Vervanging
Het bestuur kan zich voor de bevoegdheid tot het nemen van bepaalde besluiten, voor het verrichten
van privaatrechtelijke rechtshandelingen alsmede voor het verrichten van handelingen niet zijnde een
besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling, waarvoor hij overeenkomstig dit besluit gemandateerd,
gevolmachtigd dan wel gemachtigd is laten vervangen door de directeur.

Artikel 6 Beperkingen van mandaat
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Het mandaat is niet van toepassing op de afhandeling van en het beslissen op een bezwaarschrift
dat is gericht tegen een besluit gegeven op grond van een in de bijlage genoemde bevoegdheid.
Van het mandaat wordt geen gebruik gemaakt in de navolgende gevallen:
het nemen van een besluit dat in strijd is met wettelijke kaders en/of beleid en regelgeving
a.
van de mandaatgever;
het nemen van een besluit zonder dat de redelijkerwijs te verwachten financiële gevolgen
b.
in voldoende mate zijn afgedekt;
het nemen van een besluit dat naar redelijke verwachting maatschappelijk of politiekc.
bestuurlijk tot negatieve reacties zal leiden.
Het tweede lid, aanhef en onder a, voor zover dit ziet op beleid en regelinggeving van de
mandaatgever geldt niet voor inkoop en aanbestedingen. Op inkoop en aanbestedingen is het
inkoop-/aanbestedingsbeleid van de provincie Drenthe van toepassing.

Artikel 7 Ondertekening
1

De ondertekening van een in mandaat genomen besluit is als volgt:
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Voor deze:
Het bestuur van PROLANDER

2

(Naam), voorzitter.
De ondertekening bij een privaatrechtelijke rechtshandeling is als volgt:
De Commissaris van de Koning van de provincie Groningen
Voor deze:
Het bestuur van PROLANDER

3

(Naam), voorzitter.
Wanneer sprake is van ondermandaat als bedoeld in artikel 3, eerste lid, luidt de ondertekening
als volgt:
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Voor deze:
Het bestuur van PROLANDER

4

(Naam), directeur.
Wanneer sprake is van ondermandaat als bedoeld in artikel 3, tweede lid, luidt de ondertekening
als volgt:
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen
Voor deze
Het bestuur van PROLANDER
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(Naam), functie.
Als ondertekening kan tevens worden begrepen een bevoegd geplaatste digitale kopie van de
handtekening van de mandaathouder.
Indien een ondertekening niet van een handtekening wordt voorzien, wordt onder ondertekening
het volgende onderschrift geplaatst:
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Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Artikel 8 Bezwarenclausule
In een besluit gegeven op grond van een in de bijlage genoemde bevoegdheid dient de volgende tekst
te worden opgenomen: U kunt op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken tegen
dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit. Een met redenen omkleed
bezwaarschrift moet worden ingediend bij: Gedeputeerde Staten van Groningen Postbus 610 9700 AP
Groningen Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, verzoeken wij u bij het bezwaarschrift een
afschrift van deze brief te voegen. Voor meer informatie over de bezwaarprocedure verwijzen wij u
naar: http://www.provinciegroningen.nl/loket/bezwaar-klacht-melding/.

Artikel 9 Informatieverstrekking
1
2

De mandataris doet periodiek, volgens door de mandaatgever nader te stellen regels, verslag
van de besluiten krachtens dit besluit genomen.
Onverminderd het eerste lid verschaft de mandataris alle informatie ter zake van het gebruik van
een bevoegdheid.

Artikel 10 Inwerkingtreding
Dit besluit wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van 1 januari
2016.

Artikel 11 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit bestuur BVO Prolander.

Groningen, 15 december 2015.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
De Commissaris van de Koning:
M.J. van den Berg, voorzitter..
H.J. Bolding, secretaris
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BIJLAGE bij het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuur BVO Prolander
Bijlage
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