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Instructie omtrent actieve openbaarheid bestuurlijk mandaat

Vastgesteld door Gedeputeerde Staten op 29 augustus 2017 

Categorie 1

Publiceren GS-voorstel, publiekssamenvatting en eventuele bijlagen

Toelichting

Deze besluiten kunnen actief openbaar gemaakt worden, incl. bijlagen, tenzij er op grond van de Beleidsregel actieve 

openbaarheid redenen zijn dit niet te doen. Gevoelige informatie moet weggelakt worden. 

Mandaat-

nummer

BESLUITEN/BEVOEGDHEDEN*

BA01 Bestuursrechtelijke civielrechtelijke procedures en onteigeningsprocedures

BA04 Indienen van inspraakreactie of zienswijze in het kader van een openbare voorbereidingsprocedure voor 

besluit andere overheid. 

BA04a Adviseren aan minister op grond van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

BA05 Subsidieverlening of weigeren van incidentele subsidies

BA08 Adviseren over oplegging gedoogplicht 

BA10 Benoemen, schorsen en ontslaan van leden in commissies van advies aan GS en de klachtenfunctionaris. 

BA12 Aanmelden van provinciale steunmaatregelen bij de Europese Commissie (via het Ministerie van BZK)

BA13 Kenbaar maken van een voornemen tot onthouding van goedkeuring of weigering

BA14 Indeplaatsstelling art. 124 Gemeentewet

BA15 Mededeling aan de minister van gemeentelijke besluiten die voor vernietiging in aanmerking komen

BB01 Benoemen, schorsen, ontslaan en voordragen van leden in de besturen van RTV West en RTV Rijnmond, en 

in besturen van stichtingen voor het in stand houden van molens. 

BB02 Uitbrengen verslag aan Minister over de financiële situatie van gemeenten met een aanvullende uitkering

BB03 Uitbrengen advies aan Minister over het inspectierapport m.b.t.  art. 12-gemeenten

BB04 Opclassificatie en verhoging tijdsbestedingsnorm wethouders

BB05 Onder preventief toezicht plaatsen van gemeenten 

BB06 Instellen van een onderzoek naar het beheer en de inrichting van de financiële administratie

BB07 Besluiten op grond van art. 4, lid 2 en 3, Wet Fido: geven aanwijzing om een aangepast plan in te zenden, 

goedkeuring kwartaalrapportage en plan.

BB08 Besluiten op grond van art. 6, lid 2 en 3, Wet Fido: geven aanwijzing om maatregelen te nemen om het 

renterisico op het begrotingstotaal te verminderen, goedkeuring plan.

BB09 Onder preventief toezicht plaatsen van gemeenschappelijke regelingen

BB10 Besluiten op grond van art. 2, lid 2, de art. en 54 tot en met 56, art. 57, lid 2, en art. 61, lid 1, Wet Arhi.

BC0 Goedkeuring van rechtshandelingen tot verkrijging van openbare goederen en/of tot ontheffing van verboden 

handelingen door bestuurders en/of overheidsfunctionarissen
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BC02 Informatieverstrekking voor derden op grond van hoofdstuk VII Besluit begroting en verantwoording 

provincies en gemeenten.

BC03 Houden van een hoorzitting ex titel VII van de Onteigeningswet .

BC05 Benoeming plaatsvervangend voorzitter en leden hoofdstembureaus Tweede kamer en provinciale staten-

verkiezingen.

BC08 Besluiten en berichtgeving aan andere overheden over de uitvoering van Single Information Single Audit.

BG02 Vaststellen van collectieve beheerplannen natuur

BM01 Vrijstelling verlenen van een regel in een luchthavenbesluit of -regeling of grenswaarde voor geluid wijzigen

BM02 Subsidieverstrekking voor de sanering van bodemverontreiniging van bedrijfsterreinen

BMN01 Uitbrengen van het schriftelijk verslag luchtkwaliteit. 

BMN02 Vaststelling van actieplannen op grond van art. 11.12, eerste lid, Wm. 

BP01 Halfjaarlijkse voortgangsrapportages aan de minister in het kader van de uitvoering van de planologische 

kernbeslissing PMR

BR05 Aangaan van overeenkomsten als bedoeld in art. 5, tweede lid, van de Verordening Investeringsbudget 

stedelijke vernieuwing Zuid-Holland 2010-2014 

BS01 Uitwerking van een eerder vastgesteld beleidskader danwel uitvoeringsprogramma op het terrein van cultuur, 

jeugd en maatschappelijke participatie

BS02 Delegatie overcommitteringsverklaringen Operationeel Programma Kansen voor West, en Overeenkomst 

voorfinanciering Kansen voor West

BV01 Onttrekking van een weg aan het openbaar verkeer 

BV02 Overdracht en overname beheer, onderhoud en eigendom van wegen en kunstwerken van en naar de 

provincie.

BV03 Ten nadele van betrokkene wijzigen of intrekken van een op grond van (Vaar)Wegenverordening Zuid-

Holland verleende ontheffing; 

BV06 Reageren op de begroting en rekening als bedoeld in de gemeenschappelijke regeling voor het wegschap 

Tunnel Dordtse Kil. 

BV07 Aanwijzing van consumentenorganisaties

BV10 Vaststellen van de veertarieven voor veren die een verbinding vormen tussen provinciale wegen. 

BV14 Overeenkomsten met andere overheden in het kader van de aanleg, reconstructie en onderhoud van 

infrastructurele provinciale werken.  

BW01 Goedkeuring van projectplannen waarop paragraaf 2 van hoofdstuk 5 van de Waterwet van toepassing is 

BW02 Verzoeken tot uitstel en ontheffing zorgplicht afvalwater

BW05 Inwerkingtreding van besluiten van PS, die aan GS zijn gedelegeerd, alsmede van besluiten van GS.  

BW06 Benoeming en ontslag van de leden van de Coördinatie Commissie Dijkverzwaring en het Provinciaal 

Overlegorgaan voor de kust en de Adviescommissie Schade Grondwater.

BW08 Voorbereiding en standpuntbepaling wijziging reglement van een waterschap 

BW09 Verlenen van ontheffing van het verbod voor leden van het AB van een waterschap tot het aangaan van 

bepaalde overeenkomsten 

BW10 Vastleggen van de zwemwaterfunctie en de zwemwaterlocaties
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Categorie 2 -  Publiceren van GS-voorstel en publiekssamenvatting*

Toelichting Eventuele bijlagen zijnde documenten van en/of over derden worden gezien de vertrouwelijke inhoud niet 

gepubliceerd.

BA11 BOB, Beslissing op bezwaar 

BC01 Aantrekken van leningen bij een financiële instelling of een publiekrechtelijk lichaam die voldoen aan de Wet 

Fido. 

Categorie 3 – Publiceren van publiekssamenvatting*

GS-voorstel en eventuele bijlagen worden niet gepubliceerd

Toelichting Voor het niet publiceren van GS-voorstel en eventuele bijlagen kunnen verschillende redenen zijn:

- Aanbestedingen vallen onder het openbaarheidsregime van de Aanbestedingswet en worden gepubliceerd via 

TenderNed. Een link naar TenderNed volstaat

- De onderhandelingspositie van de provincie wordt verzwakt doordat compensatiebedragen, schadevergoedingen, 

planschade en boetes worden genoemd

- Derden worden door de openbaarheid onevenredig bevoor- of benadeeld

- Het besluit bevat veel privacy-of bedrijfsgevoelige informatie

Dit zijn redenen die in de praktijk het meest zullen voorkomen. Dit laat echter onverlet dat andere uitzonderingsgronden 

genoemd in de Wob (ook) van toepassing kunnen zijn.

BA01a Buitengerechtelijke geschillen 

BA01b Nadeelcompensatie en kostenvergoeding verlegging van kabels en leidingen

BA02 Verkrijgen en vervreemden van registergoederen en het vestigen van (beperkte) zakelijke rechten 

(grondzaken)

BA06 Machtiging tot Europese aanbesteding

BA07 Machtiging tot Europese aanbesteding; bekrachtiging van reeds informeel gegeven nieuwe opdrachten . 

Minnelijke regeling aanbestedingsgeschil.

BG05 Uitvoering Beleidsregel Compensatie Natuur, Recreatie en Landschap Zuid-Holland  2013: 

BG06 Vergoeding van de beheerkosten, samenhangend met de verkoop van provinciale natuur- en 

recreatiegebieden.

BV11 Gunnen van ov-concessies

BV12a Opleggen boete aan een ov-concessiehouder 

BV13 Planschadeovereenkomsten waarbij planschade is gedefinieerd

BV15 Overeenkomsten met anderen inzake opdrachtverlening aanleg, reconstructie en onderhoud van provinciale 

wegen of vaarwegen
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Categorie 4 – Afzien van publicatie*

Toelichting Redenen hiervoor zijn:

- Intern beraad met persoonlijke beleidsopvattingen

- Onderhandelingspositie van de provincie

- Derden worden onevenredig bevoor- of benadeeld

- Het belang van opsporing, inspectie, toezicht en controle

- Concurrentiegevoelige informatie

Dit zijn redenen die in de praktijk het meest zullen voorkomen. Dit laat echter onverlet dat andere uitzonderingsgronden 

genoemd in de Wob (ook) van toepassing kunnen zijn.

BC09 Besluiten als deelnemer in een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersoon:  het bepalen van een 

standpunt op basis waarvan de vertegenwoordiger van Gedeputeerde Staten een stem kan uitbrengen in een 

AB van een GR, vereniging of NV/BV

BV12 Wijzigen van de voorwaarden in een ov-concessie
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