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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-734168370 DOS-2020-
0001649

Onderwerp

Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020

 
Advies

1 . Vast te stellen Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020.

2. Het Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020 bekend te maken

door plaatsing in het Provinciaal blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Mandaatbesluit nadeelcompensatie

stremming hefbrug Boskoop 2020.
 
Besluit GS
Vastgesteld conform advies

Bijlagen

1 . Mandaatbesluit nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2020

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 14 april 2020 nvt



2/3

1 Toelichting voor het College

 

In de GS-vergadering van 31 maart 2020 is de Beleidsregel nadeelcompensatie stremming

hefbrug Boskoop 2019 vastgesteld. Daarbij is ook in het vooruitzicht gesteld dat ten behoeve van

de uitvoering van de beleidsregels nog een mandaatbesluit ter vaststelling zou worden

voorgelegd. Het uitgangspunt voor de voorgestelde mandaatregeling komt overeen met de wijze

waarop de mandatering van besluiten op grond van Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en

leidingen Zuid-Holland 2019 is geregeld. Die mandaten zijn vervat in het (algemene)

mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor de provinciale organisatie. Ter

bevordering van de uniformiteit van de provinciale mandaten zullen de nu voor de Beleidsregel

nadeelcompensatie stremming hefbrug Boskoop 2019 vast te stellen mandaten op gelijke wijze in

de algemene mandaatregeling worden opgenomen. Dit zal plaatsvinden in het kader van de

jaarlijkse actualisatie van de mandaatregeling voor 2021.

 

De uitgangspunten voor de te verlenen mandaten zijn, conform de Beleidsregel

nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019, als volgt:

- besluiten van € 1 .000.000,- of meer kunnen in bestuurlijk mandaat worden genomen; 

- besluiten tot € 1 .000.000,- kunnen door de directeur DBI genomen worden;

- besluiten tot € 250.000,- kunnen (tevens) door de hoofden van de eenheden bij DBI

genomen worden.

 

De hoogte van de voorgestelde mandaten zegt overigens niets over de vergoedingen die we

voorzien uit te keren. De portefuillehouder wordt op de hoogte gehouden van het aantal en de

hoogte van binnengekomen verzoeken. Wanneer de kenmerken van een verzoek dat vergen

wordt deze uiteraard in nauw overleg met de portefeuillehouder, danwel met GS, behandeld. 

 

Financieel en fiscaal kader

Bedrag ex BTW: N.v.t. 

Programma: Programma 2: Bereikbaar en verbonden

Financiele risico’s: Geen

 

Uit dit mandaatbesluit vloeien op zich nog geen financiële consequenties voort. Weliswaar zullen

aan de besluiten die later met gebruikmaking van de gegeven mandaten worden genomen wel

financiële gevolgen verbonden zijn. Deze zullen echter toegelicht worden in de besluitvormings-

stukken op basis waarvan de betreffende besluiten in mandaat worden genomen.

 

Juridisch kader

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

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

ervoor dat bevoegdheden van provinciale bestuursorganen bevoegdelijk op lager bestuurlijk en

ambtelijk niveau kunnen worden genomen. 

 

Voor de inwerkingtreding van het mandaatbesluit is bekendmaking vereist. Dit zal plaatsvinden

door middel van plaatsing in het Provinciaal blad. 
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2 Voorafgaande besluitvorming

 Zie de algemene toelichting hierboven.

 

3 Proces

 N.v.t.

 

4 Participatie

 N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

Het mandaatbesluit zal na vaststelling gepubliceerd worden in het Provinciaal blad. Als gevolg

van deze publicatie zal het besluit tevens worden opgenomen in de regelingenbank decentrale

regelgeving op Overheid.nl. Verder zal het nieuwe mandaatbesluit in het mandaatregister op

IDMS worden geplaatst en zal het onder de aandacht worden gebracht bij de uitvoerende afdeling

die de regeling zal gaan hanteren (de Dienst Beheer Infrastructuur) en de betrokken partijen.

Bovendien zal het besluit middels de publiekssamenvatting op de website van de provincie

bekend gemaakt worden.

 


