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GS-Voorstel

Besluitnummer

PZH-2021-765305426 DOS-2020-

0007039

Onderwerp

Mandaatbesluit GS voor Staatsbosbeheer

Advies

1. Vast te stellen het Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer

2021, voor zover het de bevoegdheid van gedeputeerde staten betreft;

2. Het Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2021 na

medeondertekening door de commissaris van de Koning bekend te maken door plaatsing

van bijgevoegde publicatieteksten in het Provinciaal blad.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting over het Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-

Holland voor Staatsbosbeheer 2021

N.B.: De CdK zal na besluitvorming door Gedeputeerde Staten ten aanzien van bovenvermeld

voorstel gevraagd worden het Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor

Staatsbosbeheer 2021, voor zover het zijn bevoegdheid betreft, mede te ondertekenen. 

Besluit GS

Vastgesteld conform advies

Bijlagen

- Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2021

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 16 februari 2021 n.v.t.
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1 Toelichting voor het College

 

Op 15 december 2020 heeft GS besloten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met

Staatsbosbeheer (SBB) aan te gaan voor het integrale beheer en onderhoud van:

- de provinciale recreatiegebieden Vlietland, Balij/Bieslandse Bos, Valkenburgse Meer-

Zuid, Louisa en Cannemanspolder en Bos van Rhoon en 

- de bebording van de LF-routes voor zover deze zijn gelegen binnen de provincie Zuid-

Holland. 

Om SBB in staat te stellen deze werkzaamheden uit te voeren is een mandaat- en

volmachtbesluit nodig. 

In het Mandaat- en volmachtbesluit provincie Zuid-Holland voor Staatsbosbeheer 2021 wordt

geregeld welke besluiten namens GS kunnen worden genomen door de directeur van SBB. Aan

de uitoefening van bepaalde mandaatbevoegdheden zijn privaatrechtelijke rechtshandelingen

gelieerd. Daarvoor dient een volmacht te worden verleend. Dit is vormgegeven in een

gecombineerd besluit van gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning. Met het oog

hierop vervat het in dit voorstel gegeven advies een afzonderlijk advies aan de commissaris van

de Koning tot vaststelling van dit besluit, voor zover het zijn bevoegdheden betreft.

In overleg met SBB is het mandaat geactualiseerd en opgeschoond ten opzichte van het

Mandaat- en volmachtbesluit voor Staatsbosbeheer 2018. Mandaten die SBB niet gebruikt of niet

nodig heeft komen niet terug is het nieuwe besluit. De werking van het Mandaat en

volmachtbesluit 2018 had alleen betrekking op de gebieden Vlietland en Valkenburgse Meer-Zuid.

Met het nieuwe mandaatbesluit is dit uitgebreid tot alle gebieden die onder de nieuwe

samenwerkingsovereenkomst vallen. 

Aanpassing mandaatbesluit

- De mandaatnummers AAA08, AAA21, AAA28, AAA37, ABI01, AG10 zijn geschrapt

- De verwijzing naar de provinciale mandaatnummers is er uitgehaald. De mandaten zijn

voorzien van een nieuwe nummering (PZH-SBB)

- AAA07 komt terug als PZH-SBB01. Het gaat hierbij om de afhandeling van klachten en

meldingen waaronder gedragingen van een onder verantwoordelijkheid van de directeur

van SBB ressorterende functionaris.

- AAA16 en AAA17 zijn samengevoegd en komt terug in het nieuwe mandaatnr.PZH-

SBB02. Het bedrag waarvoor SBB inkoopbesluit mag nemen is aangepast naar

maximaal 1.500.000 euro. Het betreft hier zowel inkoopbesluiten voor regulier onderhoud

als groot onderhoud. 

- AAA22 komt gelijkluidend terug in PZH-SBB03.

- AAA23 komt terug in PZH-SBB04.

Financieel en fiscaal kader

Totaalbedrag excl. BTW : € 0,00

Programma  : n.v.t

Financiële risico’s : Er zijn geen financiële risico’s. 
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Juridisch kader

De juridische grondslag voor het verlenen van mandaat is geregel in artikel 166 van de

Provinciewet en Hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht. Het mandaat- en

volmachtbesluit zorgt er voor dat besluiten bevoegdelijke en rechtsgeldig kunnen worden

genomen.

Het besluit zal bekend gemaakt worden door plaatsing in het Provinciaal blad. Dit betreft een

wettelijk vereiste om het besluit in werking te doen treden. Inwerkingtreding vindt plaats met

ingang van de dag na plaatsing in het Provinciaal blad.

 

2 Voorafgaande besluitvorming

 

Op 15 december 2020 heeft GS besloten om een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met

Staatsbosbeheer aan te gaan voor het integrale beheer en onderhoud van de provinciale

recreatiegebieden Vlietland, Balij/Bieslandse Bos, Valkenburgse Meer-Zuid, Louisa en

Cannemanspolder en Bos van Rhoon. Het beheer en onderhoud van deze gebieden en het

beheer en onderhoud van de bebording van de LF routes voor zover deze zijn gelegen binnen de

provincie Zuid-Holland worden op basis van deze overeenkomst uitgevoerd door

Staatsbosbeheer

 

3 Proces

 Het mandaat- en volmachtbesluit is afgestemd met SBB.

 

4 Participatie en rolneming

N.v.t.

 

5 Communicatiestrategie

 

- Het besluit zal bekend worden gemaakt in het Provinciaal Blad en wordt vervolgens

opgenomen in de regelingenbank decentrale regelgeving op www.overheid.nl. 

- Het besluit zal in het mandaatregister op IDMS worden geplaatst. 

- Het besluit zal middels de publieksamenvatting op de website van de provincie worden

geplaatst.

 

http://www.overheid.nl/

