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Bijlage 2  Mandaatlijst, behorende bij artikel 1, vierde lid van het Mandaatbesluit
van Gedeputeerde Staten voor de provinciale organisatie 2018
(Recesmandaten) 

RECESMANDATEN

Mandaat aan één lid van Gedeputeerde Staten in recesperioden

 BESLUITEN/BEVOEGDHEDEN REIKWIJDTE/VOORWAARDEN

RM01 
 

Beslissing op bezwaarschrift op grond van de 
Algemene wet bestuursrecht.

RM02 Besluiten inzake rechtspositionele 
aangelegenheden anders dan opgenomen in de lijst
bestuurlijk mandaat.

 

RM03 Beantwoorden van schriftelijke statenvragen ex
artikel 49 van het Reglement van Orde voor de
vergaderingen van Provinciale Staten van Zuid-
Holland, e.a.

RM04 Besluiten in het kader van het uitoefenen van
toezicht op de waterschappen.

 

RM05 Het indienen van reacties en zienswijzen bij het Rijk
met betrekking tot Rijksvoornemens, plannen en
wetsvoorstellen. 

 

RM06 Besluiten en proceshandelingen in het kader van
bestuursrechtelijke, civielrechtelijke of andere
procedures, te weten:
 
- in bestuursrechtelijke procedures, niet zijnde

bestuursrechtelijke procedures in het kader van
de Wet administratiefrechtelijke handhaving
verkeersvoorschriften (Wahv) of hoger beroep in
zaken waarop in mandaat is beslist binnen een
omgevingsdienst (ADMR03):

· het maken van bezwaar,

· het vragen van een voorlopige voorziening,

· het instellen van (hoger) beroep en
rechtstreeks beroep,

· het  voeren van verweer in gevallen waarin
wijziging wordt bepleit van een in bestuurlijk
mandaat, ambtelijk mandaat of in mandaat
door de directeur van een omgevingsdienst
of een onder zijn verantwoordelijkheid
vallende leidinggevende genomen besluit;

 
- in civielrechtelijke procedures, waarbij het

financiële belang onbepaald of onbekend is, dan
wel € 50.000,- of  meer bedraagt en in andere
procedures, ongeacht het financiële belang:
· het starten van een procedure,

· het voeren van verweer,

· het instellen van beroep, hoger beroep en
cassatie,

· het beëindigen van een procedure waartoe
door gedeputeerde Staten is besloten, al
dan niet behulp van een
vaststellingsovereenkomst;

Onder civielrechtelijke procedures zijn, naast
gerechtelijke procedures, ook arbitragezaken en
bindend-adviesprocedures te begrijpen.
 
Onder “andere procedures” vallen onder andere
belastingprocedures, strafrechtelijke procedures.
 
Het financiële belang van een procedure  wordt
berekend zonder BTW, wettelijke of contractuele
rente en (buitengerechtelijke) kosten.
 
Het mandaat ziet tevens op procedures van
Gedeputeerde Staten, die zij op grond van art. 158
Provinciewet namens Provinciale Staten voeren.
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 BESLUITEN/BEVOEGDHEDEN REIKWIJDTE/VOORWAARDEN

RM07 Besluiten op bezwaarschriften op grond van de Awb 
conform advies Awb-bezwarencommissie (art. 7:11
Awb), indien het primaire besluit is genomen door
de provinciesecretaris, de directeur DBI, de
directeur van een omgevingsdienst of de directeur
van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


