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Met dit formulier geeft u toestemming aan een ander om u (als particulier) of uw organisatie in  

het kader van uw procedure te laten vertegenwoordigen. Deze gemachtigde kan een organisatie  

of een particulier zijn. Ook als er sprake is van een penvoerder kan deze machtigingsverklaring 

gebruikt worden.

1. Gegevens aanvrager

De aanvrager of melder is, indien van toepassing, de betalingsplichtige in het kader van  

de legesverordening en handelende als opdrachtgever van de bij 2 genoemde gemachtigde. 

De aanvrager is een particulier een organisatie

Toelichting: Alleen invullen als de aanvrager een particulier is.

Naam aanvrager

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Toelichting: Alleen invullen als de aanvrager een organisatie is.

Naam organisatie

Naam contactpersoon

Functie

Straatnaam en huisnummer of postbusnummer

Postcode en woonplaats

KvK-nummer

E-mailadres
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2. Gegevens gemachtigde

De gemachtigde is een particulier een organisatie

Toelichting: Alleen invullen als de gemachtigde een particulier is.

Naam gemachtigde

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats

E-mailadres

Toelichting: Alleen invullen als de gemachtigde een organisatie is.

Is er sprake van een penvoerder? ja nee

Naam organisatie

Naam gemachtigde

Functie

Straatnaam en huisnummer of postbusnummer

Postcode en woonplaats

KvK-nummer

E-mailadres
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3. Locatiegegevens

Naam van de betreffende locatie, het project of wegnummer

Straatnaam en huisnummer

Postcode en woonplaats 

Toelichting (niet verplicht)

Indien geen adres, kadastraal bekend onder:

Gemeente

Sectie

Nummer

Indien de machtiging betrekking heeft op de Wet Bodembescherming

Nummer(s) van verontreiniging

4. Geef aan welke acties de gemachtigde voor u mag uitvoeren

De gemachtigde mag handelen in het kader van de Wet: 

Het indienen van een vergunningaanvraag. ja nee

Het indienen van een ontheffingsaanvraag. ja nee 
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Het indienen van een melding. ja nee 

Het indienen van een jaaropgave. ja nee 

Het uitvoeren van (rechts)handelingen die te maken  

hebben met de aanvraag, melding en/of jaaropgave.  

Inclusief correspondentie met de provincie. 

ja nee

Het vertegenwoordigen in bestuursrechtelijke procedures. ja nee 

5. Ondertekening door de aanvrager

Ik verklaar hierbij dat ik: 

• bevoegd ben deze machtiging te ondertekenen;

• dit formulier naar waarheid heb ingevuld.

Naam

Datum

Handtekening

Voor uw handtekening vragen we u dit machtigingsformulier te printen en te ondertekenen. 

Daarna kunt u het formulier scannen en bij het betreffende webformulier uploaden als bijlage.

 

Als u deze machtiging na het indienen van een aanvraag of melding verstuurt, kunt u deze mailen 

naar post@gelderland.nl of per post sturen naar provincie Gelderland, afdeling VVHH of BOW,  

Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld hierbij altijd het zaaknummer van uw aanvraag of melding. 

Toelichting: De ondertekening van deze machtiging heeft tot gevolg dat de gemachtigde degene 

wordt met wie de provincie Gelderland in overleg treedt. Hierdoor is het mogelijk dat medewerkers 

van de provincie Gelderland met de gemachtigde afspraken maken (bijvoorbeeld met betrekking 

tot de inhoud van onderzoeken) die de houder binden. De houder zal dan ook juridisch gezien voor 

die afspraken aansprakelijk zijn. Na ondertekening van deze machtiging zal de correspondentie  

met de gemachtigde plaatsvinden en zal een afschrift hiervan aan de houder worden gezonden. 
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