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GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2020-748515010 DOS-2015-
0007878

Onderwerp

1 e wijziging van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsdienst

Haaglanden 2020

 
Advies
1 . Vast te stellen het Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdende 1 e wijziging

van het Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsdienst Haaglanden
2020.

2. Te bepalen dat het besluit onder 1 openbaar wordt gemaakt door plaatsing in het Provinciaal
Blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over de 1 e wijziging van het Mandaatbesluit 2020
voor ODH.

Besluit GS 
Vastgesteld conform advies

Bijlagen
1 . Besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland houdende 1 e wijziging van het

Mandaatbesluit van Gedeputeerde Staten voor de Omgevingsdienst Haaglanden 2020.
   

 

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn
A-Openbaar 1 september 2020 15 september 2020
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 1. Toelichting voor het College

 

Waarom is een wijziging van het mandaatbesluit nodig?

 

In het mandaatbesluit 2020 van de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) staat bij het mandaat

RMV08 in de kolom bevoegdheden/besluiten: besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of

krachtens het Besluit lozen buiten inrichtingen. In de toelichting/voorwaarden is onder andere

opgenomen dat het gaat om het afdoen van meldingen betreffende lozingen dieper dan -10m

onder de bodem. Deze taak hangt samen met de provinciale waterwettaak die ODH namens GS

uitvoert.

 

In het mandaatbesluit 2020 voor ODH is abusievelijk weggevallen dat ODH deze taak voor het

gehele grondgebied van de provincie Zuid-Holland uitvoert. Aangezien deze volzin niet in het

mandaat is opgenomen, betekent dit dat ODH juridisch gezien alleen gemandateerd is voor

beslissingen op het geografisch gebied van ODH. Als er meldingen binnenkomen buiten het

gebied van Haaglanden is ODH nu dus niet gemandateerd om hierop te beslissen namens GS. 

 

Deze taak behoort bij de Omgevingsdienst Haaglanden en dat blijkt ook uit het werkplan 2020

Provincie Zuid-Holland van ODH. 

Hierin staat dat in een specifiek aantal wettelijk bepaalde situaties vergunningen of beschikkingen

moeten worden aangevraagd en vervolgens worden afgegeven: beschikking waterwet of PMV

voor handelingen in de bodem (grondwater, ontgronding). Deze werkzaamheden worden voor het

gehele grondgebied van Zuid-Holland uitgevoerd.  

In de financiële paragraaf van het jaarprogramma van het werkplan zijn middelen voor deze taak

gereserveerd.

 

Deze omissie in het mandaatbesluit moet worden hersteld en daarvoor is een aanpassing van het

mandaatbesluit opgesteld. ODH is de omgevingsdienst die voor het gehele grondgebied van

Zuid-Holland besluiten namens GS neemt op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens het

Besluit lozen buiten inrichtingen.

 

Actualisatie bijlage 1 bij het mandaatbesluit: 

 

In bijlage 1 is de volgende wijziging aangebracht:

 

Mandaat RMV08

Dit mandaat betreft het nemen van besluiten op grond van hetgeen is bepaald bij of krachtens het

Besluit lozen buiten inrichtingen. In de toelichting/voorwaarden is opgenomen dat het gaat om het

afdoen van meldingen betreffende lozingen dieper dan -10m onder de bodem. 

Aan dit mandaat wordt toegevoegd dat deze werkzaamheden voor het gehele grondgebied van

Zuid-Holland worden uitgevoerd.  

 

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. B.T.W.: n.v.t.

Programma: n.v.t.
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Financiële risico’s: Geen

 

De wijziging van het mandaatbesluit heeft geen financiële consequenties. Dit betreft een extern

belegde taak bij ODH.

 

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.

Deze wijziging van het mandaatbesluit zorgt ervoor dat het mandaat weer hersteld is. ODH is

gemandateerd om genoemde taak voor het gehele grondgebied van Zuid-Holland namens het

bevoegde gezag rechtsgeldig uit te voeren. 

 

Het besluit zal bekend gemaakt worden in het Provinciaal Blad. Dit betreft een wettelijk vereiste

om het besluit in werking te doen treden.

 

2 

 

Voorafgaande besluitvorming

N.v.t.
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Proces

De wijziging in het mandaatbesluit is ingebracht door en/of afgestemd met de beleidsafdelingen.

Deze wijziging is besproken met de portefeuillehouders en hebben in beginsel hun instemming.

 

4 Participatie

 

Zie proces.
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Communicatiestrategie

Het besluit zal bekend gemaakt 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 door tussenkomst van de juridische adviseurs en de accountmanagers

binnen de organisatie verspreid en gecommuniceerd worden. Bovendien zal het besluit middels

de publiekssamenvatting op de website van de provincie bekend gemaakt worden.

 

 


