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Vergunningen en Subsidies

Gedeputeerde Staten van Limburg
maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit 2006,
bekend dat Gedeputeerde Staten in hun vergadering van 11 december 2012 hebben vastgesteld:

Mandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Artikel 1
Begripsbepalingen
1. Provinciale Staten: Provinciale Staten van Limburg.
2. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van Limburg.
3. Directeur: de directeur van de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord.
4. RUD Limburg-Noord: de Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord.
Artikel 2
Mandaat, volmacht en machtiging
1. Gedeputeerde Staten verlenen mandaat, volmacht en machtiging aan de directeur van de RUD
Limburg-Noord overeenkomstig de bij dit besluit behorende mandaatlijst.
2. De directeur mag voor de aangelegenheden in het eerste lid schriftelijk rechtstreeks ondermandaat,
subvolmacht en submachtiging verlenen aan het afdelingshoofd van de afdeling Provincie van de
RUD Limburg-Noord, tenzij dat met zoveel woorden ten aanzien van een concreet mandaat in de
mandaatlijst uitdrukkelijk is uitgesloten. Hierbij kunnen voorwaarden ten behoeve van de verlening
aangeven worden.
3. De directeur kan aan het afdelingshoofd van de afdeling Provincie van de RUD Limburg-Noord
schriftelijk toestemming geven voor het verlenen van ondermandaat, subvolmacht en submachtiging
ten aanzien van beslissingen tot het opleggen van een last onder bestuursdwang in situaties waarin
aanleiding bestaat voor onmiddellijk bestuursrechtelijk handhavend optreden alsmede voor
aangelegenheden in relatie tot bestuurlijk handhavend optreden – niet zijnde besluiten- door daartoe
aangewezen toezichthouders.

4.

De directeur is verplicht om het ondermandaat dat hij verleent aan het afdelingshoofd van de afdeling
Provincie van de RUD Limburg-Noord aan te tekenen op een ondermandaatlijst. Deze
ondermandaatlijst wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en ingeschreven in het mandaatregister
van de Provincie Limburg.

Artikel 3
Mandaat, volmacht en machtiging
1. Onder mandaat wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van Gedeputeerde
Staten besluiten als bedoeld in artikel 1:3 eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht te nemen.
2. Onder volmacht wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van Gedeputeerde
Staten privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten.
3. Onder machtiging wordt het volgende begrepen: de bevoegdheid om in naam van Gedeputeerde
Staten feitelijke handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke
rechtshandeling zijn.
Artikel 4
Werkingsgebied
Het mandaat geldt voor het geografische gebied van de RUD Limburg-Noord, te weten het grondgebied
van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw,
Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.
Artikel 5
Algemene uitzonderingen
Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft, onverminderd artikel 10:3 van de
Algemene wet bestuursrecht, géén betrekking op uitzonderingen zoals die zijn opgenomen in artikel 8
van het Mandaatbesluit Gedeputeerde Staten van Limburg 2006 (Provinciaal Blad 2012, nr 47).
Artikel 6 Specifieke uitzonderingen
Mandaat, volmacht en machtiging in de zin van dit besluit heeft evenmin betrekking op:
a. besluiten tot het weigeren van een vergunning of een ontheffing, met uitzondering van besluiten
waarbij wordt geweigerd op grond van een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel of
besluiten waarbij wordt geweigerd een omgevingsvergunning of toestemming te verlenen waarop
de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van
toepassing is verklaard;
b. besluiten tot het verlenen van een vergunning voor projecten c.q. bedrijven waar een
communicatietraject is of wordt gevolgd;
c. besluiten tot het opleggen van een last onder bestuursdwang, dan wel het opleggen van een last
onder dwangsom, behoudens in situaties waarin aanleiding bestaat voor onmiddellijke
bestuursrechtelijk handhavend optreden;
d. alle taken op grond van het Besluit risico’s zware ongevallen 1999.
Artikel 7
Voorwaarden
1.
Het mandaat geldt met inachtneming van de door Gedeputeerde Staten in de hierboven
aangehaalde besluiten gestelde voorwaarden en beperkingen.
2.
De directeur betrekt bij de uitoefening van de aan hem opgedragen bevoegdheden de relevante
door Provinciale Staten vastgestelde kaders alsmede het door Gedeputeerde Staten vastgestelde
beleid.
3.
Gedeputeerde Staten zorgen ervoor dat de directeur over alle benodigde informatie noodzakelijk
voor de uitvoering van het in het tweede lid bepaalde kan beschikken.
4.
Bij voorgenomen nieuw beleid of beleidwijzigingen vindt er afstemmingplaats tussen de directeur en
Gedeputeerde Staten.
Artikel 8
Ondertekening
De namens Gedeputeerde Staten uitgevoerde bevoegdheden worden als volgt ondertekend:
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Gedeputeerde Staten van Limburg,
namens dezen,
………….
(naam)
directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord
Artikel 9
Vervanging
Ingeval van afwezigheid van de directeur, aan wie bij of krachtens dit besluit bevoegdheden zijn
toegekend, worden deze bevoegdheden door zijn plaatsvervanger uitgeoefend.
Artikel 10 Inwerkingtreding en overgangsrecht
1.
Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2013 en wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad.
2.
In onvoorziene, spoedeisende gevallen, waarin onverwijld handelen geboden is, handelt de
gemandateerde in de geest van dit besluit.
3.
Voor de uitoefening van (onder)gemandateerde bevoegdheden, verleende volmachten of
machtigingen vóór de inwerkingtreding van dit besluit blijft het Mandaatbesluit Gedeputeerde
Staten van Limburg 2006 van toepassing, ook na 1 januari 2013.
4.
Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de leden van de directie, de afdelingshoofden van
de afdelingen Handhaving en Monitoring, Milieu en Duurzame Ontwikkeling en Vergunningen en
Subsidies en hun plaatsvervangers van de Provincie Limburg.
Artikel 11 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord,
d.d. 1 januari 2013

Gedeputeerde Staten voornoemd,
drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter
mr. A.C.J.M. de Kroon, secretaris

Uitgegeven, 13 december 2012
De secretaris,
mr. A.C.J.M. de Kroon
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Mandaatlijst

Grondslag

Algemeen

Het maken van afspraken met het Openbaar Ministerie, Politie,
Artikel 7, lid 13, van de
Waterschappen en landelijke inspectie- en opsporingsdiensten, waaronder Bestuursovereenkomst
het periodiek afsluiten van handhavingsarrangementen.

Het afsluiten van samenwerkingsarrangementen met andere RUDdirecteuren.

Artikel 7, lid 13, van de
Bestuursovereenkomst

Het stilleggen van werkzaamheden bij het ontbreken van een daartoe
vereiste omgevingsvergunning

Artikel 5:31 van de Awb of
5.17 van de Wabo

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van de
door het bevoegde orgaan genomen besluiten

Het verstrekken van zakelijke inlichtingen aan derden omtrent algemeen
geldende voorschriften en regelingen alsmede het verstrekken van
bescheiden waarop ingevolge geldende regelgeving aanspraak bestaat.

Het aanvragen van subsidies ten behoeve van de uitvoering van de taken. Artikel 4:21 Algemene wet
bestuursrecht.

Uitvoeringsprocessen in de afdeling

Het indienen van 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

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening voor activiteiten
waarvoor GS op 19 juni 2009 bevoegd waren om milieuvergunningen te
verlenen op grond van de Wet milieubeheer en het Inrichtingen- en

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011
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vergunningenbesluit Wet milieubeheer (betreft omgevingsvergunningen in
hun geheel).

De voorbereiding van de omgevingsvergunningverlening door
Gedeputeerde Staten voor de verwezenlijking van een project van
provinciaal belang, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid,
onder a, onder ten derde, van de Wabo, van het bestemmingsplan wordt
afgeweken (het betreft omgevingsvergunningen in hun geheel).

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

De voorbereiding van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Het Basistakenpakket, versie 2.3
gaat hier om activiteiten die voorheen omgevingsvergunningplichtig waren van 25 mei 2011
op grond van art. 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, maar nu (sinds de
tweede tranche van de tweede fase van het Activiteitenbesluit) onder de
algemene regels van het Activiteitenbesluit vallen. Hierbij geldt echter dat
er nog wel een beperkte voorafgaande individuele toets moet
plaatsvinden, de omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Een en
ander is geregeld op basis van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo
en de artikelen 2.2a en 3.3a van het BOR. Het betreft inrichtingen in de
categorieën windturbines, RWZI’s, autodemontage, metaalrecycling,
opslag banden en combibedrijven.

De voorbereiding van het afgeven of weigeren van verklaringen van geen
bedenkingen door Gedeputeerde Staten.

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

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

Toepassing te geven aan c.q. beslissingen te nemen op basis van het bij
of krachtens de Wet milieubeheer - mede – bepaalde, zoals bijvoorbeeld
het Besluit externe veiligheid inrichtingen.
Het beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van hoofdstuk 2 van
de Omgevingsverordening Limburg, inclusief wijzigingen of intrekkingen
hiervan.
Het beslissen op aanvragen om ontheffing op grond van het Besluit
geluidproduktie sportmotoren, inclusief wijzigingen en intrekkingen
hiervan.

Het beslissen op c.q. het 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. Het behandelen van de
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taken en bevoegdheden, waaronder advisering, beschreven in hoofdstuk
16 van de Wet milieubeheer.

Het beslissen op ingediende integrale PRTR-verslagen
(milieujaarverslagen), opgesteld ten behoeve van inrichtingen onder het
bevoegd gezag van Gedeputeerde Staten.

Het beslissen over uitkering van de vastgestelde schadevergoedingen op
grond van de Wet milieubeheer en de Wet algemene bepaling
omgevingsrecht, binnen de door Gedeputeerde Staten vastgestelde
kaders.

Het uitvoeren van de Beleidslijn Wet bevordering integriteitsbeoordelingen
door het openbaar bestuur.

Handhaving
De taken op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
gelden zover zij betrekking hebben op provinciale inrichtingen.

Het toezicht op de volgende omgevingsvergunningplichtige activiteiten:
-

sloopwerkzaamheden in opdracht van bedrijven of instellingen,

-

het oprichten en in werking hebben van een
omgevingsvergunningplichtige inrichting waarvoor GS het
bevoegd gezag zijn.

-

activiteiten waarvoor krachtens provinciale verordening een
vergunning is vereist,

-

activiteiten waarvoor een omgevingsvergunning vereist is op
grond van artikel 2.1, eerste lid, sub b, Wabo.

-

activiteiten met stoffen, preparaten en GGO”s die onder een amvb
op grond van titel 9.2 Wet milieubeheer vallen of producten en
toestellen die onder de Wet geluidhinder, de Wet inzake de
luchtverontreiniging, titel 9.4 Wet milieubeheer of titel 10.3 Wet
milieubeheer vallen en die worden uitgevoerd door de houder van
een omgevingsvergunning

Het toezicht op niet-omgevingsvergunningplichtige inrichtingen dan wel
inrichtingen die OBM-plichtig zijn en die vallen onder de meldingsplicht
van het Activiteitenbesluit of onder het Besluit landbouw, het Besluit
glastuinbouw of het Vuurwerkbesluit inrichtingen en die deel uitmaken
van een hierna genoemde branche of een hierna genoemde activiteit
uitvoeren:
-

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

glastuinbouw en open teelt
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-

veehouderijen met uitzondering van melkrundveehouderijen
champignonkwekerijen

-

loonwerkers

-

metaal- en elektrotechnische industrie

-

afvalsector (opslag en be- en verwerking, inclusief
autodemontage)

-

industriële vervaardiging van voedingsmiddelen

-

groothandel in voedingsmiddelen

-

koel- en vrieshuizen

-

veilingen van landbouw-, tuinbouw- en visserijproducten

-

textielindustrie

-

kunststofindustrie (verwerking thermoplasten)

-

schietbanen

-

ijsbanen en skihelingen

-

betonmortelindustrie en betonproductenindustrie, waaronder de
vervaardiging van cement, gips en kalk

-

windturbines

-

warmtekracht- installaties

-

vervaardigen papier en kartonwaren

-

crematoria

-

grafische industrie

-

textielreinigingsbedrijven

-

timmerfabrieken waar coaten plaats vindt

-

chemische behandeling van natuursteen

-

opslag vuurwerk

-

rioolwaterzuiveringsinstallaties

-

bodemsaneringen

-

laboratoria

-

bunkerstations

-

foto-ontwikkelcentrales

-

havensector

-

(niet-academische) ziekenhuizen.

Het toezicht bij de opsporing en winning van natuurlijke hulpbronnen voor
zover het die activiteiten betreft.

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

Het toezicht bij het tot stand brengen en beheren van werken en

Basistakenpakket, versie 2.3
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infrastructurele voorzieningen door bedrijven of instellingen voor zover het van 25 mei 2011
die activiteiten betreft.

Het toezicht bij bedrijfsmatige activiteiten die vallen onder het Besluit
bodemkwaliteit voor zover het die activiteiten betreft.

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

Het toezicht bij bodemsanering, sanering van bedrijfsterreinen en lozing
van grondwater bij bodemsanering en proefbronnering voor zover het die
activiteiten betreft.

Basistakenpakket, versie 2.3
van 25 mei 2011

Het toezicht bij bedrijfsmatige activiteiten met betrekking tot gevaarlijke
Basistakenpakket, versie 2.3
afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en ingezamelde huishoudelijke
van 25 mei 2011
afvalstoffen, asbest, vuurwerk, bouwstoffen, grond, baggerspecie,
meststoffen, dierlijke vetten, radioactief schroot, destructiemateriaal,
explosieven voor civiel gebruik of andere gevaarlijk stoffen, voor zover het
die activiteiten betreft. Het gaat hierbij om het ketengerichte toezicht.
Ad 1
Indien de onder het kopje ‘Handhaving’ bedoelde activiteiten plaatsvinden in of met een Defensieinrichting waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu het bevoegd gezag betreffende de
omgevingsvergunning is, of in of met een mijnbouwinrichting of mijnbouwwerk waarvoor de minister van
Economische zaken het bevoegd gezag betreffende de omgevingsvergunning is, vinden toezicht en
handhaving plaats door de betrokken Rijksinspectie.
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