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Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels
omtrent mandaat voor de wadloopverordening (Mandaatbesluit
wadloopverordening provincie Groningen 2019)
Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 17 december 2019, nr. A. 23, afdeling
ECP, dossiernummer K13901 het volgende besluit hebben genomen:
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:
Mandaatbesluit Wadloopverordening provincie Groningen 2019
Gedeputeerde Staten van Groningen;
Overwegende:
Dat de provincies Groningen, Fryslân en Noord-Holland met het oog op veiligheid in overleg een
verordening hebben vastgesteld voor de regulering van wadlopen;
Dat wadlopen een provinciegrensoverschrijdende activiteit kan zijn;
Dat het onder meer daarom met het oog op doelmatigheid en efficiënte besluitvorming gewenst
is om vergunningverlening met betrekking tot wadlopen gezamenlijk uit te voeren;
Dat overeengekomen is dat de provincie Fryslân de vergunningverlening met betrekking tot
wadlopen voor de provincie Groningen uitvoert.
Dat het met het oog daarop wenselijk is om Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân daarvoor
mandaat verlenen;
Gelet op de Provinciewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Wadloopverordening provincie
Groningen 2019;
Besluiten:
Vast te stellen het Mandaatbesluit wadloopverordening provincie Groningen 2019 luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsbepalingen
In dit besluit wordt verstaan onder:
Gemandateerde of GS Fryslân: Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân;
Mandaatgever: Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen;
Provincie: Provincie Groningen;
Wadloopverordening: Wadloopverordening provincie Groningen 2019.
-

Artikel 2 Mandaatverlening
1.
2.

3.
4.
5.
6.

GS Fryslân zijn gemandateerd tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 4 en artikel 8 van
de Wadloopverordening.
GS Fryslân zijn gemachtigd om alle handelingen te verrichten voor de voorbereiding en de
uitvoering van besluiten waarvoor bij dit besluit mandaat wordt gegeven alsmede om over die
besluiten informatie te verschaffen aan derden.
Het mandaat omvat het weigeren of buiten behandeling stellen van een aanvraag.
Het mandaat ziet niet op de bevoegdheid tot het beslissen op bezwaarschriften als bedoeld in
artikel 6:4 van de Algemene wet bestuursrecht.
Het mandaat ziet niet op bevoegdheden tot het nemen van besluiten in het kader van handhaving;
Onverminderd artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht is het mandaat niet van toepassing
op besluiten tot vaststelling van besluiten van algemene strekking, waaronder algemeen
verbindende voorschriften.

Artikel 3 Instructies en informatieverplichting
1.

1

GS Fryslân stellen de provincie in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen
besluiten waarvan zij moet aannemen dat kennisneming door de mandaatgever gewenst is.
Hiervan is in ieder geval sprake als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of
financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.
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2.

3.

4.
5.

De uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden geschiedt binnen de grenzen en met
inachtneming van artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede de geldende beleidsen uitvoeringsregels.
De gemandateerde neemt bij de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheden instructies
van mandaatgever in acht. Partijen lichten elkaar over en weer in over de uitvoering van een
instructie op een zodanig tijdstip dat de inachtneming of tijdige verdaging van beslistermijnen
gewaarborgd wordt.
De gemandateerde informeert de mandaatgever over de uitvoering van de gemandateerde
bevoegdheden.
De gemandateerde oefent zijn bevoegdheid niet uit indien hij bij het te nemen besluit een
persoonlijk belang heeft als bedoeld in artikel 2:4, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4 Ondermandaat
1.
2.

De gemandateerde kan ter uitoefening van de in artikel 2 gemandateerde bevoegdheden schriftelijk
ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.
De gemandateerde informeert de mandaatgever periodiek over verleend ondermandaat.

Artikel 5 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt na bekendmaking in het Provinciaal Blad in werking met ingang van 1 januari 2020.

Artikel 6 Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit wadloopverordening provincie Groningen 2019.
Groningen, 17 december 2019.
Gedeputeerde Staten voornoemd:
F.J. Paas,
voorzitter.
H. Schrikkema,
secretaris.
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