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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-683911392
(DOS-2015-0007878)

Onderwerp

Wijziging van het mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale

organisatie 2019 in verband met de inwerkingtreding Omgevingsverordening Zuid-Holland

Advies

1 . Vast te stellen het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 maart 2019,

PZH-2019-683911392 (DOS-2015-0007878), houdende wijziging van het Mandaatbesluit

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019.

2. Te bepalen dat het besluit tot wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten

van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019 bekend gemaakt wordt  door

plaatsing van de bijgevoegde publicatietekst in het provinciaal blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de wijziging van het Mandaatbesluit van

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019.

Besluit GS

Conform advies vastgesteld

 

Bijlagen

- Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 19 maart 2019, PZH-2019-

683911392 (DOS-2015-0007878), houdende wijziging van het Mandaatbesluit van

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie 2019

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 19 maart 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

Op 20 februari 2019 hebben Provinciale Staten de Omgevingsverordening Zuid-Holland

vastgesteld, die op 1 april 2019 in werking zal treden. In deze Omgevingsverordening gaat een

aantal verordeningen en regelingen op, die per genoemde datum geheel zullen vervallen. 

 

In de mandaatregelingen voor de provinciale organisatie zijn verschillende bevoegdheden

gemandateerd die hun basis vinden in de verordeningen of regelingen die nu ten gevolge van de

inwerkingtreding van de omgevingswet zullen vervallen. Daarmee komt de grondslag aan die

gemandateerde bevoegdheden te ontvallen, zodat deze niet meer uitgeoefend kunnen worden of

mogelijk onrechtmatig uitgeoefend blijven worden. Met het oog hierop is een wijziging van de

verschillende mandaatregelingen noodzakelijk. 

 

Uitgangspunt bij de wijziging van de mandaatregeling is dat de desbetreffende bevoegdheden

onveranderd uitgeoefend kunnen blijven worden, zij het op basis van de nieuw gecreëerde

bevoegdheidsgrondslagen in de Omgevingsverordening. Er wordt geen wijziging beoogd van de

inhoud of omvang van de mandaten, of van het niveau waarop de mandaten worden uitgeoefend.

 

Wijzigingen in het mandaatbesluit van GS voor de provinciale organisatie

In het mandaatbesluit van GS voor de provinciale organisatie worden in totaal zeven mandaten

door de inwerkingtreding van de omgevingswet geraakt. Deze konden vrijwel allen naar

corresponderende bevoegdheden in de Omgevingsverordening worden verlegd. Van één

mandaat is geconstateerd dat het onder de vigeur van de Omgevingsverordening het stellen van

nadere regels inhoudt. Het betreft hier de bevoegdheid van GS om regels te stellen 

over de soort, het type, de afmetingen of de manouvreerbaarheid van schepen die worden

toegelaten op de vaarwegen (art. 4.3, tweede lid Omgevingsverordening). De bevoegdheid tot het

stellen van nadere regels, zijnde algemeen verbindende voorschriften, is in artikel 10:3 Awb

echter expliciet van mandaatverlening uitgesloten. Het bestaande mandaat dat een soortgelijke

strekking had, zal daarom vervallen.

 

Naast de benodigde aanpassingen als gevolg van de inwerkingtreding van de

Omgevingsvergunning wordt de gelegenheid te baat genomen om het recesmandaat voor de

meivakantie aan te passen. Dit om te voldoen aan het eerder dit jaar door uw college genomen

besluit om deze recesperiode te verruimen. 

 

Wijzigingen in mandaatbesluiten voor de omgevingsdiensten

Naast wijziging van het mandaatbesluit van GS voor de provinciale organisatie zullen ook de

mandaatbesluiten voor de omgevingsdiensten op onderdelen wijziging behoeven. De gewijzigde

teksten voor de betreffende mandaten worden voorbereid door bureau Milieu en waren ten tijde

van het uitbrengen van het onderhavige voorstel nog niet beschikbaar. Voor de wijziging van de

mandaatbesluiten van de omgevingsdiensten zult u daarom een afzonderlijk voorstel ontvangen.

Dit overigens wel zodanig tijdig, dat inwerkingtreding van de gewijzigde mandaatbesluiten voor de

omgevingsdiensten gelijktijdig met de Omgevingsverordening in werking zullen kunnen treden.  
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Financieel en fiscaal kader:

De voorgestelde wijzigingen in verschillende mandaatregelingen hebben geen financiële

consequenties.

 

Juridisch kader:

De wettelijke grondslag voor het verlenen van mandaat is geregeld in artikel 166 van de

Provinciewet en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. Een mandaatbesluit zorgt

ervoor dat tal van besluiten in de provinciale organisatie bevoegdelijk en derhalve rechtsgeldig

kunnen worden genomen. 

2 Proces

 

De wijzigingen in de mandaatregelingen zijn afgestemd met de betrokkenen in de opgave

Omgevingsbeleid, die de vaststelling van de Omgevingsverordening Zuid-Holland hebben

voorbereid. 

3 Communicatiestrategie

 

Het geactualiseerde mandaatbesluit wordt bekendgemaakt in het provinciaal blad. Binnen de

organisatie wordt het besluit door tussenkomst van juridische adviseurs, accountmanagers en

aandragers van mandaatwijzigingen verspreid en gecommuniceerd. Bovendien zal het besluit

worden opgenomen in de regelingenbank decentrale regelgeving op Overheid.nl.


