PROVINCIAAL BLAD
VAN LIMBURG
2013/67
Officiële naam regeling:
Citeertitel:

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Bevoegdheden Gedeputeerde Staten
Naam ingetrokken regeling: Besloten door:
Directeur RUD Zuid-Limburg
Onderwerp:
Mandaat, volmacht en machtiging
Wettelijke grondslag(en) of
bevoegdheid waarop de
regeling is gebaseerd:
Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan de Directeur Regionale
Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg
Datum inwerkingtreding:
1 augustus 2013
Looptijd regeling:
van 1 augustus 2013 tot geen einddatum

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

Met inachtneming van het bepaalde in:
- artikel 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;
- Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten aan Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg,
besluit,
binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg aan de afdelingshoofden (a.i.) van de afdelingen
Vergunningen, Toezicht en Handhaving respectievelijk Specialismen ondermandaat, subvolmacht,
respectievelijk submachtiging te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit behorende ondermandaat-,
subvolmacht- en submachtigingslijst.
Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2013
Citeertitel
Deze besluit wordt aangehaald als Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst ZuidLimburg bevoegdheden Gedeputeerde Staten.
Maastricht, d.d. 26 juli 2013
Uitgegeven, 26 juli 2013
mevr. mr. L.M. Kobes
Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg

BIJLAGE: ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN
SUBMACHTIGINGSLIJST
Algemeen
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERM ANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBM ACHTIGING
Afdelingshoofd
Vergunningen

A01

Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures

Toezicht en Handhaving
Specialismen

A02

Besluiten op grond van:
a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en
afdoen herhaalde aanvraag);
b. art. 4.7 en 4:8 Awb (horen);
c. afdeling 4.1.3 Awb (opschorten beslistermijn);
d. besluiten over dwangsommen bij niet tijdig beslissen;
e. titel 4.4 Awb (bestuursrechtelijke geldschulden)
f. art. 8:51a, 8:51b, 8:51c, 8:80a en 8:80b Awb (bestuurlijke lus
en tussenuitspraak)

Afdelingshoofd
Vergunningen
Toezicht en Handhaving
Specialismen

Afdelingshoofd
A05

Het vragen van advies op basis van de Wet Bibob en het maken
van afspraken naar aanleiding van het uitgebrachte advies

Vergunningen
Toezicht en Handhaving
Specialismen

Het aangaan van mediationovereenkomsten, het voeren van
mediationgesprekken, het aangaan van
vaststellingsovereenkomsten als resultaat van
A06

Afdelingshoofd
Vergunningen

mediationgesprekken, alsmede het aanwijzen van functionarissen

Toezicht en Handhaving

om namens Gedeputeerde Staten mediationgesprekken te voeren

Specialismen

en deze overeenkomsten te ondertekenen.

Afdelingshoofd
A08

Besluiten in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur

Vergunningen
Toezicht en Handhaving
Specialismen

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectieA10

en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van
handhavingsarrangementen met het OM en de politie

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving
Specialismen

Vergunningen
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

Besluiten inzake vergunningverlening bij of krachtens de Wabo,
V01

voor zover deze vergunningen onder het basistakenpakket vallen.

ONDERM ANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBM ACHTIGING
Afdelingshoofd
Vergunningen

Besluiten op grond van de Wabo tot of in verband met het afgeven

V02

of weigeren van:
een wettelijk advies op grond van art. 2.26, Wabo;
een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) op grond van art.
2.27 of 2.28, Wabo,

Afdelingshoofd
Vergunningen

aan het bevoegd gezag voor een of meerdere onderdelen van de
omgevingsvergunning.

V03

Besluiten op grond van het Bouwbesluit

Besluiten op grond van het Besluit algemene regels voor
V04

V05

V06

V07

V08

inrichtingen milieubeheer.

Afdelingshoofd
Vergunningen

Afdelingshoofd
Vergunningen

Besluiten op grond van Hoofdstuk 8, 10, 13 en 19 Wm, voor zover

Afdelingshoofd

deze besluiten onder het basistakenpakket vallen.

Vergunningen

Besluiten in het kader van de Milieu-effectrapportage (hoofdstuk 7

Afdelingshoofd

Wet milieubeheer)

Vergunningen

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of

Afdelingshoofd

krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

Vergunningen

Uitbrengen advies met het oog op de samenhang tussen de

Afdelingshoofd

omgevingsvergunning en de vergunning o.g.v. de Waterwet (art.

Vergunningen

6.27 Waterwet)

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

V09

Besluiten op grond van het Vuurwerkbesluit

ONDERM ANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBM ACHTIGING

Afdelingshoofd
Vergunningen

BRZO
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

B01

Het vaststellen van:
a. een inspectieprogramma als bedoeld in art. 24, lid 1, BRZO
b. een inspectierapport als bedoeld in art. 24, lid 3, BRZO

B02

Besluiten op grond van BRZO:
a. verzenden kennisgeving aan in art. 6 BRZO genoemde
bestuursorganen
b. aanwijzing dominobedrijven ex. art. 7, lid 1 BRZO
c. besluiten dat veiligheidsrapport geen betrekking behoeft te
hebben op in een inrichting of een onderdeel daarvan aanwezige
stof ex. art.10 BRZO
d. verzoeken om veiligheidsrapport op grond van art. 14 BRZO
e. bevestigen ontvangst en verzenden VR aan in art.15 BRZO
genoemde bestuursorganen
f. art. 16 BRZO, inzake de beoordeling van veiligheidsrapporten
g. art. 18 BRZO, mededeling doen van conclusies en VR +
verzenden aan betrokken bestuursorganen

ONDERM ANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBM ACHTIGING
Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Afdelingshoofd
Vergunningen
Toezicht en Handhaving

Handhaving
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERM ANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBM ACHTIGING

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens
H02

de Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo

Afdelingshoofd

genoemde wetten juncto 5.2 van de Wabo, voor zover vallend

Toezicht en Handhaving

onder het basistakenpakket
Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en
handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

H03

a.

een bezoekbevestigingsbrief

b.

een voorwaarschuwingsbrief

c.

een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder
dwangsom (hoorbrief)

d.

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

vorderingen om informatie in het kader van de controle op de
naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit
kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb)

H04

H05

Het nemen van besluiten over, op grond van
vergunningvoorschriften, te overleggen meldingen, rapportages e.d.

Besluiten op grond van Titel 5.3 (herstelsancties)

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb en de
H06

Algemene wet op het binnentreden welke zijn benodigd ten
behoeve van de toepassing van bestuursdwang

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder
bestuursdwang conform art. 5.31, Awb juncto 5.17, Wabo dan wel
H07

de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging
daartoe

H08

H09

H10

Besluiten tot het vaststellen van gedoogbeschikkingen

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 Wm inzake
maatregelen bij ongewoon voorval

Besluiten op verzoeken van derden om bestuursrechtelijk/
handhavend optreden

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving
Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

