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Mededeling van het besluit van de algemene directie van het openbaar 
lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen van 17 april 2013 tot vaststelling 
van de Eerste wijziging van het Ondermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland 
Tubbergen. 
 

 
 
De algemene directie van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 
 
gelet op artikel 6 van het Mandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; 
 
BESLUIT 
 
vast te stellen het navolgende: 
 

EEERSTE WIJZIGING VAN HET 
ONDERMANDAATBESLUIT NOABERKRACHT DINKELLAND TUBBERGEN 

 
Artikel I  
In de bijlage bij het Ondermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt artikel 9 gelezen 
als volgt: 
 
Artikel 9  Afdeling WABO  
Aan de accountmanagers van de afdeling WABO, wordt ondergemandateerd de bevoegdheid c.q. 
wordt ondervolmacht c.q. ondermachtiging verleend tot: 
a. het beslissen op principeaanvragen om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen en/of 

planologisch strijdig gebruik, met uitzondering van 

 omgevingsvergunningen in strijd met gemeentelijke beleidsregels; 

 omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van arti-
kel 2.12 lid 1 aanhef en onder a, onder 3° Wabo; 

b. het verlenen van omgevingsvergunningen, als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, met uitzondering van 

 omgevingsvergunningen in strijd met gemeentelijke beleidsregels; 

 omgevingsvergunningen voor het afwijken van het bestemmingsplan met toepassing van arti-
kel 2.12 lid 1 aanhef en onder a, onder 3° Wabo; 

 omgevingsvergunningen waarop (een) zienswijze(s) dan wel (een) bedenking(en) is (zijn) in-
gediend; 

c. het verklaren dat voor een activiteit geen omgevingsvergunning benodigd is; 
d. het verlenen van ontheffing van bepalingen in de Bouwverordening en/of het Bouwbesluit; 
e. het stellen van nadere eisen zoals bedoeld in artikel 3.6, eerste lid onder d, van de Wet ruimtelijke 

ordening in samenhang met de beslissing op aanvragen om omgevingsvergunning; 
f. het besluiten en verrichten van rechts- en feitelijke handelingen omtrent planschadeovereenkom-

sten; 
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g. het afdoen van sloopmeldingen; 
h. het verlenen van vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen, al dan niet op aanvraag, 

op grond van het bepaalde bij of krachtens de Wet milieubeheer, waaronder mede begrepen het 
stellen van nadere eisen of het nemen van andere besluiten op grond van een omgevingsvergun-
ning of op grond van een algemene maatregel van bestuur op grond van de Wet milieubeheer en 
het verlenen van vergunningen als bedoeld in artikel 11 van de Afvalstoffenverordening (inzame-
len huishoudelijke afvalstoffen); 

i. het besluiten omtrent een vaststelling van een hogere geluidgrenswaarde ingevolge artikel 83 en 
110a tot en met 100 h van de Wet geluidhinder, in samenhang met het verlenen van een omge-
vingsvergunning; 

j. het verlenen van alle vergunningen en ontheffingen en het opleggen van nadere eisen op grond 
van de Wet bodembescherming; 

k. het doen van een kennisgeving aan de veeartsenijkundige dienst en het treffen van voorlopige 
maatregelen indien vee verschijnselen van een besmettelijke ziekte vertoont, een en ander inge-
volge de Gezondheid- en welzijnswet voor dieren; 

l. het verlenen van vergunningen als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening; 
m. om onverminderd het mandaat van het afdelingshoofd belast met het beheer van de afdeling In-

formatie en Techniek, met toepassing van artikel 6 van de Wet basisregistratie gebouwen: 

 nummeraanduidingen aan verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen toe te kennen; 

 panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen af te bakenen. 
 
Artikel II 
1. In de bijlage bij het Ondermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt van artikel 8, 

lid 2, onderdeel j, de tekst vervangen door: (reserve). 
2. in de bijlage bij het Ondermandaatbesluit Noaberkracht Dinkelland Tubbergen wordt aan het slot 

van de opsomming in artikel 8, lid 1, toegevoegd: 
oo. het nemen van beschikkingen bij of krachtens de Leegstandswet. 

 
Artikel III 
Deze regeling treedt in werking op de dag na publicatie in het Publicatieblad van Noaberkracht Dinkel-
land Tubbergen en heeft terugwerkende kracht tot 1 april 2013. 
 
 
Denekamp, 17 april 2013 
De algemene directie van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, 
drs. A.B.A.M. Damer  drs. ing. G.B.J. Mensink   
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drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
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