SUBMANDAAT-, SUBVOLMACHT- EN
SUBMACHTIGINGSLIJST
Algemeen
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

A01

De voorbereiding en uitvoering van besluiten van het bevoegd gezag, voor
zover vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg.

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING
Afdelingshoofd

Het voeren van correspondentie ter voorbereiding en uitvoering van
A02

besluiten van het bevoegd gezag, voor zover vallend binnen de taken van

Afdelingshoofd

de RUD Zuid-Limburg.
A03

Het verlengen of verdagen van de termijn voor het nemen van een besluit.

Afdelingshoofd

Het eenmalig dan wel doorlopend machtigen van medewerkers of externe
A05

adviseurs om het bevoegd gezag te vertegenwoordigen in

Nee

bestuursrechtelijke procedures.
Het aanvragen en verantwoorden van subsidies op basis van regelingen
A07

van andere overheidsorganen, het Rijk en de Europese Unie, alsmede het
aangaan van uitvoeringsovereenkomsten ter verkrijging van deze

Nee

subsidies.
A08

Besluiten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur en de Wet
hergebruik van overheidsinformatie.

Afdelingshoofd

Het maken van afspraken met OM, politie en landelijke inspectie- en
A09

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

Afdelingshoofd
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Uitvoering
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING

Besluiten tot het verlenen of weigeren van omgevingsvergunningen, voor
zover betrekking hebbend op enkelvoudige aanvragen voor de activiteit
milieu als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder e en i van de Wabo.
Uitgezonderd hiervan zijn besluiten tot het weigeren van
U01

omgevingsvergunningen, tenzij:
-

Afdelingshoofd

het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is gebaseerd
op een algemeen verbindend voorschrift of beleidsregel
of

-

het besluit tot weigering van de omgevingsvergunning is voorbereid
met de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wabo.

Besluiten inzake het wijzigen van de voorschriften van
U02

omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu als bedoeld in artikel 2.1

Afdelingshoofd

lid 1 onder e van de Wabo.
U04

U06
U07

Besluiten tot het niet behandelen van aanvragen en het afwijzen van
aanvragen als bedoeld in artikel 4:5 en 4:6 van de Awb
Het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van het RRGS als bedoeld
in titel 12.2 van de Wm.
Het beoordelen van PRTR verslagen als bedoeld in titel 12.3 van de Wm.
Het uitvoeren van werkzaamheden op de e-MJV applicatie en IPPC

U08

applicatie inzake PRTR verslagen, MJA rapportages, EEP rapportages en
IPPC gegevens.

U09

U10

U11

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van
het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van
het Vuurwerkbesluit.
Het afhandelen van kennisgevingen op grond van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval.

Afdelingshoofd
Afdelingshoofd
en medewerkers
Afdelingshoofd
Afdelingshoofd
en medewerkers

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

Besluiten op grond van artikel 15, 17, 65 en 66 van de Wet
U12

bodembescherming, voor zover betrekking hebbend op het Besluit
bodemkwaliteit en het Besluit lozen buiten inrichtingen en voor zover

Afdelingshoofd

vallend binnen de taken van de RUD Zuid-Limburg..
U13

Het afhandelen van meldingen ten aanzien van bedrijfsmatige activiteiten
op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Afdelingshoofd
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BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING

Het afhandelen van meldingen en het nemen van besluiten op grond van
U14

het Besluit lozen buiten inrichtingen, voor zover betrekking hebbend op

Afdelingshoofd

gesloten bodemenergiesystemen buiten inrichtingen.

Besluiten inzake het vervoeren van gevaarlijke stoffen over andere dan de
U15

aangewezen wegen voor het laden en lossen van die stoffen op grond van

Afdelingshoofd

artikel 29 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.
Besluiten inzake het laden en lossen van gevaarlijke stoffen op een voor
het publiek toegankelijke plaats binnen een bebouwde kom op grond van
U16

sectie 7.5.11 voorschrift CV1 (1) a van de Europese overeenkomst voor
het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR
2015).

Afdelingshoofd
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Handhaving
BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN

H01

Het aanwijzen van ambtenaren belast met het houden van toezicht op de
naleving op grond van artikel 5.10, lid 3 van de Wabo.

ONDERMANDAAT,
SUBVOLMACHT EN
SUBMACHTIGING
Nee

Het uitoefenen van toezicht op de naleving van het bij of krachtens de
H02

Wabo en de bij of krachtens de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde
wetten juncto 5.2 van de Wabo bepaalde, voor zover vallend onder de

Afdelingshoofd

basistaken.
Het voeren van alle correspondentie in het kader van toezicht en
handhaving, waaronder in ieder geval begrepen:

H03

a.

een bezoekbevestigingsbrief;

b.

een vooraankondiging last onder bestuursdwang of last onder
dwangsom;

c.

Afdelingshoofd

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

H04

Het nemen van besluiten over, op grond van vergunningvoorschriften, te
overleggen meldingen, rapportages e.d.

Afdelingshoofd

Voorbereidingshandelingen op grond van afdeling 5.3.1 en 5.3.2 van de
H05

Awb en besluiten op grond van afdeling 5.3.2 van de Awb, met

Afdelingshoofd

uitzondering van de besluiten op grond van artikel 5:37 van de Awb.
Besluiten tot het opleggen van een spoedeisende last onder
H06

bestuursdwang conform artikel 5.31 van de Awb juncto 5.17 van de Wabo
dan wel de schriftelijke bekrachtiging van de mondelinge aanzegging

Afdelingshoofd en
toezichthouders

daartoe.
H08

Het nemen van besluiten op grond van hoofdstuk 17 van de Wm inzake
maatregelen bij een ongewoon voorval.

Afdelingshoofd

Binnen een daartoe alsdan beschikbaar gesteld budget door
Burgemeester en Wethouders van maximaal €15.000,- per incident/
H10

ongewoon voorval opdrachten te laten verlenen tot activiteiten in het kader
van optreden vallend onder de regeling bereikbaarheid- en

Afdelingshoofd en
toezichthouders

beschikbaarheidsdienst RUD Zuid-Limburg, voor zover deze activiteiten
onder de basistaken vallen.
H11

H12

Beslissingen op grond van artikel 6 van de Tijdelijke regeling
implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie (EED).
Het houden van toezicht op grond van artikel 13 van de Wet
bodembescherming

Afdelingshoofd

Afdelingshoofd

