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Herbevestigen en aanpassen van bestaande interne mandaten/machtigingen
en volmachten
Herbevestigen en aanpassen van bestaande interne mandaten/machtigingen en volmachten afgegeven
onder Natuurbeschermingswet 1998, Flora- en Faunawet en Boswet naar mandaten/machtigingen en
volmachten onder Wet natuurbescherming.
Gedeputeerde Staten van Overijssel;
Gelet op het besluit van Gedeputeerde Staten van 13 december 2016, kenmerk 2016/0490877,
Overwegende dat met ingang van 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming van kracht is geworden;
Overwegende dat ter uitvoering van de Wet natuurbescherming wijzigingen dienen te worden aangebracht in bestaande mandaten/volmachten/ machtigingen.
Besluiten de volgende gewijzigde mandaten/ volmachten/ machtigingen vast te stellen:

(A) Attributie =

een wetgever schept een (nieuwe) bestuursbevoegdheid en kent die toe aan een bestuursorgaan.

(D) Delegatie =

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.

Omschrijving bevoegdheid
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Bevoegd
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MC
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Besluiten ter uitvoering van de Wet natuurbescher- M
ming: 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.

Teamleider
PDV

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

M

Teamleider
PDV

Opdracht op grond van artikel 3.18 Wet natuurbe- M
scherming om populaties van vogels of dieren van
soorten te beperken.

Teamleider
PDV

Op grond van artikel 1.3 lid 4 van de Wet natuurbe- M
scherming instemming verlenen of onthouden voor

Teamleider
PDV
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Bijzonderheden

– Sluiting van de jacht zal
door de teamleider telefonisch afgestemd worden
met portefeuillehouder dan
wel zijn vervanger.

projecten en handelingen gelegen op andere provinciaal grondgebied
Toezenden van besluiten en informatie aan minister MC Teamleider
in het kader van artikel 2.8 lid 7 van de Wet natuurPDV
bescherming
Besluiten tot beperken toegang als bedoeld in artikel M
e

2.5 1 lid van de Wet natuurbescherming

Het geven van een zienswijze op een ontwerp-besluit, waarvoor de Minister als bedoeld in de Wet
natuurbescherming het bevoegd gezag is

MC Teamleider
PDV

Vaststellen formulier voor meldingen en aanvragen M
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.

Teamleider
PDV

Afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. M

Teamleider
PDV

(her)benoemen en verlenen van tussentijds ontslag M
van c.q. aan de leden van de Commissie van Deskundigen als bedoeld in 2.1.2 van de beleidsregel Natuur

portefeuillehouder en medeportefeuillehouder

Zwolle,13 december 2016
Gedeputeerde Staten voornoemd,
voorzitter,
secretaris,
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portefeuillehouder en medeportefeuillehouder
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