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Autorisatie provincies

Naar aanleiding van de invoering van de GBA als basisregistratie heeft
BPR contract gezocht met de provincies om aan te sluiten op het GBAnetwerk. Vanaf 1 januari 2010 geldt namelijk voor bestuursorganen, die
publiekrechtelijke taken uitvoeren waar persoonsgegevens voor nodig zijn,
dat ze aangesloten moeten zijn op de GBA, gebruik moeten maken van de
actuele GBA-gegevens en indien nodig gebruik maken van de
terugmeldvoorziening.
Een provincie is een bestuursorgaan in de zin van artikel 1:1 van de
Algemene wet bestuursrecht. Aangezien er nog geen enkele provincie was
aangesloten op het GBA-netwerk heeft BPR eerst contact gezocht met de
koepelorganisaties om kennis inzake de GBA over te dragen en draagvlak
te creëren voor de nut en noodzaak voor provincies om aan te sluiten op
het GBA-netwerk. BPR heeft onder andere gesprekken gevoerd met EProvincies op 29 augustus 2007 met de heer Spruit en met de heer Epker
op 12 september 2007 van het IPO (Inter Provenciaal Overleg). Op 11
november 2007 heeft BPR voor het IOG-info bestaande uit de ICT/I&A
managers van alle twaalf provincies en het IPO een presentatie gehouden
over de mogelijkheden van de GBA. Vervolgens is voor het daadwerkelijk
opstellen van de modelautorisatie voor provincies een werkgroep ingesteld
bestaande uit vertegenwoordigers van diverse provincies en medewerkers
van het agentschap BPR. De werkgroep bestaat uit Peter Millenaar
(provincie Groningen), Piet Sperling (provincie Zeeland), Hein Bisterbosch
(provincie Noord Brabant), Irene de Vreede (provincie Zuid Holland),
Eelco Herle (provincie Flevoland), Kasper de Rooy (provincie Noord
Holland, Ed Visch (provincie Utrecht) Lilith Willemier Westra en Renée de
Jong (agentschap BPR).
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Het GBA-stelsel

Voordat door een gemeente aan een organisatie op systematische wijze
persoonsgegevens uit een basisadministratie verstrekt kunnen worden,
dient aan een aantal voorwaarden te zijn voldaan. Onder meer is voor het
systematisch verstrekt krijgen van gegevens en voor de
netwerkaansluiting voor de verzending en de ontvangst van berichten
over het netwerk, toestemming vereist van de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties. Het besluit tot het systematisch verstrekt
krijgen van gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie (het
autorisatiebesluit) vindt zijn grondslag in artikel 91 van de Wet
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA) en het
artikel 66a van het Besluit gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens (Besluit GBA). De toestemming tot aansluiting op het
GBA-netwerk is geregeld in artikel 17 van de Wet GBA.
Een afnemer die in aanmerking wil komen voor systematische
verstrekking van persoonsgegevens uit de gemeentelijke
basisadministraties en aansluiting op het GBA-netwerk, dient hiertoe met
gebruikmaking van een autorisatie-aanvraagformulier een verzoek in te
dienen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit
verzoek wordt getoetst aan de vereisten die neergelegd zijn in de Wet
GBA en de daarop gebaseerde regelgeving. Indien aan alle vereisten is
voldaan, zal een autorisatiebesluit worden verleend.
In het autorisatiebesluit wordt bepaald voor welke taken, over welke
categorieën van personen en op welke systematische wijze(n), aan een
afnemer gegevens uit een gemeentelijke basisadministratie verstrekt
worden.
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Modelautorisatie voor provincies

De werkgroep heeft de mogelijkheden voor gegevensverstrekking uit de
gemeentelijke basisadministraties aan de provincies ten behoeve van de
uitvoering van de publiekrechtelijke taken waar persoonsgegevens voor
nodig zijn onderzocht.
Doel van de werkgroep was een voorstel op te stellen met betrekking tot
het op systematische wijze verstrekken van persoonsgegevens uit de
gemeentelijke basisadministraties. Het resultaat hiervan is een
modelautorisatie voor provincies. Elke provincie die wenst aan te sluiten
op het GBA-netwerk kan dit model volgen.
De
-

modelautorisatie bestaat uit de volgende documenten:
een (gedeeltelijk) vooringevuld autorisatie-aanvraagformulier (AAF);
een autorisatiebesluit met toelichting;
een autorisatietabelregel; en
dit eindrapport van de werkgroep modelautorisatie provincies, met
daarin een toelichting op de modelautorisatie (overzicht van de
werkzaamheden, de doelgroepen, de wijzen van gegevensverstrekking
en de gegevensset).

Na ontvangst van het ondertekende autorisatie-aanvraagformulier door
BPR, wordt ongeveer een maand voor aansluiting op het GBA-netwerk een
autorisatiebesluit genomen en aan de provincie toegezonden.
Indien een provincie wil afwijken van de model-autorisatie, zal een apart
traject met een aparte planning moeten worden doorlopen. Deze aparte
procedure zal in het algemeen een beduidend langere doorlooptijd (en
derhalve consequenties voor het aansluitmoment) met zich meebrengen.
De autorisatie
De werkgroep is veelvuldig bij elkaar gekomen om te praten over de
diverse publiekrechtelijke taken die de provincies uitvoeren, de
gegevensbehoefte en de manier van verstrekken.
Uiteindelijk is door de werkgroep bepaald dat ter uitvoering van de
publiekrechtelijke taken van de provincies een bevraging op verzoek van
GBA-gegevens afdoende wordt geacht. Verstrekking op verzoek is een
verstrekking van gegevens over een ingeschrevene naar aanleiding van
een door een provincie gestelde vraag naar gegevens van die
ingeschrevene.
Zodoende is gekozen voor de verstrekking van gegevens uit een
gemeentelijke basisadministratie met behulp van de
verstrekkingsvoorziening (GBA-V). De GBA-V bevat een kopie van alle
persoonslijsten die in een basisadministratie zijn opgenomen.
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De werkgroep heeft de volgende zes doelgroepen bepaald.
Onder ingeschrevene wordt verstaan een persoon zoals bedoeld in artikel
1 van de Wet GBA.
1) Een ingeschrevene die aan de provincie verzoekt om
vergunningen, ontheffingen, toestemming vraagt en een melding
doet.
2) Een ingeschrevene die aan de provincie verzoekt om subsidie.
3) Een ingeschrevene die aan de provincie een verzoek doet, een
klacht inbrengt, melding doet.
4) Een ingeschreven die aan de provincie een verzoek doet tot
compensatie.
5) Een ingeschrevene die tegen de provincie bezwaar dan wel beroep
instelt of een zienswijze indient.
6) Een ingeschrevene ten aanzien van wie de provincie een belasting
heft of invordert.
Bij iedere doelgroep hoort een set publiekrechtelijke taken waarvoor de
GBA-gegevens bevraagd mogen worden. De algemene taak waarvoor de
provincies persoonsgegevens verstrekt krijgen uit de gemeentelijke
basisadministraties is de verwerking van persoonsgegevens in verband
met de uitvoering van de publiekrechtelijke taken die de provincies via de
diverse wet- en regelgeving toebedeeld hebben gekregen.
Alle taken en bijbehorende wetgeving staan per doelgroep omschreven in
hoofdstuk I t/m VI in dit rapport.
De gegevensset die via de GBA-V op verzoek bevraagd kan worden is voor
alle doelgroepen gelijk en bevat de gegevens van een persoonslijst zoals
weergegeven in Bijlage I bij dit rapport.
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HOOFDSTUK I
Doelgroep:
Een ingeschrevene die aan de provincie verzoekt om een vergunning, een
ontheffing, toestemming vraagt of aan de provincie een melding moet
doen.
Taken:
Het verlenen van een vergunning, het geven van een ontheffing of
toestemming en het in ontvangstnemen van een melding van een
ingeschrevene door de provincie.
Een melding betreft hier het doen van een verplichte melding.
Wetgeving
-Wet op de hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
-Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
-Vuurwerkbesluit
-Wet milieubeheer
-Ontgrondingenwet
-Wet bodembescherming
-Flora- en faunawet
-Provinciewet
-Wet ruimteljke ordening
-Waterwet
-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
-Wet voorkeursrecht gemeenten
-Wegenwet
-Wegenverkeerswet
-Wet geurhinder en veehouderij
-Besluit omgevingsrecht
-Natuurbeschermingswet 1998 (art.16 en 19d)
-Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998
-Binnenvaartpolitiereglement
-Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer
-Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen
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-Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS richtlijn milieubeheer
-Provinciale verordening burgerinitiatief
-Scheepvaartwegen verordening provincies
-Waterregeling
-Waterbesluit
Vergunningverlening;
Consumentenvuurwerk, Professioneel vuurwerk, pyrotechnische
artikelen voor theatergebruik, bedrijfsvergunning
Indien een ingeschrevene van plan is om consumentenvuurwerk,
professioneel vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik tot
ontbranding te brengen, dan moet hiervoor een vergunning aangevraagd
worden bij de provincie. De vergunning wordt alleen aan de ingeschrevene
verstrekt als deze in het bezit is van een geldig certificaat van
vakbekwaamheid en als de ingeschrevene een verzekering heeft
afgesloten of andere financiële zekerheid biedt ter dekking van de
aansprakelijkheid.
-Vuurwerkbesluit (art. 3B.1)
Omgevingsvergunning, aanvragen of wijzigen
Indien ingeschrevene een bedrijf wil oprichten dan dient in veel gevallen
een omgevingsvergunning aangevraagd en wellicht gewijzigd te worden.
Wanneer een ingeschrevene niet kan voldoen aan regels op het gebied
van milieubeheer, dan kan deze onder bepaalde omstandigheden een
gedoogbeschikking aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Een
gedoogbeschikking is een besluit om gedurende een bepaalde termijn niet
handhavend op te treden tegen een activiteit.
-Wet milieubeheer (art.1.2) (gedoogbeschikking)
-Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (art. 1.10)
-Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen (art.4 en art. 11a)
-Wet geurhinder en veehouderij (art.2)
Ontgronding, vergunning
De bodem wordt door afgraving ontdaan van een grondstoflaag zoals klei,
veen, zand of grind. Ook een tijdelijke verlaging van het maaiveld is een
ontgronding. Als een ingeschrevene wil ontgronden dient deze te
beschikken over een ontgrondingsvergunning, behalve als er een
vrijstelling geldt. In de provinciale ontgrondingenverordening staat
aangegeven welke ontgrondingen van de vergunningplicht zijn vrijgesteld.
-Ontgrondingenwet (art. 3 en art. 8)
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Onttrekking grondwater of infiltratie water, vergunning
Als een ingeschrevene grondwater wilt onttrekken of infiltreren, dient deze
in het bezit te zijn van een vergunning.
-Waterwet (art. 6.4)
Vergunning voor bouwwerk of vaarweg
Als ingeschrevene en tevens belanghebbende kan aan de provincie een
vergunning of ontheffing aangevraagd worden voor het maken van een
bouwwerk op, over of aan een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder
andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger. Als
ingeschrevene aan de provincie een vergunning gevraagd worden voor het
maken van een bouwwerk op, over of aan een vaarweg. Onder
bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een
eenvoudige aanlegsteiger.
-Waterwet (art.5.1 lid 3)
-Scheepvaartwegen verordening provincies
Vergunning en ontheffing bouwwerk openbare weg
Als ingeschrevene kan aan de provincie een vergunning of ontheffing
gevraagd worden voor het maken van een bouwwerk op, over of aan de
openbare weg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten en
bruggen.
-Wegenwet (art. 14 lid 3-III)
Beschermd Natuurmonument en Natura-2000 gebied, vergunning
Voor handelingen die schadelijk kunnen zijn voor een beschermd
natuurmonument moet een vergunning worden aangevraagd. Hierbij
wordt ook gekeken of er sprake is (of kan zijn) van externe werking.
-Natuurbeschermingswet 1998 (art.16 en 19d)
-Besluit vergunningen Natuurbeschermingswet 1998
Ontheffing:
Wet milieubeheer, ontheffing/gedoogbeschikking
Indien een ingeschrevene bepaalde handelingen die in de Wet
milieubeheer verboden zijn toch wil verrichten, dan kan de ingeschrevene
daarvoor (onder bepaalde voorwaarden) een ontheffing krijgen. Wanneer
een ingeschrevene niet kan voldoen aan regels op het gebied van
milieubeheer, dan kan deze onder bepaalde omstandigheden een
gedoogbeschikking aanvragen bij Gedeputeerde Staten. Een
gedoogbeschikking is een besluit om gedurende een bepaalde termijn niet
handhavend op te treden tegen een activiteit.
-Wet milieubeheer (art.1.2) (gedoogbeschikking)
-Wet milieubeheer (art. 10.2 en 10.63)
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Provinciale milieuverordening ,ontheffing
Indien een ingeschrevene bepaalde handelingen die in de Wet
milieubeheer verboden zijn toch wil verrichten, dan kan de ingeschrevene
daarvoor (onder bepaalde voorwaarden) een ontheffing krijgen.
-Wet milieubeheer (art. 10.2 en 10.64)
Ontheffing beschermde inheemse diersoorten, Flora en faunawet
Wanneer er bepaalde belangen in het geding zijn, kan er ontheffing
worden verleend van de in de Flora- en faunawet genoemde verboden
(het plukken van bepaalde planten, het doden van bepaalde dieren,
enzovoort). Deze ontheffing wordt alleen verleend wanneer er geen
andere bevredigende oplossing bestaat en er geen afbreuk wordt gedaan
aan een gunstige staat van instandhouding van de soort en wordt slechts
verleend aan een faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan.
Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan zoals bedoeld in de Floraen faunawet kan de ontheffing ook worden verleend aan anderen.
-Flora- en faunawet (art.68)
Ontheffing voor opslaan, storten, dempen of ophogen
In het landelijk gebied mag een ingeschrevene bepaalde activiteiten niet
verrichten zonder de provincie te vragen: opslag van materiaal, opslag
van grond of afval, dempen van sloten, terreinophogingen en
aanstortingen van oevers aanbrengen, enzovoorts. De provincie moet
ontheffing verlenen om te zorgen dat een ingeschrevene geen natuur-,
landschaps- of cultuurhistorische waarden aantast. Aan de ontheffing kan
de provincie voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld ten behoeve van de
landschappelijke inpassing van het terrein. Ook kan de provincie
compensatie eisen.
-Provinciewet (art.145)
-Wet milieubeheer (art.10.63)
Ontheffing voor het ontdoen van afvalstoffen
Een ingeschrevene kan ontheffing vragen van het verbod om zich van
afvalstoffen te ontdoen door deze buiten een inrichting te storten of
anderszins op of in de bodem te brengen, voorzover het geen gevaarlijke
stoffen betreft en het belang van een doelmatig beheer van afvalstoffen
zich daartegen niet verzet.
-Provinciewet (art.145)
-Wet milieubeheer (art.10.63)
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Ontheffing aanleg kabels en leidingen
De provincie kan enkele (vaar)wegen in eigen beheer hebben. Indien een
ingeschrevene kabels of leidingen wilt aanleggen, moet deze hiervoor per
legging een verzoek indienen bij de provincie. De aanvraag voor
ontheffing geldt alleen voor de aanleg van kabels en leidingen die niet
onder de Telecommunicatiewet vallen.
-Provinciewet (art. 143)
-Wegenwet (art. 57)
-Wegenverkeerswet (art. 2a)
Onderhandelingsplicht met gemeente bij verkoop onder
voorkeursrecht, ontheffing
Op grond van de ‘Wet voorkeursrecht gemeenten’ mag een gemeente
bepaalde kavels aanwijzen. Bij verkoop moeten deze kavels eerst aan de
gemeente worden aangeboden. Als verkoper kan een ingeschrevene
ontheffing aanvragen, zodat de ingeschrevene niet verplicht is om met de
gemeente te onderhandelen over de kavels.
-Wet voorkeursrecht gemeenten (art. 15)
Ontheffing voor bouwwerk of vaarweg
Als ingeschrevene en tevens belanghebbende kan aan de provincie een
vergunning of ontheffing aangevraagd worden voor het maken van een
bouwwerk op, over of aan een vaarweg. Onder bouwwerken vallen onder
andere viaducten of bruggen, maar ook een eenvoudige aanlegsteiger. Als
ingeschrevene aan de provincie een vergunning gevraagd worden voor het
maken van een bouwwerk op, over of aan een vaarweg. Onder
bouwwerken vallen onder andere viaducten of bruggen, maar ook een
eenvoudige aanlegsteiger.
-Waterwet (art.5.1 lid 3)
-Scheepvaartwegen verordening provincies
Ontheffing bouwwerk openbare weg
Als ingeschrevene kan aan de provincie een vergunning of ontheffing
gevraagd worden voor het maken van een bouwwerk op, over of aan de
openbare weg. Onder bouwwerken vallen onder andere viaducten en
bruggen.
-Wegenwet (art. 14 lid 3-III en 57)
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Toestemming:
Vuurwerk, ontbrandingstoestemming
Voor het tot ontbranding brengen van bepaalde soorten en hoeveelheden
vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor theatergebruik moet de
ingeschrevene eerst toestemming vragen aan Gedeputeerde Staten van
de provincie waar deze het vuurwerk of pyrotechnische artikelen voor
theatergebruik wilt afsteken.
-Vuurwerkbesluit (art. 3B.3)
Uitrit provinciale weg, toestemming
Indien een ingeschrevene als eigenaar of belanghebbende van aan een
provinciale weg liggende gronden naar die weg een uitweg wil maken of
de uitweg wil wijzigen, dan moet de ingeschrevene daartoe een verzoek
indienen bij de provincie. Omdat iedere uitweg een gevarenpunt kan zijn,
wordt een dergelijk verzoek alleen ingewilligd als er geen andere
uitwegmogelijkheden zijn. Per perceel wordt slechts één uitweg
toegestaan.
-Wegenwet (art. 14 lid 3-III en 57)
-Wegenverkeerswet (art. 2 sub a)
Toestemming plaatsing verwijzing of aanduidingenborden
Als een ingeschrevene die eigenaar of exploitant van een horecabedrijf,
kampeerbedrijf, uitspanning of ander toeristisch-recreatief object is kan
deze een verzoek indienen tot plaatsing van een zogeheten strokenbord
langs de provinciale weg, waarmee naar het bedrijf of object wordt
verwezen. Een strokenbord is een aanduidingbord dat de weg wijst naar
een toeristische of recreatieve voorziening.
-Wegenwet (art. 14 lid 3-III en 57).
-Wegenverkeerswet (art. 2a)
Melding:
Oprichten wijzigen of uitbreiden badinrichting, melding.
Indien een ingeschrevene plannen heeft voor openen of uitbreiden van
een (semi) openbaar zwembad, sauna of andere badinrichting dan dient
dit gemeld te worden aan de provincie. De melding is noodzakelijk zodat
Gedeputeerde Staten kunnen bepalen of er aanvullende voorschriften
nodig zijn.
-Wet op de hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(art. 2)
-Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (art.
45)
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Legionellapreventie in zwemwater, informatieplicht houder
badinrichting.
Onder badinrichting wordt verstaan openbare zwembaden, semi-openbare
zwembaden in bijvoorbeeld hotels, compings en sauna’s en medische
zwembaden.
-Wet op de hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden
(art. 2)
-Besluit hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (art.
45)
Vuurwerk, ontbrandingsmelding
Voordat een ingeschrevene bepaalde hoeveelheid vuurwerk mag afsteken
moet een melding gedaan worden bij Gedeputeerde Staten van de
provincie. Hierop volgt een acceptatiebrief of een afwijzing. Ook de
commandant van de regionale brandweer, de burgemeester en de
Arbeidsinspectie worden op de hoogte gesteld.
-Vuurwerkbesluit (art. 3B.4)
Bodemsanering of vermindering verontreiniging bodem, melding
Indien een ingeschrevene een bodemsanering uit wil voeren of
handelingen wil verrichten waarmee een bepaalde bodemverontreiniging
wordt verminderd of verplaatst, dan moet dit van te voren gemeld worden
bij de Gedeputeerde Staten van de provincie. Gedupeerde Staten meldt
het geval bij (de) college(s) van B&W van de betrokken gemeente(n).
-Wet bodembescherming (art. 28)
Verontreiniging of aantasting bodem, melding
In het geval een ingeschrevene handelingen verricht of laat verrichten die
de bodem kunnen verontreinigen of aantasten, en het wordt
ingeschrevene bekend dat er daadwerkelijk een verontreiniging of
aantasting van de bodem is opgetreden, dient dit zo spoedig mogelijk
gemeld te worden bij Gedeputeerde Staten van de betreffende provincie.
De Gedeputeerde Staten brengen zo spoedig mogelijk de burgemeester en
wethouders van de betrokken gemeente op de hogte. De hier bedoelde
handelingen staan vermeld in de Wet bodembescherming.
-Wet bodembescherming (art. 27)
Ontgronding, vergunningvrij met meldingsplicht
Als een ingeschrevene de bodem wil ontgronden dient deze te beschikken
over een ontgrondingsvergunning, behalve als er een vrijstelling geldt.
Voorbeelden van vrijgestelde ontgrondingen zijn: grondwerken ten
behoeve van bouwwerken, funderingen en infrastructurele werken; delven
en ruimen van graven; archeologische opgravingen; normale uitoefening
van landbouw, tuinbouw en bosbouw. Ook bij bepaalde
natuurontwikkelingsprojecten en zogenaamde functionele ontgrondingen
is er geen vergunning vereist.
-Ontgrondingenwet (art.3, art. 8 lid 2, art. 5 lid 2, art. 7 en art. 10 lid 6)
-Provinciewet (art. 145)
Onttrekking grondwater
Indien een ingeschrevene grondwater onttrekt of water infiltreert kan het
zijn dat de ingeschrevene dit moet melden aan Gedeputeerde Staten.
-Waterwet (art. 6.5)
-Waterbesluit (art. 6.11)
-Waterregeling (art. 6.4)
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VOS-Inrichting, gegevenslevering
Indien de ingeschrevene een inrichting drijft in de zin van de Wet
milieubeheer (dat wil zeggen een inrichting waarin activiteiten worden
verricht die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben), en bij
deze activiteiten komen vluchtige organische stoffen (VOS) oftewel
oplosmiddelen vrij die een bepaalde drempelwaarde overstijgen, dient de
ingeschrevene belangrijke wijzigingen in de inrichting door te geven.
-Wet milieubeheer (art. 10.36)
-Oplosmiddelenbesluit omzetting EG-VOS richtlijn milieubeheer (art. 12
t/m 15)
Burgerinitiatief
Het burgerinitiatief laat burgers meedenken bij beleids- en besluitvorming
door de provincie. Het biedt hen de gelegenheid om zelf voorstellen in te
dienen voor de statenvergadering. Indien een ingeschrevene gebruik wil
maken van het burgerinitiatief dan kan deze een schriftelijk verzoek
indienen bij de commissaris van de Koningin van de provincie
-Provinciewet (art. 145)
-Verordening burgerinitiatief provincies
Melding van evenement op of aan een vaarweg
Als belanghebbende en tevens ingeschrevene dient aan de Provincie een
melding gedaan te worden van een evenement dat op of in de directe
nabijheid van de vaarweg plaatsvindt. Onder evenementen vallen o.a.
wedstrijden en publieke samenkomsten met een openbaar karakter.
-Binnenvaart politiereglement (art. 1.23)
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HOOFDSTUK II
Doelgroep:
Een ingeschrevene die aan de provincie verzoekt om subsidie.
Taken:
Het behandelen van een subsidieverzoek van een ingeschrevene door de
provincie.
Wetgeving
-Wet bodembescherming
-Besluit financiële bepalingen bodemsanering,
-Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming
-Delegatiebesluit subsidie sanering bedrijfsterreinen
-Regeling financiële bepalingen subsidie bodemsanering 2005
-Algemene subsidieverordening provincies
-Subsidieverordening bodemsanering eigen woning
-Provinciale subsidieverordening
-Algemene wet bestuursrecht
-Provinciewet
Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen
Indien een ingeschrevene verontreinigde bodem van het bedrijfsterrein
waarvan de ingeschrevene eigenaar of erfpachter is wil saneren, kan de
ingeschrevene in aanmerking komen voor subsidie.
-Wet bodembescherming (vallend onder de Wet Milieubeheer) (art. 88)
-Besluit financiële bepalingen bodemsanering (art. 9)
-Besluit aanwijzing bevoegdgezaggemeenten Wet bodembescherming
(art.1)
-Delegatiebesluit subsidie sanering bedrijfsterreinen (art. 2 en 3)
Subsidie bodemsanering eigen woningen
Wanneer een ingeschrevene ernstig verontreinigde bodem waarvan de
ingeschrevene eigenaar of erfpachter is wil saneren, dan kan deze in
aanmerking komen voor een subsidie. De verontreiniging moet
veroorzaakt zijn voor 1987. De subsidie bedraagt ten hoogste 50.000
euro.
-Algemene wet bestuursrecht (art. 4.21 t./m. 4.23 lid 3)
-Provinciewet (art. 145)
-Algemene subsidieverordening provincies
-Subsidieverordening bodemsanering eigen woning
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Subsidie agrarisch natuurbeheer
Voor het ontwikkelen en onderhouden van natuurgebieden, stelt de
provincie een subsidie beschikbaar. Als een ingeschrevene hiervan gebruik
wil maken, dan hiervoor een aanvraag ingediend worden bij de provincie.
-Algemene wet bestuursrecht (art. 4.21 t/m 4.23 lid 3)
-Provinciewet (art. 145)
-Provinciale subsidieverordening
Subsidie wonen, welzijn en zorg
Ingeschrevenen met een beperking, die zo lang mogelijk in hun eigen
omgeving willen blijven wonen, met behoud van de regie over het eigen
leven, diensten die men wenst en nodig heeft en voorzieningen binnen
handbereik, kunnen gebruik maken van de subsidieregeling Wonen,
Welzijn en Zorg.
-Algemene wet bestuursrecht (art. 4.21 t/m. 4.23 lid 3)
-Provinciewet (art. 145)
-Algemene subsidieverordening provincies
Podiumkunst, projectsubsidies cultuur
Voor een voorstelling, concert, festival of een ander evenement op het
gebied van professionele podiumkunst kan een ingeschrevene bij de
provincie een subsidie aanvragen.
-Algemene wet bestuursrecht ( art. 4.21 t/m 4.23 lid 3)
-Provinciewet (art. 145)
-Algemene subsidieverordening provincies
Particulier natuurbeheer bos- en natuurterreinen, subsidie
Particulieren eigenaren of grondgebruikers van bos en natuurgebieden
kunnen subsidie aanvragen voor bepaalde beheers- en
inrichtingsmaatregelen. Doel van de provinciale subsidie is het verhogen
van natuurwaarden in particuliere bossen en natuurterreinen en het
stimuleren van particulier natuurbeheer.
-Algemene wet bestuursrecht (art. 4.21 t/m 4.23 lid 3)
-Provinciewet (art. 145)
-Algemene subsidieverordening provincies
Provinciale subsidieregeling
Ingeschrevenen kunnen op velerlei gebied gebruik maken van (tijdelijke)
subsidieregelingen.
-Algemene wet bestuursrecht (art. 4.21 t/m 4.23 lid 3)
-Provinciewet (art. 145)
-Algemene subsidieverordening provincies
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HOOFDSTUK III
Doelgroep:
Een ingeschrevene die aan de provincie een verzoek doet, een klacht
inbrengt, melding doet.
Taken:
Het behandelen van verzoeken, klachten en meldingen van een
ingeschrevene door de provincie.
Een melding betreft hier het doen van een spontane melding.
Wetgeving
-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
-Wet milieubeheer
-Algemene wet bestuursrecht
-Provinciewet
-Provinciale verordening bezwaar, beroep en klachten.
Handhaving milieubeheer, verzoek
Indien een ingeschrevene constateert dat een ander persoon zich niet
houdt aan de milieuwetgeving kan deze een handhavingsverzoek bij de
provincie indienen.
-Wet milieubeheer (art. 1.2)
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
-Algemene wet bestuursrecht (afd. 5)
Milieuklachten, melding
Indien een ingeschrevene klachten of meldingen heeft op het gebied van
het milieu.
-Wet milieubeheer (art. 1.2)
-Algemene wet bestuursrecht (afd. 3.4 en 9)
-Provinciewet (art. 145) (burgerinitiatief)
Gedraging van bestuursorgaan, klacht
Een ingeschrevene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een
bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een
bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk
gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren. Een klacht
indienen is bijvoorbeeld mogelijk als een ingeschrevene vindt dat er niet
serieus naar degene geluisterd wordt of aan het lijntje gehouden wordt.
Ook als een ingeschrevene verkeerd of helemaal niet geïnformeerd wordt,
kan dit reden zijn om een klacht in te dienen.
-Algemene wet bestuursrecht (art. 9:1 t/m 9:4).
-Provinciewet (art. 146, 150, 170 en 180).
-Provinciale verordening bezwaar, beroep en klachten.

Pagina 16 van 21

Defnitief | Rapport modelautorisatie provincies | 2 februari 2012

HOOFDSTUK IV
Doelgroep:
Een ingeschreven die aan de provincie een verzoek doet tot compensatie.
Taken:
Het behandelen van een verzoek tot compensatie door de provincie.
Wetgeving
-Algemene wet bestuursrecht
-Telecommunicatiewet
Regeling nadeelcompensatie infrastructurele voorzieningen
Wanneer een ingeschrevene (financiële) hinder ondervindt van
infrastructurele voorzieningen, dan kan hiervoor compensatie bij de
provincie aan worden gevraagd.
-Algemene wet Bestuursrecht (art. 3:1 lid 2, artikel 3:2 en 3:4)
Regeling nadeelcompensatie kabels en leidingen
Wanneer een ingeschrevene (financiële) hinder ondervindt bij de aanleg,
instandhouding of opruiming van kabels, kan hiervoor compensatie bij de
provincie worden aangevraagd.
-Telecommunicatiewet (art.5.7)
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HOOFDSTUK V
Doelgroep:
Een ingeschrevene die tegen de provincie bezwaar dan wel beroep instelt,
een zienswijze indient of op andere wijze met de Algemene wet
bestuursrecht te maken heeft.
Taken:
Het behandelen door de provincie van een door een ingeschrevene
ingediend bezwaar, beroep of zienswijze.
Wetgeving
-Algemene wet bestuursrecht.
-Wet openbaarheid van bestuur.
-Provinciewet
-Provinciale verordening bezwaar, beroep en klachten.
Bezwaar- beroepsprocedures
Als een ingeschrevene het als belanghebbende niet eens is met een
schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, dan kan deze bezwaar
aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. Ingeschrevene
wordt gekwalificeerd als belanghebbende als het belang rechtstreeks bij
het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar
reageert, stelt het belanghebbenden vaak (niet altijd) in de gelegenheid
het bezwaar mondeling toe te lichten (gehoord worden). Na de
bezwaarprocedure bestaat de mogelijkheid in beroep te gaan.
-Algemene wet bestuursrecht (afd. 6.2 en 7.2).
-Wet openbaarheid van bestuur.
-Provinciewet (art. 146, 150, 170 en 180).
-Provinciale verordening bezwaar, beroep en klachten.
Inspraakregeling, zienswijze
Een ingeschrevene kan als belanghebbende bij de provincie naar keuze
schriftelijk of mondeling hun zienswijze over een onderwerp naar voren
brengen.
-Algemene wet bestuursrecht (afd. 3.4).
-Provinciewet (art. 147).
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HOOFDSTUK VI
Doelgroep:
Een ingeschrevene ten aanzien van wie de provincie een belasting heft of
invordert.
Taken:
Het heffen en invorderen van een provinciale belasting
Wetgeving
-Waterwet
Grondwater heffing
Voor het onttrekken van grondwater kan een heffing worden ingesteld
door de provincie in de vorm van een provinciale belasting. Als grondslag
voor de heffing geldt de onttrokken hoeveelheid grondwater.
-Waterwet (art. 7.7)
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BIJLAGE I
01

PERSOON

01.01.10
01.01.20

A-nummer persoon
Burgerservicenummer persoon

Dit gegeven is nodig om een persoon te kunnen identificeren
01.02.10
01.02.20
01.02.30
01.02.40
01.03.10
01.03.20
01.04.10
01.61.10

Voornamen persoon
Adellijke titel/predikaat persoon
Voorvoegsel (geslachts)naam persoon
(Geslachts)naam persoon
Geboortedatum persoon
Geboorteplaats persoon
Geslachtsaanduiding
Aanduiding naamgebruik

Deze gegevens zijn nodig bij de aanschrijving van een ingeschrevene en
ter identificatie.
05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

05.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd
partner
(Geslachts)naam echtgenoot/geregistreerd partner
Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap
Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap
Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een juiste
aanschrijving van ingeschrevene.

05.02.40
05.06.10
05.07.10

Deze gegevens zijn nodig bij de aanschrijving van een ingeschrevene en
ter identificatie.
06

OVERLIJDEN

06.08.10

Datum overlijden

De verstrekking van dit gegeven is noodzakelijk om te voorkomen
dat overleden personen worden aangeschreven.
07

INSCHRIJVING

07.70.10

Indicatie geheim

Door de verstrekking van dit gegeven weet de provincie dat een
ingeschrevene om geheimhouding van zijn of haar gegevens voor derden
heeft gevraagd. De provincie kan aanvullende maatregelen nemen om de
privacy van deze persoon te waarborgen.

08

VERBLIJFPLAATS

08.09.10
08.10.10

Gemeente van inschrijving
Functie adres
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08.10.20
08.10.30
08.11.10
08.11.15
08.11.20
08.11.30
08.11.40
08.11.50
08.11.60
08.11.70
08.11.80
08.11.90
08.12.10
08.13.10
08.13.20

Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving
Land waarnaar vertrokken
Datum vertrek uit Nederland

Deze gegevens worden verstrekt om een persoon aan te schrijven en voor
een eenduidige identificatie van een persoon.
58

VERBLIJFPLAATS

58.09.10
58.10.20
58.10.30
58.11.10
58.11.15
58.11.20
58.11.30
58.11.40
58.11.50
58.11.60
58.11.70
58.11.80
58.11.90
58.12.10

Gemeente van inschrijving
Gemeentedeel
Datum aanvang adreshouding
Straatnaam
Naam openbare ruimte
Huisnummer
Huisletter
Huisnummertoevoeging
Aanduiding bij huisnummer
Postcode
Woonplaatsnaam
Identificatiecode verblijfplaats
Identificatiecode nummeraanduiding
Locatiebeschrijving

Deze gegevens worden verstrekt voor een eenduidige identificatie van een
persoon en ter voorkoming van dubbele inschrijvingen.
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