BIJLAGE ONDERMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN SUBMACHTIGINGSLIJST RUD Zuid-Limburg
Algemeen
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

TOELICHTNG

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING
Afdelingshoofd

A01

De voorbereiding van besluiten van het bevoegde gezag voor zover

Vergunningen

deze vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

Toezicht en Handhaving
Specialismen

Afdelingshoofd

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van
A02

Vergunningen

de door het bevoegde gezag genomen besluiten voor zover deze

Toezicht en Handhaving

vallen binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

A03

A04

Het aanvragen van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen bij

Specialismen
Ondermandaat niet mogelijk.

andere overheden
Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van

Mits het eigen deel van de gesubsidieerde uitgave in de begroting is

regelingen van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese

opgenomen.

Unie, alsmede het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter

Ondermandaat niet mogelijk.

verkrijging van deze subsidies
Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectieA05

en opsporingsdiensten, waaronder het periodiek afsluiten van
handhavingsarrangementen met het OM en de politie

Aangezien de handhavingsbesluiten door het college worden
genomen, dient dit ook betrokken te worden bij
handhavingsafspraken.

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving
Specialismen
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Vergunningen
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

TOELICHTING

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING

Het mandaat omvat in ieder geval:
V01

Meldingen en besluiten bij of krachtens het Activiteitenbesluit

-

Het accepteren, beoordelen en afhandelen van meldingen, en;

milieubeheer

-

Het besluiten tot het stellen van maatwerkvoorschriften;

De publicatie doet het college zelf.

V02

V03

Vergunningen

Besluiten op grond van hoofdstuk 19 Wm, voor zover deze vallen

Afdelingshoofd

binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg

Vergunningen

Het beoordelen van milieuverslagen, overeenkomstig de bij of

Afdelingshoofd

krachtens titel 12.3 Wm gestelde regels

Vergunningen

Besluiten tot het verlenen van vergunningen bij of krachtens de Wet 

Na ontvangst van de aanvraag en bij zienswijze(n) op de

algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabo), voor zover de

ontwerpbeschikking neemt de behandelaar van de RUDZL

vergunningaanvraag uitsluitend ziet op:

contact op met de gemeente en bespreekt eventuele

-

een milieuactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e,
van de Wabo (enkelvoudige vergunning activiteit milieu) en/of

V04

Afdelingshoofd

-

bijzonderheden;


een milieuactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, 

De verzending en publicatie van de definitieve besluiten bij een

Afdelingshoofd

van de Wabo in samenhang met artikel 3.10, derde lid, van de

meervoudige reguliere voorbereidingsprocedure doet het

Vergunningen

Wabo (omgevingsvergunning milieu neutrale verandering)
en/of
-

De publicatie doet het college zelf;

college zelf;


De verzending en publicatie van de ontwerpbesluiten en

een milieuactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i,

definitieve besluiten bij een meervoudige uitgebreide

van de Wabo in samenhang met artikel 2.2a van het Besluit

voorbereidingsprocedure doet het college zelf.

omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets).
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Toezicht/Handhaving
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

T01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht

TOELICHTING

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING

Ondermandaat is niet mogelijk.

op de naleving op grond van artikel 5.10, derde lid van de Wabo

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens
T02

de Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo

Afdelingshoofd

genoemde wetten juncto 5.2 van de Wabo, voor zover deze de

Toezicht en Handhaving

taken betreffen die in de RUD Zuid-Limburg zijn belegd
Het voeren van correspondentie in het kader van toezicht en
handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

T03

-

een bezoekbevestigingsbrief;

-

een voorwaarschuwingsbrief;

Aangezien het college de handhavingsbesluiten zelf neemt, is

-

een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder

afstemming over de vooraankondiging opgenomen in de

dwangsom (hoorbrief);

werkprocessen van de RUDZL.

-

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

vorderingen om informatie in het kader van de controle op de
naleving van regelgeving, alsmede de reacties op de in dit
kader toegezonden informatie (art. 5.16 Awb).

Het nemen van besluiten op grond van artikel 5:27 Awb en de
T04

Algemene wet op het binnentreden welke zijn benodigd ten
behoeve van de toepassing van bestuursdwang

Dit is alleen van toepassing bij spoedeisendheid. De reguliere
bestuursdwangbesluiten neemt het college zelf.

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving
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BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

TOELICHTING

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING

Besluit tot het opleggen van een spoedeisende last onder
bestuursdwang conform art. 5:31 Awb juncto 5.17 Wabo, dan wel
T05

de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging
daartoe

T06

Afdelingshoofd
Toezicht en Handhaving

Afdelingshoofd
Besluiten op grond van Hoofdstuk 17 Wm

Toezicht en Handhaving
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