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Toelichting bij het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst regio 
Utrecht 2019 
 
 
Algemeen 
 
Volgens artikel 6, eerste lid, van het Mandaatbesluit Omgevingsdienst regio Utrecht (hierna: 
Mandaatbesluit) kan de directeur van de Omgevingsdienst de bevoegdheden, genoemd in de bijlage 
bij het Mandaatbesluit, in ondermandaat opdragen aan personen die onder zijn/haar 
verantwoordelijkheid werkzaam zijn. Onder ondermandaat wordt in het Mandaatbesluit mede verstaan 
ondervolmacht en ondermachtiging. 
 
Middels het Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst regio Utrecht 2019 (hierna: 
Ondermandaatbesluit) verleent de directeur ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging aan 
de medewerkers van de Omgevingsdienst. Dit Ondermandaatbesluit is een opvolger van het eerdere 
“Ondermandaatbesluit directeur Omgevingsdienst regio Utrecht 2017”. In het bijzonder vormen de 
nieuwe functiebeschrijvingen aanleiding tot aanpassing van dit Ondermandaatbesluit. 
 
Hierna volgt een korte toelichting per artikel. 
 
Artikelsgewijze toelichting 
 
Artikel 1 
In dit artikel worden de functionarissen genoemd, die diverse uitgaande stukken / brieven krachtens 
ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging mogen ondertekenen.  
 
Artikel 2 
In lid 1 wordt aan de juristen en overige medewerkers in dienst van en/of werkzaam onder 
verantwoordelijkheid van de Omgevingsdienst ondermachtiging verleend om het college van B en W 
te vertegenwoordigen tijdens (hoor)zittingen in het kader van bezwaar- en (hoger)beroepsprocedures. 
Tijdens een (hoor)zitting kunnen de juristen zich desgewenst laten vergezellen door een of meer 
medewerkers. De (overige) medewerkers die (tevens) het woord voeren in voorkomende gevallen, 
namens de gemeente, wordt ook ondermachtiging verleend.  
In lid 2 wordt aan alle medewerkers van de Omgevingsdienst, waaronder ook de functionarissen 
genoemd in artikel 1, ondermachtiging verleend ten aanzien van feitelijke handelingen zoals 
opgesomd in de bijlage bij het Mandaatbesluit. Te denken valt aan het voorbereiden van besluiten, het 
behandelen van zienswijzen, het uitoefenen van toezicht of het voeren van correspondentie. De te 
verzenden stukken worden verder ondertekend overeenkomstig artikel 1.  
 
Artikel 3 
Een aantal bepalingen uit het Mandaatbesluit zijn van overeenkomstige toepassing op de uitoefening 
van bevoegdheden in ondermandaat (vgl. artikel 6, tweede lid, van het Mandaatbesluit). In dit geval 
wordt verwezen naar het bepaalde in het Mandaatbesluit: de artikelen 3 (algemene beperkingen 
mandaat), 4 (kaders uitoefening bevoegdheden) en 5 (informatie, afschriften en voorafgaand overleg). 
Eveneens wordt in dit kader gewezen op de bijzondere bepalingen zoals opgesomd in de bijlage bij 
het Mandaatbesluit.     
 
Artikel 4 
De wijze van ondertekening van stukken is geregeld in artikel 8 van het Mandaatbesluit. Na 
vermelding van de oorspronkelijke mandaatgever wordt een handtekening, naam en functie van de 
(onder)gemandateerde geplaatst. Het is niet noodzakelijk dat iedere tussenschakel wordt genoemd.  
Er zijn twee mogelijkheden: 
- Lid 2: in de opgesomde ondertekening komen de naam en de functie van de directeur als 
gemandateerde voor. In dat geval plaatst de functionaris de letters i.o. en eigen handtekening, in 
plaats van de handtekening van de directeur. Dit is de gebruikelijke werkwijze binnen de 
Omgevingsdienst regio Utrecht. 
- Lid 3: in plaats van de naam en de functie van de directeur worden de in de opsomming van de 
ondertekening de naam en de functie van de betrokken functionaris vermeld. In dat geval plaatst de 
functionaris zijn of haar eigen handtekening.   


