
 

 

 
 

MANDAAT 
ten behoeve van de voorzitter en van de projectleiders van de projectgroep uitbreiding 

Geestmerambacht 
 

 
Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Recreatieschap Geestmerambacht, 
ingevolge het delegatiebesluit van het algemeen bestuur d.d. 2 november 2011, rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer L. Dickhoff, vice-voorzitter van het dagelijks bestuur; 
 
 
A. verleent hierbij mandaat aan de heer drs. J.W. Nieuwenhuis, werkzaam als manager Advies 

bij Recreatie Noord-Holland NV om op te treden als voorzitter van de projectgroep en de 
agenda van de projectgroep vast te stellen met dien verstande dat gedurende de periode 
dat de heroriëntatie van de visie op de uitbreidingsgebieden plaatsvindt het voorzitterschap 
wordt overgenomen door mevrouw A. van Nierop, ambtenaar bij de provincie Noord-
Holland, met de heer Nieuwenhuis als plaatsvervangend voorzitter;  

 
B. verleent hierbij mandaat aan de projectleider, de heer ing. A.M. Rodenbach, om, ter 

uitoefening van de krachtens de bestuursovereenkomst ‘Uitbreiding Recreatiegebied 
Geestmerambacht’ d.d 20 juni 2003, aan de Projectgroep opgedragen taken in het kader 
van de ontwikkeling en inrichting van de uitbreiding van het recreatiegebied: 
 
a. overeenkomsten die door het Recreatieschap Geestmerambacht met derden zijn 

aangegaan ter uitvoering van de bestuursovereenkomst ‘Uitbreiding Recreatiegebied 
Geestmerambacht’ te wijzigen, meerwerkopdrachten te verstrekken en nieuwe 
overeenkomsten met derden aan te gaan, mits de kosten reeds zijn voorzien in het 
projectbudget en mits het belang dat gemoeid is met de wijziging, opdracht of nieuwe 
overeenkomst het bedrag van € 50.000,00 niet te boven gaat; 

b. voor deze wijzigingen, opdrachten en overeenkomsten offertes aan te vragen; 
 
c. en om – ongeacht de hoogte van het bedrag – ter uitvoering van bestaande, 

gewijzigde of nieuwe overeenkomsten alsmede voor meerwerkopdrachten betalingen 
te doen. 

 
met de bepaling dat – indien met enige handeling als genoemd onder a, b of c een belang 
gemoeid is dat het bedrag van € 25.000,00 te boven gaat – binnen twee weken daarover 
schriftelijk rapport wordt uitgebracht aan de voorzitter van het dagelijks bestuur, welk rapport 
door de voorzitter van het dagelijks bestuur zal worden geparafeerd, en dat een afschrift van het 
rapport binnen dezelfde termijn ter hand wordt gesteld aan elk van de overige leden van de 
Projectgroep, 
 
en verleent hierbij een gelijk mandaat aan de projectmedewerker de heer drs. F. van der Valk 
voor het geval de heer ing. A.M. Rodenbach, voornoemd, afwezig is. 
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Dit mandaat treedt eerst in werking nadat het algemeen bestuur van het Recreatieschap 
Geestmerambacht heeft ingestemd met het voornoemde delegatiebesluit van 2 november 
2011 aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Geestmerambacht.  
 
 
Algemeen bestuur akkoord 2 november 2011. 


