c. B en W vergaderingen - 1536

Mandaat- en machtigingsregister
Behorende bij het Gemeenschappelijk

Omgevingsdienst

Mandaatbesluit

Omgevingsdienst

Mandaat betreft aangekruiste

Achterhoek

Achterhoek. gemeente Aalten 2013

onderdelen

Wet

Artikel

Bevoegdheid

Algemene wet
bestuursrecht

2:3

Doorzenden van geschriften tot behandeling
waarvan een ander bestuursorgaan bevoegd
is

Algemene wet
bestuursrecht

Hoofdstuk 3 en Hoofdstuk 4,
titel 4.1

Besluiten die met toepassing van de
Algemene wet bestuursrecht op grond van
deze wet dan wel in samenhang met een
andere (bijzondere) wet tot stand komen,
waaronder:
a. besluit tot buiten behandeling laten van
een aanvraag
b. afwijzen van een herhaalde aanvraag
omdat er geen sprake is van nieuwe feiten
of
omstandigheden
c. besluit tot het verlengen of opschorten van
de beslistermijn
d. besluit inzake de dwangsom bij niet tijdig
beslissen
e. besluiten in het kader van de positieve
fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen

Algemene wet
bestuursrecht

Hoofdstuk 5, titel 5.3

Besluiten in het kader van een herstelsanctie
waaronder:
last onder bestuursdwang en last onder
dwangsom (als bedoeld in artikel125
Gemeentewet), kostenbeschikking,
toepassingsbeschikking en
invorderingsbeschikking.
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Voorwaarden/
opmerkingen

Gelderland
Mm..

Mandaat
Directeur
ODA
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4

Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voorwaarden/
opmerkingen

Gemeentewet

Artikel 125 Gemeentewet

Besluiten om handhavend op te treden

Zie bij Algemene wet

Mandaat
Directeur
ODA
X

bestuursrecht
5a

5b

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
en Regeling
omgevingsrecht

Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3
Artikel 4,1
en het Besluit omgevings |'êCi'lf
en de Regeling
omgevingsrecht, voor
zover hierop
betrekking
hebben

1. Besluiten met betrekking tot enkelvoudige
vergunningaanvragen en meldingen, voor
zover betrekking hebbend op de activi te iten
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e.

Wet algemene
bepalingen
omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
en Regeling
omgevingsrecht

Hoofdstuk 2, Hoofdstuk 3
artikel 4.1
en het Besluit omgevings recht
en de Regeling
omgevingsrecht, voor
zover hierop
betrekking
hebbend

1. Besluiten met betrekking tot
vergunningaanvragen of meldingen voor zover
betrekking hebbend op activiteiten als bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder e.

X

2. Volgen van de reguliere en uitgebreide
voorbereidingsprocedure voor zover
betrekking hebbend op activiteiten als bedoeld
in artikel 2,1, eerste lid, onder e.

X

2. Besluiten met betrekking tot meervo udige
vergunningaanvragen of meldingen die
betrekking hebben op activiteiten als bedoeld

in
~

artikel 2.1, eerste lid, onder a tot en met d
en ftot en met i;
ø
artikel 2.2, eerste lid, voor zover er een
vergunningplicht geldt; of
- artikel 2,2, tweede lid, voorzover e r is
aangehaakt bij de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht
voorzover het besluit tevens betrekking hee?
op een activiteit als bedoeld in artikel 2,1,
eerste lid, onder e.
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voorwaarden/
opmerkingen

Mandaat
Directeur
ODA

3. Volgen van de reguliere en uitgebreide
voorbereidingsprocedures voor zover er
sprake is van een activiteit als genoemd onder
1 en 2.

6a

Wet algemene
bepa?ngen
omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
en Regeling

Hoofdstuk 5 en het Besluit
omgevingsrecht en de
Regeling omgevingsrecht,
voor zover hierop betrekking
hebbend.

omgevingsreoht

l. Besluiten met betrekking tot toezicht,
controle en handhaving, voor zover betrekking
hebbend op (artikel 5.1 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht):
- het bepaalde bij of krachtens de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht,
voor zover het enkelvoudige activiteiten
betreft genoemd in artikel 2.1, eerste lid,
onder e
Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet 1998
Wet bodembescherming
o
Wet Milieubeheer
voor zover het activiteiten betreft die binnen
een inrichting plaatsvinden

X

2. Het uitoefenen van toezicht op de naleving
met betrekking tot het gestelde onder 1.

3. Het aanwijzen van ambtenaren belast met
het uitoefenen van het toezicht en de naleving
van het gestelde onder 1 (artikel 5.10, derde
lid, van de Wet
Algemene bepalingen omgevingsrecht).

b

Wet algemene

Hoofdstuk 5 en het Besluit

Modellen

1. Besluiten met betrekking tot toezicht,

X
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`

Artikel

Bevoegdheid

bepalingen
omgevingsrecht
Besluit omgevingsrecht
en Regeling
omgevingsrecht

omgevingsrecht en de
Regeling orngevingsrecht,
voor zover hierop betrekking
hebbend

controle en handhaving, voor zover betrekking
hebbend op (aitikel 5.1 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht):
~
het bepaalde bij of krachtens de Wet

0

Wet

Voorwaarden!
opmerkingen

algemene bepalingen omgevingsrecht,
voor zover het activiteiten betreft genoemd
in artikel 2.1, eerste lid, onder e
Flora- en faunawet
Natuurbeschermingswet 1998
Wet bodembescherming
Wet Milieubeheer

2. Het uitoefenen van toezicht op de naleving
met betrekking tot het gestelde onder 1,

3. Het aanwijzen van ambtenaren belast met
het uitoefenen van het toezicht en de naleving
van het gestelde onder1 (artikel 5.10, derde
lid, van de Wet
Algemene bepalingen omgevingsrecht).

a

Besluit risico's
zware ongevallen 1999

Gehele regeling

Besluiten inzake het beoordelen van
veiligheidsrapporten en
de daarmee samenhangende taken en
bevoegdheden

Vuurwerk
Besluit

Gehele regeling

Besluiten inzake het stellen, wijzigen,
aanvullen en intrekken van nadere eisen

Wet bodemBescherming

Artikel 13

Alle handhavingsbesluiten

Besluit

Hele

Toetsen van meldingen inzake het toepassen
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Mandaat
Directeur
ODA
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Bodemkwaliteit

regeling

van grond, baggerspecie en
toezicht en handhaving

Besluit
Bodem>
Kwaliteit

Hele
regeling

Toezicht en handhaving inzake het toepassen
van grond, baggerspecie en bouwstoffen

Wet geluidhinder

Artikel 45, 46, 83, 85, 1006

Alle beschikkingen en andere besluiten op
verzoeken om hogere grenswaarde.

Wet milieubeheer en
alle hierop gebaseerde
uitvoerings
Algemene Maatregelen
van Bestuur
Wet vervoer
gevaarlijke
stoffen

Gehele
regeling

Alle besluiten en feitelijke handelingen

Artikelen 22 en

Algemene
plaatselijke
verordening

Artikel

Algemene
plaatselijke
verordening

Artikel

Besluiten inzake het verlenen van ontheffing
van de vastgestelde route voor het vervoer
van gevaarlijke stoffen ten behoeve van het
laden en lossen over wegen en vaarwegen
Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het plaatsen van voonrverpen of stoffen op, aan
of boven de weg, voor zover een meervoudige
aanvraag is ingediend en deze tevens
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder e
Besluiten inzake de omgevlngsvergunning voor
het aanleggen, beschadigen of veranderen van
een weg, voor zover een meervoudige
aanvraag is ingediend en deze tevens
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder e

28
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Voorwaarden!
opmerkingen

bouwstoffenen

Gelderland

Mandaat
Directeur
ODA
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voonivaardenl
opmerkingen

Algemene
plaatselijke
verordening

Artikel

Voorafgaand aan de

Algemene
plaatselijke
verordening

Arti kel

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het maken of veranderen van een uitweg, voor
zover een meervoudige aanvraag is ingediend
en deze tevens betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder e
Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het vellen van houtopstanden, voor zover een
meervoudige aanvraag is ingediend en deze
tevens betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e

Algemene
plaatselijke
verordening

Artikel

Bouwverordening

Artikel
2.1.5, 36
en 4e lid

Mandaat
Directeur
ODA

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het aanleggen, beschadigen of veranderen van
een weg, voor zover een meervoudige
aanvraag is ingediend en deze tevens
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder e
Besluiten om geheel of gedeeltelijk af te wijken
van de plicht tot het indienen van een
bodemonderzoek
voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid onder a, van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voor zover sprake
is van een meervoudige aanvraag waarbij ook
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste
lid onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht
betrokken is.
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Gelderland
c..
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20

Wet

Artikel

Bevoegdheid

Bouw-

Hoofdstuk 2
Paragraaf 5

Besluiten af te wijken van voorschriften van
stedenbouwkundige aard en
bereikbaarheidseisen, voor zover een
meervoudige aanvraag is ingediend en deze
tevens betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2,1, eerste lid, onder e van
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

ErfgoedVerordening

Artikel 10

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het geheel of gedeeltelijk
afbreken,verstoren, verplaatsen of in enig
opzicht wijzigen van een gemeentelijk
monument;
~
het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een gemeentelijk
monument op een wijze, waardoor het
wordt ontsierd of in gevaar gebracht
voorzover een meervoudige aanvraag is
ingediend en de aanvraag tevens betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1
eerste lid, onder e

Erfgoedverordening

Artikel 18, lid 2,
Onder e

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het in een archeologisch ven/vachtingsgebied
verstoren van de bodem dieper dan 30 cm
onder de oppen/laktevoorzover een
meen/oudige aanvraag is ingediend en deze
tevens betrekking heeft op een activiteit als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e

Monumenten

Artikel 9

Besluiten inzake de omgevingsvergunning

verordening

Voorwaarden/
opmerkingen

`

21

2

23

~
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voor

Mandaat
Directeur
ODA
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Wet

Artikel

Verordening

Bevoegdheid

~

het geheel ot gedeeltelijk afbreken,
verstoren, verplaatsen of in enig opzich t
wijzigen van een gemeentelijk monument;
0
het herstellen, gebruiken of laten
gebruiken van een gemeentelijk
monument op een wijze, waardoor het
wordt ontsierd of in gevaar gebracht
voorzover een meervoudige aanvraag is
ingediend en de aanvraag tevens betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2,1,
eerste lid, onder e

24

Monumenten
Verordening

Artikel 17

Besluiten inzake de omgevlngsvergunning vo or
het geheel of gedeeltelijk afbreken van een
beschermd beeldbepalend pand voorzover
een meervoudige aanvraag is ingediend en de
aanvraag tevens betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder e

25

Monumenten
Verordening

Artikel 23

Besluiten inzake de omgevingsvergunning vo Ol'
het geheel of gedeeltelijk afbreken van een
bouwwerk in een beschermd stads- en
dorpsgezichten voorzover een meen/oudige
aanvraag is ingediend en de aanvraag tevens
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder e

6

Monumenten
Verordening

Artikel 25

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het in een archeologisch venlvachtingsgebie d
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Voorwaarden/
opmerkingen

Mandaat
Directeur
ODA
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voorwaa rdenl
opmerkingen

Mandaat
Directeur
ODA

verstoren van de bodem dieper dan 50 cm
(stedelijk gebied) en 35 cm (landelijk gebied)
onder de oppen/laktevoorzover een
meervoudige aanvraag is ingediend en de
aanvraag tevens betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder e
Wegenverordening

Artikel 3.1

Besluiten inzake de omgevingsvergunning voor
het maken of veranderen van een uitweg,
voorzover het een meervoudige aanvraag is
ingediend en de aanvraag tevens betrekking
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder e
Het verrichten van alle benodigde
voorbereidingshandelingen en het voeren van
correspondentie tijdens en na de procedure
van de aanvraag om omgevingsvergunning.

(provinciale
verordening)

Wabo, Awb

Algemene wet
bestuursrecht

-

artikel 4,5 Awb

Besluiten tot het buiten behandeling laten van
een aanvraag om omgevingsvergunning.

Voor zover het
omgevingsvergunning
onderdeel milieu,
betreft.
Het mandaat geldt
alleen als de
brieven/mededelingen
zelf geen besluit
inhouden
Voor zover het
omgevingsvergunning
onderdeel milieu,
betreft.

Wabo

artikelen 2.4, 2.5, 2.10, 2.11,
2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2,16,
2.17, 2.18, 2.19, 2,20 en 2.2Oa

Beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunning als bedoeld in de
artikelen 2.1 en 2.2 Wabo, zowel voorbereid
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Voorzover het
omgevingsvergunning
onderdeel milieu,
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voonivaardenl
opmerkingen

met de reguliere alsook met de uitgebreide

betreft.

Wabo

Wabo
Artikel 8.1.4 Bouwverordening
juncto artikel 2.2 Wabo
artikel 2.6 Wabo

Mandaat
Directeur
ODA

Wabo

artikelen 2.5, 2.29, 2.30, 2.31,
2.33 en 5,19 Wabo

procedure.
Beslissen op aanvragen om
orngevingsvergunnlng als bedoeld in artikel
2.6 Wabo (wijzigingsvergunning inrichtingen).
Beslissen tot het wijzigen (al dan niet
ambtshalve) of het geheel of gedeeltelijk

intrekken van een orngevlngsvergunning.

Wabo, Bor
Wabo, BOR

artikel 2.26 Wabo en
hoofdstuk 6 Bor
artikel 2.27 Wabo en
hoofdstuk 6 Bor
artikel 3.3 Wabo

X

Voor zover het
omgevingsvergunning
onderdeel milieu,
betreft.

X

Het vragen van adviezen.

X

Het vragen van een verklaring van geen
bedenkingen (vvgb).
Aanhouding van een beslissing op aanvraag
omgevingsvergunning i.v.m. planologische
procedure.

X

Wabo

artikel 3.4 Wab0

Aanhouding van een beslissing op aanvraag
omgevingsvergunning i.v.m. slopen en
nieuwbouw.

Wabo

artikel 3.5 Wabo

Aanhouding van een beslissing op aanvraag
omgevingsvergunning i.v.m. exploitatieplan.
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Aanhouding ontstaat
van rechtswege en de
aanvrager moet
hiervan in kennis
worden gesteld.
ls in tegenstelling tot
art 3.3. en 3.5 een
besluit.
Aanhoudingsbesluit
moet vóór het einde
van de beslistermijn
bekend zijn gemaakt.

Aanhouding ontstaat
van rechtswege en de
aanvrager moet
hiervan in kennis
worden gesteld.

c. B en W vergaderingen - 1536

Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voomaardenl
opmerkingen

Mandaat
Directeur
ODA

Wabo

artikel 3.3, lid 3 en lid 6
Wabo

Wabo

artikel 3.9, lid 2 Wabo

Wabo

artikel 3.9, lid 4 Wabo

Wabo

artikelen

Wabo

Artikel 1.11, lid 1
(vrijstellingsbepalingen)
Bouwbesluit 2003, art.
2.1.5 tlm 2.5.30

2.3 en 2.4 Bor

Beslissen

tot doorbreking van de
aanhouding die is ontstaan als gevolg van
een planologische procedure.
Besluit tot verlengen beslistermijn met ten
hoogste 6 weken.
Bekendmaken van rechtswege verleende
omgevingsvergunning.
Beslissen op aanvragen om
omgevingsvergunning
wanneer sprake is
van een vergunningvrij
project.
Verlenenlweigeren vrijstelling Bouwbesluit
en Bouwverordening.

X
X

Bouwverordening
Wabo

Artikel 2.30 Wabo

Wet Milieubeheer

Artikel 8.40 en 8.41Wet
milieubeheer

Wet Milieubeheer

Artikel 8.42 lid 1 Wet

milieubeheer

Bouwstoffen-besluit
en Besluit
Bodemkwaliteit
Bouwstoffen besluit,
Besluit bodemkwalitei L
Wet bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming

Artikel
11 Bouwstoffenbesluit,
Besluit bodem kwaliteit
Artikel 12 lid 2,15
Bouwstoffenbesluit, Besluit
bodernkwaliteit, Wet bodem
en oppervlaktewaterenbescherming

Modellen

Ambtshalve actualiseren van een
voor een inrichting
omgevingsvergunning
Afhandelen van meldingen als gevolg van
AMvB's Wet milieubeheer.
Opleggen van een maatwerkvoorschrift
of
een nadere eis als gevolg van AMvB's Wet
milieubeheer.

Het behandelen van meldingen ingevolge
het Bouwstoffenbesluit
I Besluit
bodemkwaliteit.
Stellen van nadere eisen als gevolg van
Bouwstoffenbesluit/ Besluit bodemkwaliteit
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X
X

X
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Voorwaarden/

opmerkingen
Wet
Bodembescherming

Artikel 28 Wet

bodembescherming

Doen van meldin 9 namens de 9 emeente ex
artikel 28 Wet bodembescherming.

Wet milieubeheer en
APV

Artikel 10.63 lid 2 Wet
milieubeheer en artikel 5.5.1
lid 2 APV

Verlenen van een ontheffing voor het
verbranden van afvalstoffen buiten de
inrichting.

Wet Milieubeheer en
APV

Artikel 10.63 iid 2 Wet
milieubeheer en aitikel 5.5.1
lid 2 APV
Artikel 5.11 Awb jo artikel 5.10
lid 3 Wabo
Handhaving

Het weigeren van een ontheffing voor het
verbranden van afvalstoffen buiten de
inrichting.
Aanwijzen van toezichthouders

Artikel 5.17 en 5.18 Wabo,
Afdeling
5.3.1. Awb, artikel
125 Gemeentewet

Bevelen van het staken van de
bouw/gebruik/sloop dan wel
dat voorzieningen worden getroffen, inclusief
de bepaling dat het bevel geldt voor een
rechtsopvolger.

Algemene wet
bestuursrecht en Wabo
Handhaving
Wabo, APV

indien de gemeente
voornemens is om de
bodem te saneren dan
wel handelingen te
verrichten ten gevolge
waarvan de
verontreiniging van de
bodem wordt
verminderd of
verplaatst,

Handhaving

Modellen Regie op de regionale uitvoeringsdiensten Gelderland

12
Mandaatregíster Versie 1.0

Scan nummer 4 van 4 - Scanpagina 12 van 14

Voor zover het sloop
in opdracht van
bedrijven en
instellingen betreft.
Het bevel dient
achteraf schriftelijk te
worden bevestigd en
ondertekend te
worden door de
manager. Bij nietspoedeisende
gevallen dient vooraf
overleg met de
portefeuillehouder

Mandaat
Directeur
ODA
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Wet

Artikel

Bevoegdheid

Awb, Gemeentewet

Afdeling 5.3.1. Awb, artikel
125 Gemeentewet

Mondeling geven van een last onder
bestuursdwang en het
ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet
(tijdig) wordt uitgevoerd. Rauwelijkse
bestuursdwang)

Voonuaardenl
opmerkingen

Mandaat
Directeur
ODA

plaats te vinden.
Enkel toe te passen in
spoedeisende

situaties. De
portefeuillehouder
wordt zo spoedig
mogelijk na
toepassing
geinformeerd.

Awb

Titel 5.2 Awb

Awb
Wet milieubeheer
Wet Bibob
l/Vlnkeltijdenwet
Wet op de kanssp elen
Drank- en horeca weten
andere bijzondere
wetten
Gemeentewet

Hoofdstuk 5 Awb
Wet milieubeheer
Wet Bibob
Winkeltijdenwet
Wet op de kansspelen
Drank- en horecawet en
andere bijzondere wetten
125 Gemeentewet

Wabo

Artikel 2.33, tweede lid en
onder b Wabo

Wabo

Artikel 2.33, tweede lid en
onder a Wabo

Boiwverordening

Artikel 8.1.7 Bouw-verordening

Bouwverordening

Artikel 8.1.7 Bouw-verordening

Awb
Awb
Awb

Artikel 5:31 Awb
Artikel 5:31 Awb jo 5:32 Awb
Artikel 5:34 Awb

Modellen

Houden van toezicht op de naleving van
_publiekrechtelijke regels en voorschriften
Handhaven op grond van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, Woningwet, de
Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet
7998, de Wet milieubeheer, de Algemene
Plaatselijke Verordening (APV) en op die
wetten gebaseerde AMvB 's, ministerie/e
regelingen, richtlijnen en gemeentelijke
verordeningen. Handhaving in het kader van
publiek domein en büzonderewetten
intrekken van een verleende
orngevingsvergunning op verzoek
vergunninghouder
intrekken van een verleende
omgevingsvergunning zonder verzoek daartoe

Intrekken van een sloopvergunning op verzoek
van de vergunninghouder
intrekken van een sloopvergunning zonder
verzoek daartoe
Spoedeisende last onder bestuursdwang.
Spoedeisende last onder dwangsom.
Besluiten over het opschorten van de
begunstigingstermijnvan een last onder
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Bevoegdheid

dwangsom tijdens bezwaar- en
beroepsprocedures
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