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Besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 11 augustus 2009, 
nr. 2009-25980 tot bekendmaking van het 
Mandaatbesluit Wet aanvullende regels 
veiligheid wegtunnels 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland: 
Maken bekend dat zij in hun vergadering van 
11 augustus 2009 onder nr. 2009-25980 het 
volgende besluit hebben genomen. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en de 
Commissaris van de Koningin in de Provincie 
Noord-Holland, ieder voor zover het de eigen 
bevoegdheden betreft; 

Overwegende dat de Wet aanvullende regels 
veiligheid wegtunnels (Warvw) regels stelt met 
betrekking tot de veiligheid van voor het weg
verkeer toegankelijke tunnels; 

overwegende dat op grond van artikel 5 van de 
Warvw de rechtspersoon provincie Noord-Holland 
als beheerder van de weg - voor zover die in de 
tunnel ligt of zal liggen - als tunnelbeheerder is 
aangewezen; 

gelet op het feit dat op grond van de Warvw de 
tunnelbeheerder meerdere bestuurs- en beheers
bevoegdheden uitoefent; 

overwegende dat het - om redenen van doel
matigheid - wenselijk is deze bevoegdheden in 
het kader van de Warvw over te dragen aan de 
directeur Beheer en Uitvoering; 

gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht; 

besluiten 

aan de directeur Beheer en Uitvoering 

ter uitvoering van het bepaalde van de Warvw 
mandaat, volmacht en machtiging te verlenen 
om namens Gedeputeerde Staten en namens de 
provincie die beslissingen te nemen en die 

feitelijke handelingen en rechtshandelingen te 
verrichten ten aanzien van de onder artikel I-III 
genoemde bevoegdheden . 

Artikel I 
a Het uitvoeren van een risico analyse zoals 

bedoeld in artikel 6 lid 1 van de Warvw; 
b Het opstellen van een tunnelveiligheidsplan 

zoals bedoeld in artikel 6, lid 2 van de Warvw; 
c Het opstellen van een veiligheidsbeheerplan 

zoals bedoeld in artikel 7 van de Warvw; 
d Het doen van gemeenschappelijke oefeningen 

zoals bedoeld in artikel 9 van de Warvw; 
e Het opstellen van een oefenprogramma zoals 

bedoeld in artikel 9 van de Warvw; 
f Het zorgdragen voor een actueel tunnel-

veiligheidsdossier. 

Artikel II 
Het (besluit tot) uitoefenen van bevoegdheden 
inzake inkoop/aanbesteding van werken en de 
inkoop en aanbesteding van levering en dien
sten, met inachtneming van de bedragen zoals 
opgenomen in het Algemeen mandaatbesluit 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het 
Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
commissaris van de Koningin. 

Artikel III 
Vertegenwoordiging van de provincie buiten 
rechte in het kader van de Warvw, met inacht
neming van de bedragen zoals opgenomen in het 
Algemeen mandaatbesluit Gedeputeerde Staten 
en het Vertegenwoordigingsbesluit Provincie en 
commissaris van de Koningin. 

Artikel IV 
Het aanstellen van een veiligheidsbeambte zoals 
bedoeld in artikel 5 lid 3 van de Warvw valt niet 
onder dit besluit. 

Artikel V 
Aan dit besluit is de volgende plaatsvervangings
regeling verbonden: 
De directeur Beheer en Uitvoering wordt ver
vangen door zijn plaatsvervanger. 
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Artikel VI 
Dit besluit treedt in werking op de dag na die van 
publicatie in het provinciaal blad. 

Haarlem, 11 augustus 2009 

Gedeputeerde Staten van Noord-Hlland 

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris 

Uitgegeven op 14 augustus 2009 

Namens Cedeputeerde Staten van Noord-Holland 

H.W.M. Oppenhuis de Jong, provinciesecretaris. 


