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14 322 Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en een 
aantal andere wetten, strekkende tot reorganisatie van 
het binnenlands bestuur (Wet reorganisatie binnenlands 
bestuur) 

14 323 Wijziging van de Provinciewet, de Kieswet en de Wet 
selectieve investeringsregeling, strekkende tot wijziging 
van de provinciale indeling (Wet tot wijziging van de 
provinciale indeling) 

Nr. 23 MOTIE VAN HET LID BRINKHORST 
Voorgesteld 5 november 1980 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging over de Vraagpuntennota-Provinciale herin-
del ing; 

overwegende, dat de bestuurl i jke reorganisatie slechts verder gebracht 
kan worden wanneer men de samenhang erkent tussen de funct ionele en 
terr i toriale reorganisat ie; 

overwegende, dat gebleken is dat de behoefte aan invoering van een nieu-
we bestuurl i jke organisatie niet in alle delen van het land in dezelfde mate 
word t gevoeld ; 

overwegende, dat derhalve gedacht kan worden aan geleideli jke invoe-
ring voor bepaalde delen van het land van een nieuwe bestuursstructuur; 

overwegende echter, dat het ook bij een geleideli jke invoering noodzake-
lijk is te weten hoe de uiteindeli jke verdel ing van taken en bevoegdheden 
over de diverse bestuursniveaus en de uiteindeli jke provinciale indel ing, al-
thans in hoofd l i jnen, eruit zal zien; 

constaterende, dat tot op heden noch de memor ie van antwoord op wets-
ontwerp 14 322, noch het wetsontwerp Herziening Wet Gemeenschappeli jke 
Regelingen, noch de Nota Decentralisatiebeleid de Kamer hebben bereikt en 
derhalve onduidel i jkheid bestaat over de basis waarop eventuele beslissin-
gen met betrekking tot de provinciale herindel ing worden genomen; 

nodigt de Regering uit, op korte termi jn aan de Kamer mee te delen tot 
welke conclusies zij is gekomen met betrekking tot de verdel ing van taken en 
bevoegdheden over de verschil lende bestuursniveaus en hoe de verdere 
provinciale herindel ing naar haar oordeel haar beslag moet kri jgen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Brinkhorst 
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