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Het wnd. Afdelingshoofd Vergunningen en Subsidies maakt ter voldoening aan het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in het Mandaatbesluit 2006 bekend het,
Ondermandaatbesluit afdeling Vergunningen en Subsidies
gelet op artikel 5 van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2006 (Mandaatbesluit 2006)
en de artikelen 2 en 3 van het Vertegenwoordigingsbesluit Commissaris van de Koningin in Limburg 2006
gezien het Mandaatbesluit 2006 en de Instructie Mandaatbesluit 2008 van de Algemeen Directeur d.d.
30 juni 2008, besluit,
onder intrekking van het ondermandaatbesluit van 20 november 2008:

Clusterhoofd Water
Bodem & Natuur

Clusterhoofd
Technische
Administratie en
Secretariaat

Bijzonderheden
Clusterhoofd Milieu

Omschrijving

Clusterhoofd Subsidies

binnen de afdeling Vergunningen en Subsidies aan de hieronder genoemde functionarissen
ondermandaat, ondervolmacht, respectievelijk machtiging te verlenen voor de navolgende taken en
bevoegdheden:

X

X

P&O aangelegenheden

Het houden van plannings-,
voortgangs-, evaluatie- en
beoordelingsgesprekken met
medewerkers.

X

X

Het verlenen van verlof aan

X

X

X

X

X

X

X

X

medewerkers.

Het begeleiden van

Acties uitvoeren

medewerkers bij

gericht op

ziekte/reïntegratie.

hervatting,
contacten met de
Arbodienst.

Het accorderen van

X

X

X

X

Met uitzondering

reisdeclaraties van

van eigen

medewerkers.

declaraties.

Uitvoering processen in
afdeling
Het indienen van

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

verweerschriften en eventuele
nadere memories, waarbij het
eerder ingenomen standpunt
door Gedeputeerde Staten
wordt gehandhaafd.
Het positief beslissen op
verzoeken op grond van de
Wet openbaarheid van
bestuur.
Vergunningen
Het beslissen op aanvragen
om omgevingsvergunningen of
toestemmingen ingevolge de
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het adviseren van andere
(bevoegde) bestuursorganen
op basis van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.

Het afgeven of weigeren van
verklaringen van geen
bedenkingen op grond van de
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht.

Toepassing te geven aan c.q.

X

beslissingen te nemen op
basis van het bij of krachtens
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de Wet
milieubeheer - mede –
bepaalde, zoals bijvoorbeeld
het Besluit externe veiligheid
inrichtingen.

Het beslissen op c.q. het

X

behandelen van documenten
waarin een
veiligheidsbeheerssysteem
is beschreven en van het
veiligheidsrapport zoals
beschreven in het Besluit
risico’s zware ongevallen 1999
voor inrichtingen onder het
bevoegd gezag van
gedeputeerde staten.
Het beslissen op aanvragen

X

X

om ontheffing op grond van
hoofdstuk 2 van de
Omgevingsverordening
Limburg, inclusief wijzigingen
of intrekkingen hiervan.

Het beslissen op aanvragen

X

om toestemming op grond van
het Vuurwerkbesluit, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.
Het beslissen op aanvragen

X

om ontheffing op grond van het
Besluit geluidproduktie
sportmotoren, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het beslissen op c.q. het

X

X

behandeling van - procedures
van - milieueffectrapportages,
dan wel te beslissen op de
vraag of er een
milieueffectrapportage moet
worden gemaakt.

Het beslissen op aanvragen in
verband met de openbaarheid
zoals bedoeld in hoofdstuk 19
van de Wet milieubeheer.
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Het behandelen van de taken

X

en bevoegdheden, waaronder
advisering, beschreven in
hoofdstuk 16 van de Wet
milieubeheer.

Het beslissen op ingediende

X

integrale PRTR-verslagen
(milieujaarverslagen),
opgesteld ten behoeve van
inrichtingen onder het bevoegd
gezag van gedeputeerde
staten.
Het beslissen over uitkering

X

van de vastgestelde
schadevergoedingen op grond
van de Wet milieubeheer,
binnen de door gedeputeerde
staten vastgestelde kaders.

Het uitvoeren van de

X

Beleidslijn Wet bevordering
integriteitsbeoordelingen door
het openbaar bestuur.

Het beslissen op aanvragen

X

om vergunningen ingevolge
artikel 3 juncto artikel 37 van
de
Drank- en Horecawet, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het beslissen op aanvragen

X

om vergunningen en
machtigingen ingevolge de
Ontgrondingenwet, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het beslissen op aanvragen

X

om vergunningen ingevolge de
Waterwet, inclusief wijzigingen
of intrekkingen hiervan.

Het beslissen op meldingen en

X

ontheffingen in het kader van
de Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en
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zwemgelegenheden, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het beslissen op aanvragen

X

om ontheffingen ingevolge het
Lozingenbesluit
bodembescherming, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.
Het beslissen op aanvragen

X

om vergunningen ingevolge
het Infiltratiebesluit
bodembescherming, inclusief
wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het beslissen op aanvragen

X

om vergunningen ingevolge de
Natuurbeschermingswet 1998,
inclusief wijzigingen en
intrekkingen hiervan.

Het beslissen op aanvragen

X

om ontheffing op grond van
artikel 8a.51 van de Wet
luchtvaart, inclusief wijzigingen
en intrekkingen hiervan.

Het beslissen op meldingen en

X

aanvragen om vergunningen
op grond van de Mijnbouwwet
en het Mijnbouwbesluit,
inclusief wijzigingen en
intrekkingen hiervan.

Subsidies
Het verlenen, bevoorschotten

X

Het clusterhoofd

alsmede het – op verzoek van

Subsidies wordt bij

de subsidie-ontvanger -

deze aangewezen

wijzigen, intrekken en

als budgethouder

vaststellen van exploitatie-,

voor de budgetten

project- en

binnen het

waarderingssubsidies, met

subsidiecluster

uitzondering van de

conform de

verleningen,

Regeling op het

bevoorschottingen,

budgethouder-

wijzigingen, intrekkingen en

schap. Voor de

vaststellingen welke aan een

reikwijdte van en

5

specifieke afdeling zijn

de wijze waarop

toebedeeld. Voor de verlening

aan dit besluit

van subsidies geldt dat het

uitvoering moet

ondermandaat slechts van

worden gegeven

toepassing is op subsidies

wordt verwezen

onder € 125.000,00.

naar het
Mandaatbesluit
2006.

Het weigeren van subsidies,

X

indien:
-

de weigering plaatsvindt
op een grond genoemd in
een algemeen verbindend
voorschrift of beleidsregel;

-

de weigering plaatsvindt
als gevolg van het
bereiken van het
subsidieplafond, dan wel

-

de weigering betrekking
heeft op een aangevraagd
subsidiebedrag lager dan
€ 25.000,-- en plaatsvindt
vanwege het ontbreken
van een wettelijk
voorschrift als bedoeld in
artikel 4:23, eerste lid,
Awb en het eveneens niet
van toepassing zijn van
één van de uitzonderingen
als bedoeld in artikel 4:23,
derde lid, Awb.

Het beslissen op verzoeken

X

om verlenging van de
uitvoeringstermijn, inclusief
beslissingen in afwijking van
de Beleidsregels verlenging
uitvoeringstermijn
gesubsidieerde projecten na
voorafgaande afstemming met
de portefeuillehouder.

Uitgegeven, 22 september 2011

mevr. mr. L.M. Kobes LL.M.
wnd. Afdelingshoofd Vergunningen en Subsidies
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Toelichting op het ondermandaatbesluit van het afdelingshoofd van de afdeling Vergunningen en
Subsidies
Algemeen
Besluiten die ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de Provincie Limburg, dan wel bestuurlijk of
politiek gevoelig zijn, zijn uitgezonderd van mandatering (art. 8 onder y Mandaatbesluit 2006) en worden
dus altijd door Gedeputeerde Staten zelf genomen. Het criterium “bestuurlijk of politiek gevoelig” is een
vage norm die verder niet is ingevuld. Zowel voor de besluiten die in beginsel gemandateerd zijn als voor
besluiten die ondergemandateerd zijn geldt dat indien ook maar enigszins het vermoeden bestaat dat er
sprake is van bestuurlijke of politieke gevoeligheid, deze besluiten niet in mandaat of ondermandaat
genomen moeten worden, maar aan Gedeputeerde Staten moeten worden voorgelegd. De in het
Mandaatbesluit 2006 gekozen systematiek leidt er zelfs toe dat indien een besluit bestuurlijk of politiek
gevoelig is, de bevoegdheid geacht moet worden niet te zijn gemandateerd. Een besluit dat, hoewel
bestuurlijk of politiek gevoelig, desondanks in (onder-) mandaat genomen wordt, is onbevoegd genomen.
Subsidies
Op grond van artikel 9, onder k, van het Mandaatbesluit 2006, worden besluiten tot het verlenen van
subsidies van € 125.000,00 of meer – op basis van subsidieregelingen-, niet gemandateerd. Een
dergelijke uitzondering geldt ook voor het verlenen van incidentele subsidies (artikel 4:23, derde lid, sub
a, Algemene wet bestuursrecht), zie artikel 9, onder l, van het Mandaatbesluit 2006.
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