
ZITTING 1955—1956 4233 
Vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent 

de ruimtelijke ordening 
(Wet op de Ruimtelijke Ordening) 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 

No. 1 

ONTWERP VAN WET 

No. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot vaststelling van nieuwe voorschriften omtrent de ruim-
telijke ordening (Wet op de Ruimtelijke Ordening). 

De toelichtende memorie (en bijlage), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 23 januari 1956. 

JULIANA. 

WIJ JULIANA, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is 
bij de wet nieuwe voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening 
vast te stellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

HOOFDSTUK I 
Begripsomschrijvingen 

Artikel 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
Onze Minister: Onze Minister van Wederopbouw en Volks-

huisvesting; 
de inspecteur: de 

ruimtelijke ordening. 
hoofdinspecteur of inspecteur van de 

Aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

HOOFDSTUK II 
Planologisch beleid van de Rijksoverheid 

Artikel 2. 1. Door de zorg van Onze Minister wordt een 
voortdurend onderzoek ingesteld ten dienste van het algemeen 
planologisch beleid. 

2. De uitkomsten van dit onderzoek worden voor zover 
het algemeen belang zulks toelaat, gepubliceerd. 

Artikel 3. 1. Onze Ministers horen over maatregelen en 
plannen, welke onder hun verantwoordelijkheid tot stand zullen 
komen, en waarvan de uitvoering in belangrijke mate invloed 
zal hebben op de feitelijke bestemming van de bodem, vooraf 
de Vaste Commissie voor de Ruimtelijke Ordening. 

2. Voor maatregelen en plannen, ten aanzien waarvan de 
afweging van belangen op andere wijze is verzekerd, wordt 
door Ons bij algemene maatregel van bestuur afwijking van het 
eerste lid toegestaan. 

HOOFDSTUK III 
Streekplannen 

Artikel 4. 1. Gedeputeerde Staten kunnen, de provinciale 
planologische commissie gehoord, voor één of meer gedeelten 
of voor het gehele gebied der provincie streekplannen vast-
stellen, waarin de toekomstige ontwikkeling van het in het 
plan begrepen gebied in hoofdlijnen wordt aangegeven. Een 
streekplan strekt tot grondslag aan aanwijzingen als bedoeld in 
artikel 40, derde lid. 

2. Besluiten tot vaststelling, herziening of intrekking van 
streekplannen worden aan de Provinciale Staten medegedeeld. 
Artikel 163 van de provinciale wet is van overeenkomstige 
toepassing. 
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3. Een streekplan ligt ter provinciale griffie en ter secretarie 
der gemeenten, op wier gebied het betrekking heeft, voor een 
ieder ter inzage. Van de nederlegging geven Gedeputeerde 
Staten kennis in de Nederlandse Staatscourant en in een of 
meer in de provincie verspreide dag- of nieuwsbladen. De 
burgemeester van elke gemeente, op wier gebied het plan be-
trekking heeft, maakt de nederlegging bovendien op de ge-
bruikelijke wijze bekend. 

4. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor-
schriften geven omtrent de voorbereiding en inrichting van 
streekplannen. 

Artikel 5. Een streekplan wordt, behoudens door Ons voor 
ten hoogste tien jaren verleende vrijstelling en onverminderd het 
bepaalde bij artikel 6, ten minste eenmaal in de tien jaren her-
zien. 

Artikel 6. Wij kunnen Gedeputeerde Staten verplichten 
binnen een door Ons vast te stellen termijn een streekplan vast 
te stellen of te herzien. Alvorens Ons een voordracht daartoe te 
doen hoort Onze Minister de Vaste Commissie voor de Ruimte-
lijke Ordening. 

HOOFDSTUK IV 
Gemeentelijke planologische maatregelen 

AFDELING 1 

Structuurplannen 
Artikel 7. Met betrekking tot het gebied van een gemeente, 

dat tot een bebouwde kom behoort, kan de gemeenteraad een 
structuurplan vaststellen, waarin de toekomstige ontwikkeling 
van de bebouwde kom wordt aangegeven in samenhang met de 
ontwikkeling van het buiten de kom gelegen gebied. 

Artikel 8. Voordat een structuurplan wordt vastgesteld, ligt 
het ontwerp gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor 
een ieder ter inzage. De nederlegging wordt bekend gemaakt 
op de in artikel 23 aangegeven wijze. 

Artikel 9. Het structuurplan wordt na de vaststelling aan 
Gedeputeerde Staten en aan de inspecteur medegedeeld en ligt 
ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. De neder-
legging wordt bekend gemaakt op de in artikel 23 aangegeven 
wijze. 

AFDELING 2 

Bestemmingsplannen 
Artikel 10. 1. Voor het gebied van de gemeente, dat niet 

tot een bebouwde kom behoort, stelt de gemeenteraad een 
bestemmingsplan vast, dat de ten behoeve van een goede ruim-
telijke ordening nodige regelen inhoudt omtrent de bestemming 
van de in het plan begrepen gronden en wateren. 

2. Voor het gebied van de gemeente, dat tot een bebouwde 
kom behoort, of voor een gedeelte daarvan, kan de gemeente-
raad een bestemmingsplan, als in het vorige lid bedoeld, vast-
stellen. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen van de in het eerste lid 
bedoelde verplichting ontheffing verlenen. 

Artikel 11. 1. Voor zover in een bestemmingsplan gronden 
zijn begrepen, die in de naaste toekomst voor bebouwing in 
aanmerking komen, wordt bij het plan bepaald, dat burge-
meester en wethouders volgens bij het plan te geven regelen 
het plan moeten uitwerken of van het plan kunnen afwijken. 

2. De in het eerste lid bedoelde bevoegdheden kunnen ook 
ten aanzien van andere dan de in dat lid bedoelde gronden 
aan burgemeester en wethouders worden verleend. 

3. Burgemeester en wethouders oefenen de in dit artikel 
bedoelde bevoegdheden zoveel mogelijk uit na overleg met de 
belanghebbenden. Hun besluiten behoeven de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten. 

4. Tenzij bij het besluit geen volkshuisvestingsbelangen be-
trokken zijn, stellen Gedeputeerde Staten, alvorens te beslissen, 
de inspecteur van de volkshuisvesting in de gelegenheid op-
merkingen te maken. 

5. Gedeputeerde Staten beslissen binnen twee maanden, 
nadat zij het besluit ontvangen hebben. Zij kunnen hun be-
slissing eenmaal voor ten hoogste één maand verdagen. 

6. Het besluit wordt geacht te zijn goedgekeurd indien 
Gedeputeerde Staten binnen de in het vijfde lid gestelde termijn 
geen beslissing of geen bericht de beslissing verdagende, dan 
wel voor de afloop van de termijn, waarmede hun beslissing is 
verdaagd, geen beslissing aan burgemeester en wethouders 
hebben toegezonden. 

7. Tegen onthouding van goedkeuring kunnen burgemeester 
en wethouders binnen één maand, nadat de beslissing ver-
zonden is, bij Ons beroep instellen. 

8. Voorschriften, als in dit artikel bedoeld, worden geacht 
van het plan deel uit te maken, met dien verstande, dat zij, 
zolang en voor zover de bestemming nog niet verwerkelijkt is, 
kunnen worden herzien op dezelfde wijze, als waarop zij tot 
stand zijn gebracht. 

Artikel 12. Bij een bestemmingsplan kunnen nadere regelen 
worden gesteld betreffende het gebruik van de in het plan 
begrepen gronden en de zich daarop bevindende opstallen, voor 
zover zulks noodzakelijk is: 

a. om te voorkomen, dat een terrein minder geschikt wordt 
voor de verwerkelijking van de daaraan bij het plan gegeven 
bestemming; 

b. ter handhaving en ter bescherming van gebruik overeen-
komstig een bestemming als bedoeld onder a. 

Artikel 13. 1. Voor zover het in een bestemmingsplan be-
grepen gebied tot een bebouwde kom behoort, kunnen bij het 
plan voor een daarbij te stellen termijn: 

a. voorlopige bestemmingen worden vastgesteld; 
b. voorlopige gebruiksregelen als bedoeld in artikel 12 

worden gegeven. 
2. De gemeenteraad kan, onder goedkeuring van Gedepu-

teerde Staten, de termijn verlengen. 

Artikel 14. Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald, 
dat met de verwerkelijking van gemeentewege van één of meer 
onderdelen daarvan eerst na een bij het plan te bepalen tijdstip 
een aanvang kan worden gemaakt. 

Artikel 15. Bij een bestemmingsplan kan worden bepaald, 
dat het verboden is binnen een bij het plan aan te geven gebied 
bepaalde werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 
uit te voeren zonder of in afwijking van een schriftelijke ver-
gunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning), 
voor zover zulks noodzakelijk is: 

a. om te voorkomen, dat een terrein minder geschikt wordt 
voor de verwerkelijking van de daaraan bij het plan gegeven 
bestemming; 

b. ter handhaving en ter bescherming van een verwerke-
lijkte bestemming als bedoeld onder a. 

Artikel 16. 1. Bij een bestemmingsplan kan worden be-
paald, dat burgemeester en wethouders met inachtneming van 
de in het plan vervatte regelen bevoegd zijn: 

a. van bij het plan aan te geven voorschriften op verzoek 
vrijstelling te verlenen; 

b. ten opzichte van in het plan omschreven punten nadere 
eisen te stellen. 

2. Aan een vrijstelling als bedoeld onder a. van het vorige 
lid mogen slechts voorwaarden worden verbonden ter be-
scherming van de belangen, ten behoeve waarvan de be-
palingen, waarvan vrijstelling wordt verleend, in het plan zijn 
opgenomen. 
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Artikel 17. 1. Ten aanzien van bouwwerken, die strekken 
ter voorziening in een tijdelijke behoefte, kunnen burgemeester 
en wethouders op verzoek vrijstelling verlenen van de voor-
schriften van een bestemmingsplan, tenzij de toepasselijkheid 
van dit artikel bij het plan uitdrukkelijk is uitgesloten. Het 
tweede lid van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing. 

2. Burgemeester en wethouders zenden van iedere vrij-
stelling onverwijld afschrift aan de inspecteur. 

3. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor-
schriften geven, die bij het verlenen van vrijstelling ingevolge 
dit artikel in acht genomen moeten worden. 

Artikel 18. 1. Ten aanzien van kassen en andere bij alge-
mene maatregel van bestuur daarmede gelijk te stellen be-
drijfsgebouwen kunnen burgemeester en wethouders voor een 
daarbij te stellen termijn van ten hoogste tien jaren op verzoek 
vrijstelling verlenen van voorschriften van een bestemmings-
plan. Het tweede lid van artikel 16 is van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Burgemeester en wethouders zenden van iedere vrij-
stelling onverwijld afschrift aan de inspecteur. 

3. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor-
schriften geven, die bij het verlenen van vrijstelling ingevolge 
dit artikel in acht genomen moeten worden. 

Artikel 19. Voor het gebied, waarvoor een voorbereidings-
besluit geldt of een ontwerp voor een herziening van een be-
stemmingsplan ter inzage is gelegd, kunnen burgemeester en 
wethouders op verzoek vrijstelling verlenen van voorschriften 
van een bestemmingsplan, mits vooraf van Gedeputeerde Staten 
de verklaring is ontvangen, dat zij tegen het verlenen van de 
vrijstelling geen bezwaar hebben. Alvorens de verklaring te 
geven horen Gedeputeerde Staten de inspecteur. Het tweede lid 
van artikel 16 is van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 20. Tegen een besluit tot het stellen van nadere 
eisen, tot het verlenen van een voorwaardelijke vrijstelling of 
tot het weigeren van vrijstelling staat binnen een maand, nadat 
het afschrift van het besluit verzonden is, beroep op de ge-
meenteraad open. 

Artikel 21. 1. De gemeenteraad kan verklaren, dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid (voorbereidingsbesluit). 
Gelijke bevoegdheid hebben Gedeputeerde Staten, indien 
artikel 40, tweede lid, en Onze Minister indien artikel 41, 
eerste lid, toepassing heeft gevonden. 

2. Bij een voorbereidingsbesluit wordt bepaald, voor welk 
gebied het geldt. 

3. Bij een voorbereidingsbesluit kannen voorschriften als 
bedoeld in artikel 15 worden gegeven voor zover zulks nood-
zakelijk is om te voorkomen, dat een terrein minder geschikt 
wordt voor de verwerkelijking van een daaraan bij het plan te 
geven bestemming. 

4. Een besluit als in het eerste lid bedoeld vervalt, indien 
niet binnen één jaar na de dagtekening daarvan het ontwerp 
van het plan ter inzage is gelegd. 

5. Is het voorbereidingsbesluit genomen in verband met een 
besluit als bedoeld in artikel 40, tweede lid, of 41 en is 
ingevolge artikel 42 beroep ingesteld, dan begint de in het 
vierde lid genoemde termijn eerst te lopen als op het beroep 
is beslist. 

6. Is het voorbereidingsbesluit door Gedeputeerde Staten 
of door Onze Minister genomen, dan kan de in het vierde lid 
genoemde termijn eenmaal met één jaar worden verlengd. 

7. Geldt het voorbereidingsbesluit voor een gebied dat tot 
een bebouwde kom behoort en ten aanzien waarvan bij een 
structuurplan aanwijzingen voor de bestemming zijn gegeven, 

dan kan de raad in afwijking van het vierde lid bepalen dat het 
besluit vervalt indien niet binnen een bij het besluit aan te 
geven termijn het ontwerp van het plan ter inzage is gelegd. 
Die termijn mag op niet langer dan drie jaar gesteld worden en 
kan, telkens voor één jaar, tot ten hoogste vijf jaar verlengd 
worden. 

Artikel 22. 1. Van de dag der inwerkingtreding af ligt het 
voorbereidingsbesluit ter gemeentesecretarie voor een ieder ter 
inzage. 

2. De burgemeester maakt het besluit onverwijld in de 
Nederlandse Staatscourant, in één of meer dag- of nicuws-
bladen, die in de gemeente verspreid worden, en voorts op de 
gebruikelijke wijze bekend. Een besluit tot verlenging van een 
voorbereidingsbesluit wordt op dezelfde wijze bekend gemaakt. 

Artikel 23. 1. Het ontwerp voor een bestemmingsplan ligt 
gedurende één maand ter gemcentesecretarie voor een ieder ter 
inzage. 

2. De burgemeester maakt de nedcrlegging te voren in de 
Nederlandse Staatscourant, in één of meer dag- of nieuws-
bladen, die in de gemeente verspreid worden, en voorts op de 
gebruikelijke wijze bekend. 

Artikel 24. Gedurende de in artikel 23 genoemde termijn 
kan een ieder schriftelijk bij de gemeenteraad bezwaren in-
dienen tegen het ontwerp. 

Artikel 25. 1. Binnen drie maanden na afloop van de in 
artikel 23 genoemde termijn stelt de gemeenteraad het be-
stemmingsplan vast. De raad kan de beslissing eenmaal voor 
ten hoogste drie maanden verdagen. 

2. Indien tegen het ontwerp bezwaren zijn ingediend of bij 
de vaststelling van het plan wordt afgeweken van het ontwerp, 
gelijk het ter inzage heeft gelegen, wordt het besluit met 
redenen omkleed. 

Artikel 26. 1. Het bestemmingsplan ligt na de vaststelling 
gedurende één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter 
inzage. De nedcrlegging wordt bekend gemaakt op de wijze, 
in artikel 23 aangegeven. 

2. Burgemeester en wethouders delen aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend, de beslissing daaromtrent mede. 

Artikel 27. 1. Zij, die zich tijdig met bezwaren tot de ge-
meenteraad hebben gewend, kunnen gedurende de in artikel 26 
genoemde termijn bij Gedeputeerde Staten bezwaren tegen het 
bestemmingsplan indienen. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een ieder, die be-
zwaren heeft tegen wijzigingen, welke bij de vaststelling van 
het plan in het ontwerp zijn aangebracht. 

Artikel 28. 1. Na afloop van de termijn, genoemd in 
artikel 26, wordt het bestemmingsplan onverwijld aan de goed-
keuring van Gedeputeerde Staten onderworpen. 

2. Gedeputeerde Staten beslissen, de provinciale plano-
logische commissie gehoord, binnen zes maanden na de dag, 
waarop zij het plan ontvangen hebben. Zij kunnen hun be-
slissing eenmaal voor ten hoogste zes maanden verdagen. 

3. Het plan wordt geacht te zijn goedgekeurd, indien Ge-
deputeerde Staten binnen de in het tweede lid gestelde termijn 
geen beslissing of geen bericht de beslissing verdagende, dan 
wel voor de afloop van de termijn, waarmede hun beslissing is 
verdaagd, geen beslissing aan de gemeenteraad hebben toe-
gezonden. 

4. De beslissing van Gedeputeerde Staten wordt met rede-
nen omkleed. Indien de beslissing strekt tot het geheel of ten 
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dele onthouden van goedkeuring, kunnen daarbij voorschriften 
als bedoeld in artikel 15 worden gegeven voor zover zulks 
noodzakelijk is om te voorkomen, dat een terrein minder ge-
schikt wordt voor de verwerkelijking van een daaraan bij het 
plan te geven bestemming. 

5. Gedeputeerde Staten doen mededeling van hun besluit 
aan de gemeenteraad, aan hen die bezwaren hebben ingediend, 
aan de provinciale planologische commissie en aan de inspec-
teur. Indien het derde lid toepassing heeft gevonden, doen 
Gedeputeerde Staten daarvan mededeling aan hen, die bezwaren 
hebben ingediend, aan de provinciale planologische commissie 
en aan de inspecteur. 

6. Het besluit van Gedeputeerde Staten of, zo het derde lid 
toepassing heeft gevonden, een verklaring ter zake van burge-
meester en wethouders ligt met het bestemmingsplan gedurende 
één maand ter gemeentesecretarie voor een ieder ter inzage. 
De nederlegging wordt bekend gemaakt op de wijze in artikel 
23 aangegeven. 

Artikel 29. 1. De gemeenteraad, de inspecteur en zij, die 
zich tijdig met bezwaren zowel tot de gemeenteraad als tot 
Gedeputeerde Staten hebben gewend, kunnen gedurende de 
termijn, genoemd in artikel 28, zesde lid, bij Ons beroep in-
stellen. 

2. Gelijke bevoegdheid komt toe aan degenen, die zich tijdig 
op grond van artikel 27, tweede lid, tot Gedeputeerde Staten 
hebben gewend, en aan een ieder, die bezwaren heeft tegen 
onthouding van goedkeuring door Gedeputeerde Staten. 

3. De beroepschriften worden aan Ons gericht en kunnen 
worden ingediend bij Onze Minister. 

4. Artikel 28, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing. 
5. Onze Minister zendt een afschrift van Ons besluit aan 

Gedeputeerde Staten, aan de gemeenteraad en aan hen, die bij 
Ons beroep hebben ingesteld. 

Artikel 30. 1. Indien door Gedeputeerde Staten of door 
Ons geheel of ten dele goedkeuring aan een bestemmingsplan is 
onthouden, stelt de gemeenteraad binnen een jaar, te rekenen 
van de dag van verzending van een afschrift van het besluit, 
een nieuw plan vast, waarbij de beslissing van Gedeputeerde 
Staten of van Ons in acht genomen wordt. 

2. Het gezag, dat omtrent goedkeuring beslist, kan bij die 
beslissing de in het eerste lid genoemde termijn door een andere 
vervangen. 

3. Op verzoek van burgemeester en wethouders kunnen 
Gedeputeerde Staten de termijn, bedoeld in het eerste of tweede 
lid, éénmaal met ten hoogste zes maanden verlengen. 

4. Het eerste lid vindt geen toepassing indien bij de be-
slissing omtrent goedkeuring is bepaald, dat geen nieuw plan 
behoeft te worden vastgesteld. 

• Artikel 31. Het bestemmingsplan ligt, nadat de goed-
keuring onherroepelijk is geworden, ter gemeentesecretarie 
voor een ieder ter inzage. De nederlegging wordt bekend ge-
maakt op de in artikel 23 aangegeven wijze. 

Artikel 32. Ten behoeve van de uitvoering van bestem-
mingsplannen, strekkende tot reconstructie van bebouwde 
kommen kunnen volgens bij algemene maatregel van bestuur te 
stellen regelen uitkeringen uit 's Rijks kas worden verstrekt. 

AFDELING 3 
R ooilijn besluiten 

Artikel 33. Voor het gebied van een gemeente, waarvoor 
geen bestemmingsplan van kracht is, kan de gemeenteraad 
bijzondere rooilijnen vaststellen (rooilijnbesluit). 

Artikel 34. Een rooilijnbesluit geeft lijnen aan, welke be-
houdens afwijkingen en vrijstellingen, toegelaten bij of krachtens 
dat besluit, bij het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, 
vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk 
in acht moeten worden genomen. 

Artikel 35. Op rooilijnbesluiten zijn de artikelen 21—31 
van overeenkomstige toepassing. 

AFDELING 4 
Herziening, intrekking en nadere voorschriften 

Artikel 36. Een structuurplan en een bestemmingsplan 
worden, behoudens door Gedeputeerde Staten voor ten hoogste 
tien jaren verleende vrijstelling en onverminderd het bepaalde 
bij artikel 40, eerste en tweede lid, ten minste eenmaal in de 
tien jaren herzien. 

Artikel 37. 1. Ten aanzien van de herziening van een struc-
tuurplan zijn de artikelen 8 en 9 van overeenkomstige toe-
passing. 

2. Ten aanzien van de herziening van een bestemmings-
plan of een rooilijnbesluit zijn de artikelen 21—31 van overeen-
komstigc toepassing. 

Artikel 38. Het besluit, waarbij een bestemmingsplan of een 
rooilijnbesluit wordt ingetrokken, is aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten onderworpen. Alvorens te beslissen horen 
Gedeputeerde Staten de provinciale planologische commissie. 

Artikel 39. Wij geven bij algemene maatregel van bestuur 
nadere voorschriften omtrent de voorbereiding en de inrichting 
van structuurplannen en bestemmingsplannen. 

AFDELING 5 

Voorschriften van hoger gezag 
Artikel 40. 1. Gedeputeerde Staten kunnen, de provinciale 

planologische commissie gehoord, de gemeenteraad verplichten 
binnen een door hen te bepalen termijn een structuurplan vast 
te stellen of te herzien. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen, de provinciale planolo-
gische commissie gehoord, de gemeenteraad verplichten binnen 
een door hen te bepalen termijn een bestemmingsplan vast te 
stellen of te herzien. 

3. Met betrekking tot het gebied, waarvoor een streekplan 
is vastgesteld, kunnen Gedeputeerde Staten, de provinciale 
planologische commissie gehoord, voor zover bovengemeente-
lijke belangen dat vorderen aanwijzingen geven omtrent de 
inhoud van een bestemmingsplan. 

4. De gemeenteraden zijn verplicht bij herziening van de in 
hun gemeente geldende bestemmingsplannen die plannen met 
aanwijzingen, als in het vorige lid bedoeld, in overeenstemming 
te brengen. Voor zover de aanwijzingen betrekking hebben op 
een gebied, waarvoor geen bestemmingsplan geldt, bestaat een 
overeenkomstige verplichting indien de gemeenteraden tot vast-
stelling van bestemmingsplannen overgaan. 

5. Gedeputeerde Staten kunnen, de provinciale planologische 
commissie gehoord, de gemeenteraad verplichten binnen een 
door hen te bepalen termijn een rooilijnbesluit vast te stellen of 
te herzien. 

6. Gedeputeerde Staten zenden een afschrift van besluiten 
als in dit artikel bedoeld aan het gemeentebestuur, aan de 
provinciale planologische commissie en aan de inspecteur. 

Artikel 41. 1. Onze Minister kan, Gedeputeerde Staten en 
de Vaste Commissie voor de Ruimtelijke Ordening gehoord, 
aanwijzingen geven omtrent de inhoud van een bestemmin£s-
plan. 
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2. Onze Minister zendt afschrift van zijn besluit aan het 

gemeentebestuur, aan Gedeputeerde Staten, aan de provinciale 
planologische commissie en aan de inspecteur. 

3. De gemeenteraden zijn verplicht binnen een door Onze 
Minister vast te stellen termijn de in hun gemeente geldende 
bestemmingsplannen met aanwijzingen als in het eerste lid 
bedoeld in overeenstemming te brengen en, voor zover die 
aanwijzingen betrekking hebben op gebieden, waarvoor geen 
bestemmingsplan geldt, bestemmingsplannen overeenkomstig 
die aanwijzingen vast te stellen. 

4. Gedeputeerde Staten zijn verplicht zo nodig de in hun 
provincie geldende streekplannen en aanwijzingen als bedoeld 
in artikel 40, derde lid, aan te passen aan de aanwijzingen, in 
het eerste lid bedoeld. 

Artikel 42. 1. Tegen besluiten, als in artikel 40 bedoeld, 
kunnen de gemeenteraad en de inspecteur binnen één maand 
nadat het afschrift, bedoeld in het zesde lid van dat artikel is 
verzonden, bij Ons beroep instellen. 

2. Tegen besluiten, als in artikel 41 bedoeld, kan de ge-
meenteraad binnen één maand nadat het afschrift, bedoeld in 
het tweede lid van dat artikel is verzonden, bij Ons beroep 
instellen. 

3. Artikel 29, derde lid, is van toepassing. 
4. In geval van gehele of gedeeltelijke gegrondverklaring 

van beroep tegen besluiten, als bedoeld in artikel 40, kunnen 
Wij bepalen, dat Gedeputeerde Staten met inachtneming van 
Ons besluit een nieuw besluit moeten nemen. 

Artikel 43. 1. Indien de gemeenteraad niet voldoet aan 
een verplichting als bedoeld in een der artikelen 30, 40 of 41, 
gaan Gedeputeerde Staten op kosten van de gemeente tot de 
vaststelling of herziening van het structuurplan, het bestem-
mingsplan of het rooilijnbesluit over. 

2. In het geval, bedoeld in het vorige lid, vinden de artikelen 
8 en 9, zo het een structuurplan betreft, en de artikelen 21— 
27, 28, eerste, vierde en vijfde lid, 30 en 31, zo het een be-
stemmingsplan of een rooilijnbesluit betreft, overeenkomstige 
toepassing met dien verstande dat: 

a. Gedeputeerde Staten in de plaats treden van de ge-
meenteraad, van burgemeester en wethouders en van de burge-
meester; 

b. Gedeputeerde Staten, alvorens te besluiten de provinciale 
planologische commissie horen; 

c. Wij in de plaats treden van Gedeputeerde Staten. 
3. Indien tegen het bestemmingsplan of het rooilijnbesluit 

bezwaren zijn ingediend, horen Wij alvorens te beslissen de 
Raad van State, Afdeling voor de geschillen van bestuur. 

4. Een planologische maatregel, overeenkomstig dit artikel 
tot stand gekomen, wordt geacht door de gemeenteraad en, 
voor zover het een bestemmingsplan of een rooilijnbesluit be-
treft, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten te zijn vast-
gesteld. 

HOOFDSTUK V 
Exploitaticverordeningen 

Artikel 44. 1. De gemeenteraad stelt een verordening vast 
waarin de voorwaarden worden vastgelegd, waaronder de 
gemeente medewerking zal verlenen aan de exploitatie van 
gronden, die in de naaste toekomst voor bebouwing in aan-
merking komen (exploitatieverordening). 

2. Een exploitatieverordening bevat onder meer voor-
schriften omtrent: 

a. de gevallen, waarin en de wijze waarop het treffen van 
voorzieningen voor doeleinden van openbaar nut afhankelijk 
wordt gesteld van de afstand van grond aan de gemeente; 

b. het aandeel van de kosten van voorzieningen van open-
baar nut, dat ten laste wordt gebracht van de gronden, die door 

deze voorzieningen worden gebaat en de wijze, waarop deze 
kosten over de genoemde gronden worden omgeslagen. 

3. Gedeputeerde Staten kunnen van de verplichting tot het 
vaststellen van een exploitatieverordening op verzoek vrijstelling 
verlenen. 

Artikel 45. 1. De exploitatieverordening is onderworpen 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

2. Alvorens te beslissen horen Gedeputeerde Staten de in-
spectcur van de volkshuisvesting. 

3. De artikelen 230—232 en 235—237 van de gemeentewet 
vinden daarbij overeenkomstige toepassing. 

HOOFDSTUK VI 
Aanlegvergunning 

Artikel 46. 1. De aanlegvergunning mag alleen en moet 
worden geweigerd, indien het werk of de werkzaamheid in 
strijd zou zijn met een bestemmingsplan. 

2. Een besluit tot het verlenen van een voorwaardelijke 
vergunning, tot weigering der vergunning of tot aanhouding der 
beslissing is met redenen omkleed. Aan een vergunning mogen 
slechts voorwaarden worden verbonden ter bescherming van de 
belangen ten behoeve waarvan de bepalingen strekken krachtens 
welke de vergunning wordt verleend en waaraan het werk of 
de werkzaamheid, waarop de aanvraag betrekking heeft, moet 
voldoen. 

3. Burgemeester en wethouders zenden een afschrift van 
hun besluit aan de aanvrager van de vergunning. Zal het werk 
of de werkzaamheid worden uitgevoerd in een gebied, waarvoor 
een ingevolge artikel 40, derde en vierde lid, of artikel 41 tot 
stand gekomen onderdeel van een bestemmingsplan geldt, of 
waarvoor door Ons, Onze Minister of Gedeputeerde Staten 
voorschriften, als bedoeld in artikel 15, zijn gegeven, dan doen 
burgemeester en wethouders van de aanvraag en van de be-
slissing daarop mededeling aan de inspecteur. 

4. De vergunning blijft buiten werking gedurende de termijn 
voor en de behandeling van het beroep ingevolge artikel 49, 
derde lid. 

Artikel 47. 1. Indien het werk of de werkzaamheid slechts 
toelaatbaar is ingevolge een voorlopige bestemming of een 
voorlopige gebruiksregel, stellen burgemeester en wethouders 
overeenkomstig hetgeen bij het bestemmingsplan omtrent de 
duur van de bestemming is bepaald, in de vergunning een ter-
mijn na het verstrijken waarvan het werk of de werkzaamheid 
moet worden verwijderd of beëindigd of op andere wijze met 
het bestemmingsplan in overeenstemming moet worden ge-
bracht. De termijn kan worden verlengd, indien en voor zover 
de duur van de voorlopige bestemming is verlengd. 

Artikel 48. 1. Behoudens hetgeen in de volgende leden 
wordt bepaald, beslissen burgemeester en wethouders omtrent 
een aanvraag om aanlegvergunning binnen één maand na de 
dag, waarop de aanvraag ontvangen is. 

2. In afwijking van het eerste lid houden burgemeester en 
wethouders de beslissing aan, indien er geen grond is om de 
vergunning te weigeren en voor het gebied, waarin het werk 
of de werkzaamheid zal worden uitgevoerd, voordat de aan-
vraag is ingekomen een voorbereidingsbesluit bekend is ge-
maakt, een ontwerp-bestemmingsplan of het ontwerp voor een 
herziening daarvan ter inzage is gelegd, dan wel een bestem-
mingsplan of een herziening daarvan is vastgesteld. De aan-
houding duurt totdat het voorbereidingsbesluit is vervallen, de 
termijn, genoemd in artikel 25 is overschreden, dan wel om-
trent goedkeuring van het bestemmingsplan of van de herzie-
ning daarvan onherroepelijk is beslist. De beslissing omtrent 
de goedkeuring wordt geacht nog niet onherroepelijk te zijn 
in zover nog niet is voldaan aan een verplichting als bedoeld 
in artikel 30 of artikel 43 of omtrent goedkeuring van een in-
gevolge een dier artikelen vastgesteld plan nog niet onherroe-
pelijk is beslist. 
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3. In afwijking van het tweede lid kunnen burgemeester en 
wethouders de vergunning verlenen, indien het werk of de 
werkzaamheid niet strijdt met het ontwerp-bcstemmingsplan 
of het ontwerp voor een herziening daarvan, dan wel met het 
vastgestelde bestemmingsplan of de vastgestelde herziening 
daarvan en vooraf van Gedeputeerde Staten de verklaring is 
ontvangen, dat zij, de inspecteur gehoord, tegen het verlenen 
der vergunning geen bezwaar hebben. 

Artikel 49. 1. Tegen een besluit tot het verlenen van een 
voorwaardelijke vergunning, tot weigering der vergunning of tot 
aanhouding der beslissing kan de aanvrager van de vergunning 
binnen één maand nadat het besluit van burgemeester en wet-
houders is verzonden, bij de gemeenteraad voorziening vragen. 

2. Indien burgemeester en wethouders niet binnen de in 
artikel 48, eerste lid, gestelde termijn beslist hebben, kan de 
aanvrager van de vergunning bij de gemeenteraad voorziening 
vragen. 

3. Tegen het verlenen van een vergunning kan de inspecteur 
binnen een maand nadat het besluit van burgemeester en wet-
houders is verzonden bij de gemeenteraad voorziening vragen. . 
De inspecteur stelt de belanghebbende met het verzoek om 
voorziening en met de gronden daarvoor in kennis. 

4. De raad beslist binnen één maand nadat het verzoek om 
voorziening is ontvangen. Hij kan zijn beslissing eenmaal voor 
ten hoogste één maand verdagen. 

5. De raad omkleedt zijn beslissing met redenen. Burge-
meester en wethouders zenden een afschrift van het besluit 
van de gemeenteraad aan degene, die de vergunning heeft ge-
vraagd, alsmede, in de gevallen bedoeld in artikel 46, derde lid, 
of in het derde lid van dit artikel aan de inspecteur. 

6. Indien het besluit van de raad strekt tot het verlenen 
van de vergunning geldt dit afschrift als een door burgemeester 
en wethouders verleende vergunning. 

7. Voor zover zulks bij een bestemmingsplan of bij een 
besluit ingevolge artikel 21, derde lid, artikel 28, vierde lid, of 
artikel 29, vierde lid, is bepaald, treden Gedeputeerde Staten 
voor de toepassing van dit artikel in de plaats van de raad. 
Bij de raad ingekomen verzoeken om voorziening worden ge-
acht bij Gedeputeerde Staten te zijn ingekomen en worden 
onverwijld door burgemeester en wethouders naar Gedepute3r-
de Staten doorgezonden. 

Artikel 50. 1. Burgemeester en wethouders kunnen een 
aanlcgvergunning intrekken: 

<7. indien blijkt dat de vergunning ten gevolge van een on-
juiste of onvolledige opgave is verleend; 

b. indien binnen een in de vergunning te bepalen termijn 
na de dagtekening van de vergunning geen begin met de werk-
zaamheden is gemaakt; 

c. indien de werkzaamheden langer dan een in de ver-
gunning te bepalen termijn zijn gestaakt. 

2. Artikel 49, eerste, vierde en vijfde lid, vindt overecn-
komstige toepassing. 

HOOFDSTUK VII 
Tegemoetkoming in de schade 

Artikel 51. Indien en voor zover bij het onderzoek van een 
bezwaar- of beroepschrift blijkt, dat een eigenaar of pachter 
van of een zakelijk gerechtigde op grond schade lijdt, doordat 
hij onevenredig zwaar wordt getroffen door de bestemming, 
welke in een bestemmingsplan aan die grond is gegeven, of 
door een rooilijnbcsluit en niet genoegzaam is verzekerd, dat 
in die schade in voldoende mate wordt tegemoet gekomen, 
kunnen Gedeputeerde Staten of Wij bij de vaststelling of de 
goedkeuring van het plan of bij de beslissing in beroep aan 
de gemeenteraad de verplichting opleggen tot het toekennen 
van een tegemoetkoming in de schade. Bij Onze beslissing of 
bij die van G?dcputccrde Staten wordt voor zoveel nodig be-
paald op welke wijze de schade zal worden vergoed. 

Artikel 52. Indien ten behoeve van belangen, behartigd 
door andere openbare lichamen dan de gemeente, ingevolge 
aanwijzingen als bedoeld in artikel 40, derde lid, of 41, be-
palingen in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen, 
kunnen Gedeputeerde Staten of Wij na de besturen dier licha-
men te hebben gehoord, aan die lichamen de verplichting op-
leggen de hogere kosten, welke het gevolg zijn van het op-
nemen van bedoelde bepalingen in het bestemmingsplan, geheel 
of gedeeltelijk aan de gemeente te vergoeden. 

HOOFDSTUK VIII 

Planologische organen 

Artikel 53. 1. Ten behoeve van overleg over zaken be-
treffende de ruimtelijke ordening is er een Vaste Commissie 
voor de Ruimtelijke Ordening. De commissie heeft voorts tot 
taak Onze Minister en desgevraagd Onze andere Ministers van 
advies te dienen over zaken betreffende de ruimtelijke orde-

• ning. 
2. De voorzitter van de Vaste Commissie wordt door Ons 

benoemd. Onze bij algemene maatregel van bestuur aan te 
wijzen Ministers benoemen de leden der commissie. Elke Mi-
nister kan zoveel leden benoemen als bij algemene maatregel 
van bestuur wordt bepaald. Het hoofd van de Rijksplanolo-
gische Dienst is ambtshalve lid van de commissie. 

3. Het secretariaat van de Vaste Commissie berust bij de 
Rijksplanologische Dienst. 

4. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur nadere 
voorschriften geven omtrent de taak en de werkwijze van de 
Vaste Commissie. 

Artikel 54. 1. Er is een Rijksplanologische Dienst, die 
onder meer tot taak heeft op bij algemene maatregel van 
bestuur nader aan te geven wijze: 

ii. onderzoekingen te verrichten en adviezen te verstrekken 
ten behoeve van de ruimtelijke ordening; 

b. werkzaam te zijn ten behoeve van het algemene toezicht 
op de naleving van deze wet en van de krachtens deze wet 
uitgevaardigde voorschriften. 

2. Tot de dienst behoren hoofdinspecteurs en inspecteurs 
van de ruimtelijke ordening. 

3. De inrichting van de dienst wordt nader door Ons bij 
algemene maatregel van bestuur vastgesteld. 

4. Burgemeester en wethouders zijn verplicht aan de inspec-
teur binnen wiens ambtsgebied hun gemeente ligt, alle door 
hem verlangde inlichtingen te verstrekken over de uitvoering 
van deze wet en van verordeningen betreffende de ruimtelijke 
ordening. 

Artikel 55. 1. Ten behoeve van het overleg over zaken 
betreffende de ruimtelijke ordening is er in elke provincie een 
provinciale planologische commissie. Deze commissie dient 
voorts het provinciaal bestuur van advies over de uitvoering 
van de taak, die bij of krachtens deze wet aan dat bestuur is 
opgedragen. 

2. De voorzitter, de leden en de secretaris der commissie 
worden door Gedeputeerde Staten benoemd. De inspecteur, 
binnen wiens ambtsgebied de provincie ligt, is ambtshalve lid 
van de commissie. 

3. Wij geven bij algemene maatregel van bestuur voor-
schriften omtrent de samenstelling der commissies. 

4. Gedeputeerde Staten kunnen nadere voorschriften geven 
omtrent de taak en werkwijze der commissie. Zij kunnen be-
palcn, dat bepaalde bevoegdheden van de provinciale planolo-
gische commissie worden uitgeoefend door subcommissies. 
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HOOFDSTUK IX 
Dwang- en strafbepalingen 

Artikel 56. 1. Indien een gemeentebestuur ter zake van de 
bij of krachtens deze wet uitgevaardigde voorschriften nalaat 
politiedwang toe te passen, kunnen Gedeputeerde Staten of 
Onze Minister, hetgeen in strijd met de bij of krachtens deze 
wet uitgevaardigde voorschriften is of wordt gehouden, ver-
richt of nagelaten, op kosten van de overtreder doen weg-
nemen, ongedaan maken, doen beletten of verrichten. 

2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd maken Gedeputeerde 
Staten of Onze Minister van deze bevoegdheid geen gebruik 
dan nadat het gemeentebestuur uitgenodigd is zelf politiedwang 
toe te passen en de belanghebbende schriftelijk is gewaar-
schuwd. 

3. De ingevolge het eerste lid verschuldigde kosten kunnen 
worden ingevorderd bij dwangbevel, dat op kosten van de 
schuldenaar bij deurwaardersexploit wordt betekend en ten 
uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ten aanzien van vonnissen en authentieke akten 
voorgeschreven. 

4. Binnen een maand na de dagtekening staat verzet open 
tegen het dwangbevel door dagvaarding van de provincie of de 
Staat. Het verzet schorst de tenuitvoerlegging. 

Artikel 57. De kosten bij de toepassing van politiedwang ge-
maakt tot uitvoering van de bij of krachtens deze wet uitge-
vaardigde voorschriften, zijn bevoorrecht op het onroerend 
goed, ten aanzien waarvan zij zijn besteed, en worden na de 
kosten, bedoeld in artikel 1185, 4°, van het Burgerlijk Wet-
boek, uit de opbrengst van het goed gekweten. 

Artikel 58. Overtreding van voorschriften, die deel uk-
maken van een bestemmingsplan voorzover die overtreding uit-
drukkelijk als strafbaar feit is aangeduid, wordt gestraft met 
hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste zesduizend gulden. 

Artikel 59. Overtreding van voorschriften gegeven inge-
volge artikel 21, derde lid, artikel 28, vierde lid, of artikel 29, 
vierde lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden of geldboete van ten hoogste zesduizend gulden. 

Artikel 60. De in de artikelen 58 en 59 bedoelde strafbare 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

Artikel 61. Indien een strafbaar feit, als bedoeld in de arti-
kelen 58 en 59 wordt begaan door of vanwege een rechtsper-
soon wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgespro-
ken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf of die de feitelijke 
leiding had bij het verboden handelen of nalaten. 

Artikel 62. Met de opsporing van de strafbare feiten, be-
doeld in de artikelen 58 en 59 zijn, behalve de in artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering aangewezen personen, 
belast: 

a. de inspecteurs voor de ruimtelijke ordening; 
b. de door Onze Commissaris in de provincie aan te wijzen 

ambtenaren; 
c. de door de burgemeester aan te wijzen ambtenaren. 

Artikel 63. 1. De opsporingsambtenaren, in artikel 62 
genoemd, hebben te allen tijde toegang tot alle plaatsen, waar, 
volgens redelijk vermoeden, een strafbaar feit, als bedoeld in 
de artikelen 58 en 59 wordt of is gepleegd. 

2. De opsporingsambtenaren kunnen zich de toegang, in-
dien deze niet verleend wordt, met behulp van de sterke arm 
verschaffen. 

3. De artikelen 120—123 van het Wetboek van Strafvorde-
ring vinden overeenkomstige toepassing. 

4. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur voor-
schrijven, dat ten aanzien van bepaalde plaatsen of plaatsen, 
die tot bepaalde doeleinden dienen, de in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheid slechts wordt uitgeoefend door bepaalde der in 
artikel 62 genoemde personen. 

HOOFDSTUK X 

Slotbepalingen 
Artikel 64. 1. Onze Minister kan ten aanzien van werken 

of werkzaamheden, waarvan het algemeen belang vordert, dat 
zij met spoed worden uitgevoerd, op verzoek vrijstelling ver-
lenen van voorschriften die deel uitmaken van een bestem-
mingsplan, van het bepaalde bij artikel 48, tweede lid, van deze 
wet en van het bepaalde bij artikel 50, tweede lid, van de 
Woningwet. 

2. Alvorens te beslissen hoort Onze Minister de gemeente-
raad en Gedeputeerde Staten, alsmede de Vaste Commissie 
voor de Ruimtelijke Ordening. 

3. Indien de gemeenteraad of Gedeputeerde Stalen binnen 
een maand na de terpostbezorging van het daartoe strekkend 
verzoek niet van advies hebben gediend, kan Onze Minister 
beslissen zonder dit advies te hebben ontvangen. 

Artikel 65. 1. Deze wet is niet van toepassing op water-
staatswerken, waarvan de onmiddellijke uitvoering nodig is 
om dringend en dreigend gevaar tegen te gaan of vermeerde-
ring van geleden schade te voorkomen. 

2. Op de gezamenlijke voordracht van Onze Minister en 
van Onze Minister van Oorlog of van Marine kunnen Wij 
bepalen, dat deze wet niet van toepassing is op een in Ons 
besluit aan te wijzen werk of werkzaamheid ten behoeve van 
de landsverdediging. Alvorens Ons een voordracht te doen 
horen Onze genoemde Ministers de Vaste Commissie voor de 
Ruimtelijke Ordening. 

Artikel 66. Wordt door Ons een krachtens deze wet ge-
nomen besluit van Gedeputeerde Staten buiten beroep ver-
nietigd, dan doen deze opnieuw uitspraak met inachtneming 
van Onze beslissing. 

Artikel 67. Indien Wij ingevolge deze wet de Raad van 
State, Afdeling voor de geschillen van bestuur, horen in ge-
vallen, die niet beschouwd kunnen worden als geschillen in 
de zin van artikel 23 van de wet van 21 December 1861 
(Stb. 129) houdende regeling der samenstelling en de bevoegd-
heden van de Raad van State, brengt de Afdeling aan Ons 
advies uit onder overeenkomstige toepassing van de regelen, 
bedoeld in artikel 35 van laatstgenoemde wet. 

Artikel 68. 1. De hierna bedoelde personen hebben in de 
hierna genoemde gebieden van zonsopgang tot zonsondergang 
vrije toegang tot alle terreinen, waar hun aanwezigheid ge-
wenst is in verband met de uitvoering van deze wet: 

1°. in het gehele Rijk: 
de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor de 

Ruimtelijke Ordening en de door Onze Minister aan te wijzen 
rijksambtenaren; 

2°. in een provincie: 
Onze Commissaris in de provincie en de door hem aan te 

wijzen personen; 
3°. in een gemeente: 
de burgemeester en de door hem aan te wijzen personen. 
2. Ten aanzien van het uitoefenen van de in het eerste 

lid bedoelde bevoegdheid vindt het bepaalde in artikel 63, 
vierde lid, overeenkomstige toepassing. 



3. De in het eerste lid bedoelde personen kunnen zich de 
toegang, indien deze niet wordt verleend, met behulp van de 
sterke arm verschaffen. 

Artikel 69. Alle stukken, opgemaakt ter verkrijging van de 
beschikking door de gemeente over onroerende zaken ten 
einde uitvoering te kunnen geven aan een bestaand of toe-
komslig bestemmingsplan, dan wel in verband met de hand-
having van een vastgestelde of vast te stellen bijzondere rooi-
lijn, zijn vrij van zegel, van kosten van legalisatie en van grif-
fiekoslcn en worden, voor zover zij aan registratie onderhevig 
zijn, gratis geregistreerd. 

Artikel 70. De kosten, voor de gemeente voortvloeiende 
uit de medewerking aan de uitvoering van deze wet, zijn uit-
gaven als bedoeld in artikel 240 onder x van de gemeentewet. 
Artikel 247 van die wet vindt toepassing. 

Artikel 71. De bevoegdheid aan de Provinciale Staten 
krachtens artikel 140, eerste lid, der provinciale wet en aan de 
gemeenteraad krachtens artikel 168 der gemeentewet toe-
komende blijft ten aanzien van het onderwerp, waarin deze wet 
voorziet, gehandhaafd voor zover de door deze colleges te 
maken verordeningen niet met deze wet in strijd zijn. 

Artikel 72. 1. Deze wet kan worden aangehaald als Wet 
op de Ruimtelijke Ordening. 

2. Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, 

De Minister van Justitie, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

De Minister van Financiën, 

De Minister van Oorlog, 

De Minister van Marine, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

De Minister van Economische Zaken, 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

De Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid, 

De Minister van Maatschappelijk Werk, 


