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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) 

Nr. 30 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET 

Wi j , Beatrix, bij de grat ie 'Gods, Koning in der Neder landen, Prinses van 
Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

A l len , die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te we ten : 
Alzo Wi j in overweg ing genomen hebben, dat het noodzakeli jk is de orga-

nisatie van het b innenlands bestuur te herzien; 
Zo is het, dat Wi j , de Raad van State gehoord , en met gemeen over leg der 

Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, geli jk Wi j goedv inden 
en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I 

De Provinciewet word t als vo lgt gewi jz igd : 

A. Art ikel 7 wo rd t als volgt gelezen: 
Provinciale staten bestaan ui t : 
45 leden in een provincie beneden de 300 001 inwoners ; 
47 leden in een provincie van 300 001-400 000 inwoners ; 
51 leden in een provincie van 400 001-500 000 inwoners ; 
55 leden in een provincie van 500 001-750 000 inwoners ; 
59 leden in een provincie van 750 001-1 000 000 inwoners ; 
63 leden in een provincie van 1 000 001-1 250 000 inwoners ; 
67 leden in een provincie van 1 250 001-1 500 000 inwoners ; 
71 leden in een provincie boven de 1 500 000 inwoners. 

B. In artikel 15 word t in plaats van «ten minste tweemaal» gelezen, een 
door hen te bepalen aantal malen. 

C. Art ikel 56 word t als vo lg t gelezen: 
Onze commissar is heeft zijn vaste woonp laa ts in de provincie. 

D. Art ikel 71 word t als vo lgt gelezen: 
De gri f f ier heeft zijn vaste woonplaats in de provincie. 

E. Na artikel 79 word t een nieuw artikel ingevoegd, dat als vo lgt luidt: 
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Artikel 79a 

1. Provinciale staten stellen een beleidsplan vast, waar in het beleid dat 
het provinciaal bestuur voornemens is te voeren, in grote l i jnen wordt aan-
gegeven. Provinciale staten kunnen een of meer onderdelen van het beleids-
plan afzonderli jk vaststel len. 

2. Bij de voorbere id ing van het beleidsplan of een afzonderli jk onderdeel 
ervan plegen gedeputeerde staten overleg met de betrokken gemeentebe-
sturen en r i jksdiensten. 

3. Het beleidsplan en de afzonderl i jke onderdelen ervan worden , zodra zij 
zijn vastgesteld, a lgemeen verkri jgbaar gesteld. Van de verkri jgbaarstel l ing 
geschiedt openbare kennisgeving. 

4. Het beleidsplan of een afzonderli jk onderdeel ervan beslaat een peri-
ode van ten minste vier jaren na de vaststel l ing ervan. Het word t jaarli jks op-
nieuw vastgesteld. 

5. Wi j kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur nadere regels geven 
met betrekking tot de voorbere id ing en de inr icht ing van het beleidsplan. 

F. Voor de tekst van artikel 85 word t het cijfer 1 geplaatst, terwi j l daaraan 
word t toegevoegd een tweede l id, dat als volgt lu idt : 

2. De kosten, aan de van gemeenten gevorderde medewerk ing verbon-
den, worden door de provincie aan de gemeenten vergoed. Wi j geven bij al-
gemene maatregel van bestuur regels omtrent de wi jze waarop de kosten 
worden vastgesteld en omtrent de wijze waarop de vergoeding plaatsvindt. 

G. Na artikel 87 wo rden zeven nieuwe artikelen ingevoegd, die als volgt 
lu iden: 

Artikel 87a 

1. Provinciale staten zijn bevoegd aan de besturen van een of meer ge-
meenten r icht l i jnen te geven met betrekking tot de ui toefening van hun be-
voegdheden. 

2. De r icht l i jnen kunnen ui ts lui tend worden gegeven ter voorziening in za-
ken waarbi j twee of meer gemeenten zijn betrokken, voor zover het belang 
van het gebied van die gemeenten het vordert . 

3. Provinciale staten houden bij het geven van r icht l i jnen rekening met de 
f inanciële mogel i jkheden van de betrokken gemeenten. 

4. De kosten van voorz ieningen die door het bestuur van een gemeente 
worden getroffen ter vo ldoen ing aan de r icht l i jn, komen ten laste van die ge-
meenten. 

5. In afwi jk ing van het bepaalde in het vierde lid kunnen provinciale staten 
besluiten de kosten, bedoeld in dat l id, geheel of gedeeltel i jk ten laste van 
een of meer andere gemeenten dan wel van de provincie te brengen. 

Artikel 87b 

1. A lvorens een voorstel voor een richtl i jn en voor een besluit als bedoeld 
in artikel 87a, vi j fde l id, aan provinciale staten te doen, plegen gedeputeerde 
staten daarover over leg met de besturen van de betrokken gemeenten en 
r i jksdiensten. 

2. Wi j kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur nadere regels geven 
met betrekking tot de voorbere id ing van een richtl i jn en van een besluit als 
bedoeld in artikel 87a, v i j fde l id. 

Artikel 87c 

1. Gedeputeerde staten delen een richtl i jn en een besluit als bedoeld in 
artikel 87a, vi j fde l id, aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken, aan Onze 
Minister die het mede aangaat, en aan de besturen van de betrokken ge-
meenten mede. 

2. De r icht l i jn word t in het provinciaal blad afgekondigd. 
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Artikel 87d 

1. Provinciale staten kunnen aan de besturen van een of meer gemeenten 
aanwi jz ingen geven ter verwezenl i jk ing van een r icht l i jn. 

2. In spoedeisende geval len kunnen provinciale staten aan de besturen 
van een of meer gemeenten aanwi jz ingen geven zonder een voorafgaande 
r icht l i jn. 

3. Met betrekking tot het geven van een aanwi jz ing is het bepaalde in art i-
kel 87a, tweede tot en met v i j fde l id, van overeenkomst ige toepassing. 

Artikel 87e 

Gedeputeerde staten delen de aanwijzing aan Onze Minister van Binnen-
landse Zaken, aan Onze Minister die het mede aangaat, en aan de besturen 
van de betrokken gemeenten mede. 

Artikel 87f 

De besturen van de betrokken gemeenten zijn verpl icht aan een aanwi j -
zing gevolg te geven. Daarbij is het bepaalde in artikel 85, tweede l id, niet 
van toepassing. 

Artikel 87g 

De besturen van de gemeenten kunnen binnen een maand na ontvangst 
van de mededel ing van een besluit als bedoeld in artikel 87a, v i j fde l id, of 
van een aanwijzing bij Ons beroep instel len. Gedurende de te rmi jn voor en 
de behandel ing van het beroep bl i jven de r ichtl i jn waarop het besluit betrek-
king heeft, onderscheidenl i jk de aanwijzing bui ten werk ing. 

H. In hoofdstuk VII van titel III wo rd t na artikel 88a een nieuw artikel 88b 
ingevoegd, dat als vo lgt lu id t : 

Artikel 88b 

1. De bevoegdheid van het provinciaal bestuur strekt zich niet uit tot on -
derwerpen welke van zuiver plaatselijk belang zijn. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt niet, voor zover het provinciaal be-
stuur en gemeentebesturen besluiten tot het aangaan van gemeenschappe-
lijke regel ingen als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet gemeenschappel i jke 
regel ingen. 

3. Het bepaalde in het eerste lid geldt evenmin ten aanzien van het beslis-
sen van administrat ieve geschi l len, indien de gemeenteraad bij verordening 
van beslui ten, krachtens die verordening te nemen, beroep op gedeputeerde 
staten of Onze commissar is heeft opengesteld. 

1. Voor de tekst van artikel 94 word t het cijfer 1 geplaatst, terwi j l daaraan 
word t toegevoegd een tweede l id, dat als volgt luidt: 

2. De medewerk ing word t niet gevorderd dan nadat het provinciaal be-
stuur door Onze Minister die het aangaat is gehoord. 

J . Art ikel 97 word t als vo lg t gelezen: 
1. Wanneer gedeputeerde staten of Onze commissar is niet of niet behoor-

lijk voor de van hen gevorderde medewerk ing zorgen, kunnen w i j Onze com-
missaris bij een in het Staatsblad te plaatsen, met redenen omkleed besluit 
gelasten de medewerk ing te ver lenen. 

2. De voordracht tot het besluit, bedoeld in het eerste l id, word t Ons ge-
daan door of met medewerk ing van Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 
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K. Artikel 122 wordt als volgt gelezen: 
1. De begroting van de provincie wordt met een nota betreffende de fi-

nanciële positie van de provincie en een meerjarenraming voor ten minste 
de drie op het begrotingsjaar volgende jaren jaarlijks door gedeputeerde 
staten opgemaakt. 

2. De in het eerste lid genoemde stukken worden zodra zij aan provinciale 
staten zijn aangeboden, algemeen verkrijgbaar gesteld. Van de verkrijg-
baarstelling geschiedt openbare kennisgeving. 

L. Voor de tekst van artikel 123 wordt het cijfer 1 geplaatst, terwijl daaraan 
wordt toegevoegd een tweede lid, dat als volgt luidt: 

2. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur voorschriften geven 
omtrent de inrichting van de meerjarenraming. 

M. Voor de tekst van artikel 125 wordt het cijfer 1 geplaatst, terwijl daar-
aan wordt toegevoegd een tweede lid, dat als volgt luidt: 

2. De begroting moet in evenwicht zijn. Hiervan kan worden afgeweken, 
indien aannemelijk is, dat het evenwicht in de eerstvolgende jaren tot stand 
zal worden gebracht. 

N. In artikel 134 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° Het eerste lid wordt als volgt gelezen: 
1. Voor een tak van dienst wordt een afzonderlijke begroting met een 

meerjarenraming voor ten minste de drie op het begrotingsjaar volgende 
jaren vastgesteld. 

2° Het tweede lid wordt als volgt gelezen: 
2. Artikel 123 is van overeenkomstige toepassing. 

0. Hoofdstuk XIV wordt als volgt gelezen: 

HOOFDSTUK XIV 

De provinciale belastingen 

Par. 1. Algemene bepalingen 

Artikel 145 

1. Provinciale staten besluiten tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van 
een provinciale belasting. Bij het besluit tot invoering stellen provinciale sta-
ten een belastingverordening vast, krachtens welke de heffing en de invor-
dering der belasting geschieden. 

2. Onverminderd de bepalingen in de derde paragraaf van dit hoofdstuk 
vermelden de belastingverordeningen, in de daartoe leidende gevallen, de 
belastingplichtige, het voorwerp der belasting of het belastbare feit, de hef-
fingsgrondslag, het tarief, het tijdstip van ingang van de heffing en hetgeen 
overigens voor de heffing en de invordering van belang is. 

3. De in het eerste lid bedoelde besluiten behoeven Onze goedkeuring. De 
in artikel 164 genoemde termijn van drie maanden is op Onze beslissing ter 
zake van de goedkeuring van die besluiten niet van toepassing. 

4. Indien provinciale staten geen termijn hebben vastgesteld waarvoor 
hun besluit zal gelden, kunnen Wij in afwijking van het daaromtrent bepaal-
de in artikel 161 bij Onze beslissing een zodanige termijn bepalen. 

Artikel 146 

Behalve de belastingen waarvan de heffing krachtens bijzondere wetten 
geschiedt, kan de provincie heffen: 

a. de belastingen terzake van onroerend goed, bedoeld in artikel 147a; 
b. de baatbelasting, bedoeld in artikel 147b; 
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c. de bouwgrondbe las t ing , bedoeld in artikel 147c; 
d. opcenten op de hoofdsom van de van in de provincie wonende of ge-

vestigde houders van motor r i j tu igen geheven motorr i j tu igenbelast ing tot 
een getal van ten hoogste 32; 

e. de leges en andere rechten, bedoeld in artikel 148. 

Artikel 146a 

1. De besturen van gemeenten verschaffen de inl icht ingen die hun door 
gedeputeerde staten voor de u i tvoer ing van provinciale belast ingverorde-
ningen worden gevraagd. 

2. Wi j kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur regelen geven om-
trent de wi jze waarop en de voorwaarden waaronder de in het eerste lid be-
doelde in l icht ingen worden verstrekt. 

Artikel 147 

1. Ten dienste van de belast ingheff ing terzake van onroerend goed stel-
len gedeputeerde staten vast: 

a. de oppervlakten van binnen de provincie gelegen gebouwde onroeren-
de goederen; 

b. de oppervlakten van binnen de provincie gelegen ongebouwde onroe-
rende goederen behorende tot hetzelfde kadastrale perceel als het onder a 
bedoelde gebouwde onroerend goed. 

2. Wi j kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur regelen geven met be-
trekking to t : 

a. de in aanmerk ing te nemen oppervlakte van een onroerend goed en de 
bepal ing van de groot te daarvan; 

b. het vaststel len of b i jhouden van andere gegevens inzake binnen de 
provincie gelegen onroerende goederen; 

c. het verstrekken van inl icht ingen betreffende de in het vor ige en in dit lid 
bedoelde oppervlakten en andere gegevens door gedeputeerde staten aan 
Onze Ministers en aan andere publiekrechtel i jke l ichamen. 

Par. 2. Bijzondere bepalingen omtrent enkele belastingen 

Artikel 147a 

1. Ter zake van binnen de provincie gelegen onroerende goederen - met 
ui tzondering van ten behoeve van de land- of bosbouw bedr i j fsmat ig geëx-
ploiteerde cu l tuurgrond - kunnen worden geheven: 

a. een belast ing van degene die een onroerend goed, al dan niet krach-
tens een zakelijk of persoonli jk recht, gebruikt ; 

b. een belasting van degene die van een onroerend goed het genot heeft 
krachtens een zakelijk recht. 

2. Voor de toepassing van het eerste l id wo rd t : 
a. het begr ip landbouw opgevat overeenkomst ig artikel 1, eerste l id, on-

der b, van de Pachtwet (Stb. 1958,37); 
b. als degene die van een onroerend goed het genot heeft krachtens een 

zakelijk recht aangemerkt hij die bij het begin van het belastingjaar als zo-
danig bij het kadaster bekend staat, tenzij blijkt dat op dat t i jdst ip een ander 
de genothebbende krachtens zakelijk recht was. 

3. Heff ingsgrondslag voor de in het eerste lid genoemde belastingen is 
de, op de voet van artikel 147, vastgestelde oppervlakte, na toepassing van 
afweegfactoren voor bes temming, kwali teit en l igging. De hef f ingsgrond-
slag word t vastgesteld naar de toestand bij het begin van het belastingjaar. 

4. Bij a lgemene maatregel van bestuur worden de factoren ter afweging 
van bes temming en kwaliteit vastgesteld en worden met betrekking tot de 
factor l igging regelen gegeven. 

5. Het bedrag van de belastingen is per eenheid van de heff ingsgrondslag 
gelijk. 
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6. De belastingen worden bij wege van aanslag geheven over belastingja-
ren welke samenvallen met kalenderjaren. 

7. Het tarief van een in het eerste lid bedoelde belasting overschrijdt niet 
een jaarlijks door Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën, 
de Raad voor de provincie- en de gemeentefinanciën gehoord, vast te stellen 
grens, welke grens voor elk der belastingen verschillend kan zijn. 

8. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur regelen geven met be-
trekking tot: 

a. de toepassing van de in het derde en vierde lid bedoelde afweegfacto-
ren ten aanzien van een onroerend goed; 

b. het buiten aanmerking laten van belastingbedragen beneden een bij of 
krachtens die maatregel gesteld minimum; 

c. het niet heffen van de in het eerste lid, letter a, bedoelde belasting inge-
val de heffingsgrondslag blijft beneden een in die maatregel gesteld mini-
mum; 

d. de berekening van de belasting van onroerende goederen, welke in het 
economisch verkeer als een eenheid worden beschouwd; 

e. het niet buiten de heffing laten van bij die maatregel aan te wijzen on-
roerende goederen. 

9. Geen belastingen worden geheven terzake van: 
a. gebouwen in hoofdzaak bestemd voor de openbare eredienst; 
b. gebouwen, welke bestemd zijn tot het houden van openbare bijeen-

komsten voor het gezamenlijk beleven van, en zich bezinnen op de aan de 
als rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid aan te merken genoot-
schappen op geestelijke grondslag, andere dan kerkgenootschappen, ten 
grondslag liggende levensovertuigingen; 

c. gronden welke deel uitmaken van de op de voet van de Natuurschoon-
wet 1928 (Stb. 63) aangewezen landgoederen; 

d. natuurterreinen die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegd-
heid tot behoud van het natuurschoon worden beheerd en andere bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur aangewezen natuurterreinen; 

e. andere bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen onroerende 
goederen. 

Artikel 147b 

1. Ter zake van in bepaalde gedeelten van de provincie gelegen onroe-
rend goed dat gebaat is door voorzieningen die zijn tot stand gebracht door 
of met medewerking van het provinciaal bestuur, kan, over een termijn van 
ten hoogste dertig jaren een jaarlijkse belasting ter verkrijging van een billij-
ke bijdrage in de kosten van die voorzieningen worden geheven van dege-
nen die van dat onroerend goed het genot hebben krachtens een zakelijk 
recht. 

2. Tot heffing van de belasting wordt besloten binnen een jaar nadat de 
voorzieningen geheel zijn voltooid of, in geval zij eerder in gebruik zijn geno-
men, binnen een jaar nadien. 

3. In de belastingverordening wordt bepaald, dat de belasting op verzoek 
van de belastingplichtige, voor de ten tijde van de indiening van het verzoek 
nog niet aangevangen belastingjaren, ineens kan worden voldaan volgens 
een in de verordening op te nemen regeling. 

Artikel 147c 

1. Indien door of met medewerking van het provinciaal bestuur voorzie-
ningen van openbaar nut worden getroffen, waardoor onroerend goed ge-
schikt of beter geschikt wordt voor bebouwing of in een voordeliger positie 
komt te verkeren, kan voor zover de aan deze voorzieningen verbonden kos-
ten niet krachtens overeenkomst aan de provincie zijn of worden voldaan, 
een belasting worden geheven, waarbij die kosten geheel of gedeeltelijk 
over dat onroerend goed worden omgeslagen. Onder voorzieningen wordt 
begrepen het verwerven of beschikbaar stellen van onroerend goed. 
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2. Tot heffing van de belasting wordt besloten binnen een jaar nadat de 
voorzieningen geheel zijn voltooid. In de belastingverordening wordt be-
paald: 

a. dat de belasting op verzoek van de belastingplichtige in de vorm van 
een jaarlijkse belasting kan worden geheven volgens in de verordening vast 
te stellen regelen; 

b. welke bestemmingen voor de toepassing van de verordening met be-
bouwing in de zin van dit artikel worden gelijkgesteld. 

3. Bij heffing als jaarlijkse belasting wordt zij geheven over een termijn 
van ten hoogste dertig jaren. 

Artikel 147d 

1. Verordeningen betreffende de heffing van opcenten op de hoofdsom 
van de motorrijtuigenbelasting gelden niet voor rijtijdvakken welke zijn aan-
gevangen voordat twee maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop 
Onze beslissing tot goedkeuring daarvan is verzonden. 

2. De opcenten op de motorrijtuigenbelasting worden als motorrijtuigen-
belasting geheven en gevorderd. 

3. De opbrengst wordt aan de provincie uitgekeerd volgens regelen door 
onze Minister van Financiën te stellen. 

4. De vermeerdering van belasting bedoeld in artikel 6 van de Wet op de 
motorrijtuigenbelasting 1966, en het vaste bedrag genoemd in artikel 8, 
tweede lid, onder a, van die wet blijven voor de berekening van het ingevol-
ge artikel 146, onder d, aan opcenten verschuldigde bedrag buiten aanmer-
king. 

5. Verandering in de loop van het rijtijdvak waarover de motorrijtuigenbe-
lasting is betaald, van de woonplaats of plaats van vestiging van de houder 
van een motorrijtuig of van de plaats waaruit doorgaand met een motorrij-
tuig wordt gereden, is geen aanleiding tot het verlenen van teruggaaf van 
geheven opcenten of tot het heffen van opcenten over het nog niet verstre-
ken gedeelte van het rijtijdvak door een andere provincie. 

6. Voor de toepassing van artikel 146 en van dit artikel worden de begrip-
pen motorrijtuig, houder van een motorrijtuig en rijtijdvak opgevat in de be-
tekenis welke zij hebben voor de heffing van de motorrijtuigenbelasting. 

7. Wij kunnen bij algemene maatregel van bestuur een gebied of een ge-
deelte van een gebied dat geen deel van een provincie uitmaakt, voor de toe-
passing van artikel 146, onder d, en van dit artikel tot het gebied van een pro-
vincie rekenen. 

Artikel 148 

1. Voor provinciale belastingen worden gehouden de door de provinciën 
gevorderde 

a. leges; 
b. rechten, andere dan die bedoeld onder a, voor: 
1° het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare 

dienst bestemde provinciale bezittingen of voor de openbare dienst besterrv 
de werken of inrichtingen die bij de provincie in beheer of in onderhoud zijn; 

2° het genot van door of vanwege van het provinciaal bestuur verstrekte 
diensten, tenzij deze bedrijfsmatig worden verstrekt of bestaan in het tijdelijk 
ter beschikking van particulieren stellen van provinciaal personeel; 

3° het hebben van voorwerpen onder, op of boven provinciale grond of 
water, voor de openbare dienst bestemd. 

2. Bezittingen, werken of inrichtingen ten dienste van een provinciaal be-
drijf worden niet gerekend tot die welke voor de openbare dienst bestemd 
zijn. 

3. Inrichtingen, door de provincie in stand gehouden zonder streven naar 
algehele dekking van kosten, worden niet als bedrijven aangemerkt indien 
de tarieven afhankelijk zijn van het inkomen of het vermogen. 
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4. Wi j kunnen bij a lgemene maatregel van bestuur de geval len of groepen 
geval len aanwijzen waar in door de provinciën rechten, bedoeld in het eerste 
l id, kunnen worden gevorderd zonder dat deze voor belast ingen worden ge-
houden. 

Artikel 149 

Leges en andere rechten, bedoeld in artikel 148, eerste l id, die voor prov in-
ciale belastingen worden gehouden, kunnen worden geheven door de pro-
vincie die het gebruik van de bezit t ingen, werken of inr icht ingen toestaat of 
de diensten verleent, ongeacht of het belastbare feit zich b innen of buiten 
het grondgebied van de provincie voordoet. 

Artikel 150 

Besluiten tot heffing van rechten als bedoeld in artikel 148, eerste l id, on-
der b 1° en b 2°, die voor provinciale belastingen worden gehouden, worden 
niet goedgekeurd indien de krachtens die besluiten geheven rechten hoger 
zijn dan vereist word t om een matige wins t aan de provincie te verzekeren. 

Artikel 150a 

In de gevallen waar in naar het oordeel van onze Ministers van Binnen-
landse Zaken en van Financiën het volkenrecht dan wel het internat ionale 
gebruik daartoe noopt, word t vr i jstel l ing van provinciale belast ingen ver-
leend. Onze genoemde ministers zijn bevoegd, ter zake nadere regelen te 
stellen. 

Par. 3. Heffing en invordering 

Artikel 151 

Deze paragraaf verstaat onder: 
a. A lgemene wet : de A lgemene wet inzake ri jksbelastingen (Stb. 1959, 

301); 
b. Invorder ingswet : de wet van 22 mei 1845 (Stb. 22). 

Artikel 152 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 147d en onverminderd het ove-
rigens in deze paragraaf bepaalde geschiedt: 

a. de heff ing van provinciale belast ingen met toepassing van de A lgeme-
ne wet als waren die belastingen r i jksbelast ingen; 

b. de invorder ing van provinciale belast ingen met toepassing van de ln-
vorder ingswet als waren die belast ingen directe r i jksbelast ingen, andere 
dan grondbelast ing. 

2. Onverminderd het over igens in deze paragraaf bepaalde gelden de be-
voegdheden en de verpl icht ingen van de hierna vermelde, in de A lgemene 
wet en de Invorder ingswet genoemde funct ionar issen, met betrekking tot de 
provinciale belastingen voor de daarachter genoemde colleges of funct iona-
r issen: 

a. Onze Min is tervan Financiën: provinciale staten; 
b. het bestuur van 's Rijks belast ingen en de directeur of de inspecteur: 

gedeputeerde staten; 
c. de ontvanger: een door gedeputeerde staten aangewezen ambtenaar, 

belast met de invorder ing van provinciale inkomsten; 
d. de ambtenaren van de r i jksbelast ingdienst: de ambtenaren der provin-

ciale belast ingen; 
e. de ambtenaren der directe belast ingen: de als deurwaarder aangewe-

zen ambtenaren der provinciale belast ingen. 
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Artikel 153 

Voor zover de belastingverordening dit met betrekking tot de uitvoering 
van enige wettelijke bepaling betreffende de heffing of de invordering van 
provinciale belastingen toestaat, kunnen gedeputeerde staten één of meer 
provinciale ambtenaren aanwijzen, die in hun plaats treden en kunnen zij be-
palen, dat voor de verzending van aanslagbiljetten ingevolge artikel 2, eerste 
lid, van de Invorderingswet voor de ambtenaar, bedoeld in artikel 152, twee-
de lid, onder c, een andere provinciale ambtenaar in de plaats treedt. 

Artikel 154 

Provinciale belastingen kunnen worden geheven bij wege van aanslag, bij 
wege van voldoening op aangifte of op andere wijze, doch niet bij wege van 
afdracht op aangifte. De op andere wijze geheven belastingen worden voor 
de toepassing van de Algemene wet aangemerkt als bij wege van aanslag 
geheven belastingen, met dien verstande, dat wordt verstaan onder: 

a. aanslag, voorlopige aanslag, navorderingsaanslag: het gevorderde, 
onderscheidenlijk het voorlopig gevorderde, het nagevorderde bedrag; 

b. uitreiking van een aanslagbiljet: de kennisgeving van het onder a be-
doelde bedrag; 

c. dagtekening van het aanslagbiljet: de dagtekening van de schriftelijke 
kennisgeving van het onder a bedoelde bedrag, of bij gebreke van een 
schriftelijke kennisgeving, de datum waarop het bedrag op andere wijze ter 
kennis van de belastingplichtige is gebracht. 

Artikel 155 

Bij de heffing van provinciale belastingen blijven van de Algemene wet 
buiten toepassing de artikelen 2, vierde lid, 3, 26, vierde lid, 37 tot en met 40, 
48, 49, 56, 62, 64, 71, 76, 80, tweede, derde en vierde lid, 82, 84, 86, 87 en 
90 tot en met 95. 

Artikel 155a 

1. Gedeputeerde staten kunnen vorderen dat een veplichting tot het doen 
van aangifte of tot het indienen van een verzoek om uitreiking van een aan-
giftebiljet wordt nagekomen door het mondeling doen van aangifte. Bij het 
doen van deze aangifte worden de door gedeputeerde staten gevraagde be-
scheiden overgelegd. 

2. Gedeputeerde staten kunnen vorderen dat een van de mondelinge aan-
gifte opgemaakt relaas door de aangever wordt ondertekend, bij gebreke 
waarvan de aangifte geacht wordt niet te zijn gedaan. 

3. Ten aanzien van mondelinge aangifte en de overlegging daarbij van 
bescheiden zijn de bepalingen van de Algemene wet met betrekking tot de 
schriftelijke aangifte van overeenkomstige toepassing. 

Artikel 155b 

Het in artikel 7, derde lid, van de Algemene wet bedoelde formulier wordt 
met betrekking tot provinciale belastingen vastgesteld door gedeputeerde 
staten. 

Artikel 155c 

1. Met betrekking tot de bij wege van aanslag geheven provinciale belas-
tingen kan bij de belastingverordening dan wel door gedeputeerde staten 
voor de in artikel 9, eerste lid en derde lid, eerste volzin, van de Algemene 
wet, gestelde termijn van ten minste een maand een kortere termijn in de 
plaats worden gesteld. 
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2. Met betrekking to t de bij wege van vo ldoen ing op aangifte geheven 
provinciale belast ingen kan de belast ingverordening voor de termi jn van 
een maand bedoeld in artikel 10, tweede l id, en artikel 19, eerste, derde en 
vierde l id, van de A lgemene wet een kortere te rmi jn in de plaats stellen. 

Artikel 155d 

Voor de toepassing van de artikelen 9, v ierde l id , 18, derde l id, en 2 1 , twee-
de l id, van de A lgemene wet word t met een onherroepel i jke veroordel ing 
geli jk gesteld het verval len van het recht tot s t rafvorder ing op de voet van 
artikel 74 van het Wetboek van Strafrecht. 

Artikel 155e 

Het in artikel 12 van de A lgemene wet bedoelde besluit om aan hem die 
aangifte heeft gedaan, geen aanslag op te leggen, word t slechts bij beschik-
king genomen indien de aangifte schrifteli jk is gedaan. 

Artikel 155f 

1. Hij die ingevolge de belast ingverordening aanspraak kan maken op een 
gehele of gedeeltel i jke verminder ing, onthef f ing of teruggaaf kan binnen 
twee maanden nadat de omstandigheid welke die aanspraak deed ontstaan, 
zich heeft voorgedaan, of, indien op dat t i jdst ip nog geen aanslagbil jet is uit-
gereikt, b innen twee maanden na de dagtekening van het aanslagbil jet, een 
verzoekschrift tot het verkr i jgen van verminder ing , ontheff ing of teruggaaf 
indienen bij gedeputeerde staten. 

2. Gedeputeerde staten beslissen op het verzoek bij uitspraak. Art ikel 25, 
tweede, derde, vierde en zesde l id, van de A lgemene wet is van overeen-
komstige toepassing. 

Artikel 155g 

De bevoegdheden van artikel 63 van de A lgemene wet worden met betrek-
king tot provinciale belast ingen ui tgeoefend door gedeputeerde staten. 

Artikel 155h 

De in artikel 66 van de Algemene wet bedoelde kwi j tschelding word t met 
betrekking tot provinciale belastingen ver leend door gedeputeerde staten. 

Artikel 155i 

1. Bij de toepassing van de artikelen 68, 69, 70 en 75 van de A lgemene wet 
met betrekking tot provinciale belastingen worden de in die artikelen gestel-
de st rafmaxima tot een vierde teruggebracht. 

2. In afwi jk ing in zoverre van artikel 87 kan in de belast ingverordening op 
overtreding daarvan slechts geldboete worden gesteld en wel geldboete van 
ten hoogste tweehonderdv i j f t ig gulden. 

Artikel 155j 

Voor de toepassing van de Wet administrat ieve rechtspraak belastingza-
ken (Stb. 1956, 323) t reden gedeputeerde staten in de plaats van de ambte-
naar, bedoeld in Hoofdstuk II van die wet . Als part i j die het beroep in cassa-
tie, bedoeld in Hoofdstuk III van die wet , kan instel len, worden aangewezen 
gedeputeerde staten. 

Artikel 155k 

1. Bij de invorder ing van provinciale belast ingen bl i jven van de lnvorde-
r ingswet buiten toepassing de artikelen 7bis, derde l id, 8,12 en 15bis en van 
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artikel 14, eerste lid, de woorden «en om den schuldenaar zonder vonnis bij 
lijfsdwang tot betaling te dwingen», alsmede van artikel 17, tweede lid, de 
woorden «een door dien Minister te bepalen». Bij de invordering van provin-
ciale belastingen die niet bij wege van aanslag of bij wege van voldoening 
op aangifte worden geheven, blijven bovendien buiten toepassing de artike-
len 1 toten met4. 

2. De artikelen 5, vierde lid, en 6, eerste lid, van de Invorderingswet vin-
den overeenkomstige toepassing met betrekking tot belastingen, bedoeld in 
artikel 146, onder a, b en c, voorzover deze worden geheven van genotheb-
benden krachtens zakelijk recht als zodanig. 

Artikel 1551 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Invorderingswet zijn: 
a. naheffingsaanslagen invorderbaar een maand na de dagtekening van 

het aanslagbiljet; 
b. andere belastingaanslagen invorderbaar in twee gelijke termijnen, 

waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die 
welke in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, de tweede twee 
maanden later. 

2. De belastingverordening kan van het bepaalde in het voorgaande lid af-
wijkende voorschriften inhouden. 

Artikel 155m 

1. Ten aanzien van niet bij wege van aanslag of bij wege van voldoening 
op aangifte geheven provinciale belasting treedt voor de toepassing van de 
Invorderingswet voor het kohier en het aanslagbiljet een daartoe bij de be-
lastingverordening bestemd schriftuur of, bij gebreke van zulk een schrif-
tuur, de kennisgeving, op de wijze door gedeputeerde staten te bepalen, van 
het verschuldigde bedrag aan de belastingschuldige in de plaats. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Invorderingswet zijn ge-
vorderde bedragen ter zaken van op andere wijze geheven belastingen invor-
derbaar een maand na de dagtekening van de kennisgeving of andere schrif-
tuur. 

3. De belastingverordening kan met betrekking tot de invordering van de 
in het eerste lid bedoelde belastingen nadere, van de Invorderingswet en 
van het tweede lid afwijkende voorschriften geven betreffende de wijze 
waarop van het verschuldigde bedrag kennis wordt gegeven aan de belas-
tingschuldige en betreffende de termijn van betaling. 

Artikel 155n 

Hoofdelijk aansprakelijk is: 
a. voor de belasting, verschuldigd door een lichaam in de zin van artikel 2, 

eerste lid, onder c, van de Algemene wet, dat geen rechtspersoonlijkheid be-
zit: ieder van de bestuurders; 

b. voor de belasting, verschuldigd door een lichaam in de zin van artikel 2, 
eerste lid, onder c, van de Algemene wet, dat is ontbonden of dat niet binnen 
het Rijk is gevestigd: ieder van de met de vereffening belaste personen on-
derscheidenlijk de personen die het lichaam binnen het Rijk vertegenwoor-
digen, behoudens voor zover deze personen aantonen dat de niet-voldoe-
ning niet aan hen is te wijten. 

Artikel 155o 

1. De in artikel 17 van de Invorderingswet bedoelde bevoegdheid tot het 
verlenen van afschrijving en het verlenen van uitstel van betaling der belas-
ting wordt met betrekking tot provinciale belastingen uitgeoefend door ge-
deputeerde staten. Afschrijving wordt niet verleend dan nadat de ambtenaar 
bedoeld in artikel 152, tweede lid, onder c, is gehoord. 
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2. Gedeputeerde staten kunnen op voorstel van die ambtenaar de belas-
ting geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren. Het daartoe strekkende be-
sluit ontheft de ambtenaar van de verplichting verdere pogingen tot invoe-
ring te doen. 

3. Voor de berekening van de in artikel 17, tweede lid, van de lnvorde-
ringswet bedoelde interest, vinden de krachtens het tweede lid van dat artikel 
gegeven regelen inzake rijksbelastingen overeenkomstige toepassing. 

Artikel 155p 

Indien inzake een provinciale belasting exploot moet worden gedaan, een 
akte van vervolging betekend of een dwangbevel ten uitvoer gelegd, zijn 
daartoe naast de deurwaarder van de provincie aan welke die belasting ver-
schuldigd is, mede de deurwaarders van gemeenten en andere provinciën 
bevoegd en desgevraagd verplicht. 

Artikel 156 

1. Met betrekking tot de in artikel 147a bedoelde belastingen: 
a. is de rijksbelastingdienst belast met de berekening van belastingaan-

slagen en verminderingen, alsmede met de verzending van aanslagbiljetten 
en afschriften van beschikkingen inzake verminderingen en van andere be-
slissingen, waarbij de in een belastingaanslag begrepen belasting of verho-
ging wordt herzien; 

b. blijven, onverminderd het bepaalde in artikel 155, voor zover de heffing 
betreft buiten toepassing de artikelen 13 en 14 van de Algemene wet; 

c. blijven voor zover de invordering betreft, buiten toepassing de artikelen 
152, tweede lid, 153,1551, tweede lid, 155oen 155p; 

d. worden de opbrengsten aan de provincie uitgekeerd volgens door On-
ze Minister van Financiën te stellen regelen. 

2. Gedeputeerde staten verschaffen aan-de rijksbelastingdienst de gege-
vens die nodig zijn voor de in het eerste lid bedoelde berekeningen. 

3. De kosten welke verbonden zijn aan de werkzaamheden die de rijksbe-
lastingdienst krachtens het eerste lid en in verband met het bepaalde in arti-
kel 302, eerste lid, van de gemeentewet, verricht, worden vergoed volgens 
door Onze Minister van Financiën, de Raad voor de provincie- en gemeente-
financiën gehoord, te stellen regelen. 

Artikel 157 

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen inzake de belas-
tingen, bedoeld in artikel 147a, nadere, zo nodig afwijkende, regelen worden 
gegeven inzake de heffing en invordering, alsmede inzake alle provinciale 
belastingen andere in het kader van paragraaf 3 van dit hoofdstuk passende 
nadere regelen ter aanvulling van de in dit hoofdstuk geregelde onderwer-
pen. 

P. Voor de tekst van artikel 165 wordt het cijfer 1 geplaatst, terwijl daaraan 
wordt toegevoegd een tweede lid, dat als volgt luidt: 

2. Een besluit tot het verrichten van een burgerrechtelijke rechtshande-
ling dat geen goedkeuring behoeft, kan niet worden geschorst of vernietigd, 
indien drie maanden zijn verstreken na de dag waarop het is genomen. In-
dien het besluit is geschorst, blijft vernietiging binnen de duur van de schor-
sing mogelijk. 

Q. Artikel 187a wordt verletterd tot artikel 187b, terwijl een nieuw artikel 
187a wordt ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 187a 

1. Wij bepalen bij algemene maatregel van bestuur voor de vaststelling of 
totstandkoming van welke regelingen omtrent uitkeringen uit 's Rijks kas 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 14 322, nr. 30 12 



aan provinciën de medewerking van Onze Ministers van Binnenlandse Za-
ken en van Financiën vereist is. 

2. De voordracht tot een maatregel als bedoeld in het eerste lid geschiedt 
na overleg met Onze Minister, die het mede aangaat. 

ARTIKEL II 

De gemeentewet wordt als volgt gewijzigd: 

A. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 4a, dat als volgt luidt: 

Artikel 4a 

Voor de toepassing van deze wet wordt onder bedrijfsterreinen verstaan 
terreinen ten behoeve van industrie, nijverheid of handel. 

B. In het eerste lid van artikel 63 wordt in de plaats van «275» gelezen: 
277. 

C. Aan artikel 151 wordt toegevoegd een vierde lid, dat als volgt luidt: 
4. Medewerking ter uitvoering van wetten of van algemene maatregelen 

van bestuur wordt niet gevorderd dan nadat het gemeentebestuur door On-
ze Minister die het aangaat in de gelegenheid is gesteld zijn mening kenbaar 
te maken. 

D. Na artikel 156 wordteen nieuw artikel ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 156a 

Met betrekking tot aanwijzingen als bedoeld in artikel 87d van de Provin-
ciewet is het bepaalde in de artikelen 151-156 van overeenkomstige toepas-
sing. 

E. In artikel 228 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° In het eerste lid wordt, onder wijziging van d in e, na c een nieuw on-

derdeel d ingevoegd, dat als volgt luidt: 
d. het aanleggen en de uitgifte van bedrijfsterreinen. 
2° In het tweede lid wordt in plaats van «onder d» gelezen: onder e. 

F. Artikel 239 wordt als volgt gelezen: 
Op de begroting worden alle gemeentelijke inkomsten en uitgaven ge-

bracht, alsmede een bedrag voor onvoorziene uitgaven. 

G. Artikel 240 wordt als volgt gelezen: 
Verplichte uitgaven van de gemeenten zijn: 
a. de renten en aflossingen van de door de gemeente aangegane geldle-

ningen en alle overige opeisbare schulden; 
b. de uitgaven, bij of krachtens de wet van de gemeente opgelegd; 
c. de uitgaven, voortvloeiende uit de van het gemeentebestuur gevorderde 

medewerking tot uitvoering van wetten, algemene maatregelen van bestuur 
en provinciale verordeningen, voor zover die uitgaven niet ten laste van ande-
ren zijn gebracht. 

H. In artikel 270 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
Achter het woord «belasting» wordt ingevoegd: «of het belastbare feit» en 

in de plaats van het woord «grondslag» wordt gelezen: «heffingsgrond-
slag». 
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I. Artikel 273 wordt als volgt gelezen: 
Ter zake van binnen de gemeente gelegen onroerende goederen - met 

uitzondering van ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëx-
ploiteerde cultuurgrond - kunnen worden geheven: 

a. een belasting van degene die een onroerend goed, al dan niet krach-
tens een zakelijk of persoonlijk recht, gebruikt; 

b. een belasting van degene die van een onroerend goed het genot heeft 
krachtens een zakelijk recht. 

Voor de toepassing van het vorige lid wordt: 
a. het begrip landbouw opgevat overeenkomstig artikel 1, eerste lid, on-

der b, van de Pachtwet (Stb. 1958, 37); 
b. als degene die van een onroerend goed het genot heeft krachtens een 

zakelijk recht aangemerkt hij die bij het begin van het belastingjaar als zoda-
nig bij het kadaster bekend staat, tenzij blijkt dat op dat tijdstip een ander de 
genothebbende krachtens zakelijk recht was. 

Indien en voor zover een provincie een in artikel 147a, eerste lid, van de 
Provinciewet bedoelde belasting heft, wordt de overeenkomstige in het eer-
ste lid bedoelde belasting uitsluitend geheven ter zake van alle onroerende 
goederen, ten aanzien waarvan de provincie de belasting heft. 

Heffingsgrondslag voor de in het eerste lid genoemde belastingen is de op 
de voet van artikel 147 van de Provinciewet vastgestelde oppervlakte van 
een onroerend goed na toepassing van afweegfactoren voor bestemming, 
kwaliteit en ligging bedoeld in artikel 147a van de Provinciewet. De heffings-
grondslag wordt vastgesteld naar de toestand bij het begin van het belas-
tingjaar. 

Artikel 147a, vijfde tot en met het negende lid van de Provinciewet is, voor 
zoveel nodig, van overeenkomstige toepassing. 

J. Artikel 281, tweede lid, onder c, wordt gelezen: 
«c. de ontvanger: de gemeente-ontvanger of de ambtenaar, die krachtens 

regelen bedoeld in artikel 127a, bij de invordering van de gemeentelijke be-
lastingen optreedt als ontvanger». 

K. In het eerste lid van artikel 284 wordt tussen de getallen «56» en «64» 
ingevoegd het getal: 62. 

L. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 285a, dat als volgt luidt: 

Artikel 285a 

Het in artikel 7, derde lid, van de Algemene wet bedoelde formulier wordt 
met betrekking tot gemeentelijke belastingen vastgesteld door burgemees-
ter en wethouders. 

M. In het eerste lid van artikel 289 vervallen de woorden: «vrijstelling,». 

N. Artikel 291 vervalt. 

O. Artikel 291a wordt vernummerd tot «291». 

P. In artikel 295 worden de volgende wijzigingen aangebracht: 
1° In het eerste lid worden de woorden: «en om deze schuldenaar zonder 

vonnis bij lijfsdwang tot betaling te dwingen» vervangen door: «en om den 
schuldenaar zonder vonnis, bij lijfsdwang tot betaling te dwingen». 

2° In het tweede lid wordt «artikel 272, onder a, b en c» vervangen door: 
«artikel 272, onder b en c». 

Q. In het eerste lid, onder a van artikel 296, vervalt het woord «binnen». 
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R. In artikel 297 wordt tussen het eerste lid en het tweede lid een nieuw lid 
ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Invorderingswet zijn gevor-
derde bedragen krachtens op andere wijze geheven belastingen invorderbaar 
een maand na de dagtekening van de kennisgeving of andere schriftuur. 

S. Artikel 300 wordt als volgt gelezen: 
Dein artikel 17 van de Invorderingswet bedoelde bevoegdheid tot het ver-

lenen van afschrijving en het verlenen van uitstel van betaling van belas-
ting wordt met betrekking tot gemeentelijke belastingen uitgeoefend door 
burgemeester en wethouders. Afschrijving wordt niet verleend dan nadat de 
gemeente-ontvanger of degene die als ontvanger optreedt, is gehoord. Bur-
gemeester en wethouders kunnen op voorstel van de gemeente-ontvanger 
of degene die als ontvanger optreedt de belasting geheel of gedeeltelijk on-
inbaar verklaren. Het daartoe strekkende besluit ontheft die ambtenaren van 
de verplichting verdere pogingen tot invordering te doen. 

Voor de berekening van de in artikel 17, tweede lid, van de lnvorderings-
wet bedoelde interest, vinden de krachtens het tweede lid van dat artikel ge-
geven regelen inzake rijksbelastingen overeenkomstige toepassing. 

T. Artikel 302 wordt als volgt gelezen: 
De heffing en de invordering van een in artikel 273, eerste lid, bedoelde 

belasting geschieden in één bedrag met de overeenkomstige in artikel 147a 
van de Provinciewet bedoelde belasting. 

Met betrekking tot de vergoeding van de kosten, welke verbonden zijn aan 
de werkzaamheden, die de provincie in verband met het bepaalde in het eer-
ste lid ten behoeve van de gemeente verricht, kunnen bij of krachtens alge-
mene maatregel van bestuur regelen worden gegeven. 

De opbrengsten der in artikel 273 bedoelde belastingen worden uitge-
keerd volgens door Onze Minister van Financiën te stellen regelen. 

U. In de overgangs- en slotbepalingen wordt voor artikel 310 een nieuw 
artikel ingevoegd, dat als volgt luidt: 

Artikel 309 

Wij bepalen bij algemene maatregel van bestuur voor de vaststelling van 
welke regelingen omtrent uitkeringen uit 's Rijks kas aan gemeenten de me-
dewerking van Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën vereist 
is. 

De voordracht tot een maatregel als bedoeld in het eerste lid geschiedt na 
overleg met Onze Minister, die het mede aangaat. 

ARTIKEL III wordt gelezen: 

Artikel 1 

Onze Ministers, die het aangaat, doen de maatregelen die de belangen 
van de provincies, gemeenten en andere lagere publiekrechtelijke lichamen 
in het bijzonder raken, vergezeld gaan van een toelichting welke ter zake van 
die maatregelen vermeldt: 

a. de overwegingen met betrekking tot het beleid, dat daarin wordt voor-
gestaan; 

b. de wijze van uitvoering van dat beleid; 
c. de taken en bevoegdheden die daarin aan de lagere publiekrechtelijke 

lichamen worden toegekend dan wel onttrokken; 
d. de mate waarin bestaande taken en bevoegdheden van de lagere pu-

bliekrechtelijke lichamen daardoor worden verruimd dan wel ingeperkt; 
e. de financiële gevolgen van het gestelde onder c en d voor de lagere pu-

bliekrechtelijke lichamen; 
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f. welke voorzieningen ten aanzien van die f inanciële gevolgen worden 
get ro f fen; 

g. eventuele andere gevolgen van die maatregelen voor de inr icht ing en 
de werk ing van de lagere publiekrechtel i jke l ichamen. 

Artikel 2 

1. Onze Min is te rvan Binnenlandse Zaken doet aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal jaarli jks uiterl i jk een maand na de aanbieding van de rijks-
begrot ing een verslag toekomen van de algemene maatregelen die door de 
reger ing in het voorafgaande begrotingsjaar zijn getroffen en van die, welke 
voor het komende begrot ingsjaar zijn voorgenomen, en die de belangen van 
de provincies, gemeenten en andere lagere publiekrechtel i jke l ichamen in 
het bi jzonder raken. 

2. Het verslag, bedoeld in het eerste l id, bevat ten minste een overzicht 
van : 

a. de maatregelen, bedoeld in het eerste l id ; 
b. de daarvoor verantwoordel i jke Ministers en Staatssecretarissen; 
c. de taken en bevoegdheden die daarin aan de lagere publiekrechtel i jke 

l ichamen worden toegekend dan wel ont t rokken; 
d . de mate waar in bestaande taken en bevoegdheden van de lagere pu-

bliekrechteli jke l ichamen daardoor worden ver ru imd dan wel ingeperkt; 
e. de f inanciële gevolgen van het gestelde onder c en d voor de lagere pu-

bliekrechteli jke l ichamen; 
f. welke voorzieningen ten aanzien van die f inanciële gevolgen worden 

get ro f fen; 
g. de hoofdl i jnen van de adviezen die de Raad voor het Binnenlands Be-

stuur en de Raad voor de gemeentef inanciën over die maatregelen hebben 
ui tgebracht. 

Artikel 3 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financiën doen aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal jaarli jks uiterl i jk een maand na de aanbie-
d ing van de r i jksbegrot ing een overzicht toekomen van de uitkeringen ten 
laste van de r i jksbegrot ing, die in het komende begrot ingsjaar aan de pro-
vincies, onderscheidenl i jk de gemeenten en de andere lagere publiekrechte-
lijke l ichamen worden gedaan. Daarbij worden tevens de maatregelen ver-
me ld , waarop deze uitkeringen zijn gebaseerd. 

Artikel 4 

1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken voert met Onze Ministers, die 
het aangaat, overleg ter zake van het verslag, bedoeld in artikel 2, eerste l id, 
a lsmede ter zake van het overzicht, bedoeld in artikel 3, voor zover deze voor 
hen rechtstreeks van belang zijn. 

2. Onze Ministers, die het aangaat, verlenen de nodige medewerk ing aan 
het tot stand komen van het verslag, bedoeld in artikel 2, eerste l id, en het 
overzicht, bedoeld in artikel 3. 

ARTIKEL IV 

Art ikel 26, eerste l id, van de Wet gemeenschappel i jke regel ingen, word t 
als vo lgt gewi jz igd: 

1° De eerste volzin word t als volgt gelezen: 
Behoudens het bepaalde in het derde en vierde lid kunnen bij de regeling 

aan een orgaan ten aanzien van de te behart igen belangen voor het gebied, 
waarvoor zij geldt, zodanige bevoegdheden van regeling en bestuur worden 
toegekend als aan de besturen der deelnemende provinciën en gemeenten 
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met betrekking tot hun eigen eigen provincie onderscheidenlijk gemeente 
toekomen, uitgezonderd gemeentelijke bevoegdheden welker uitoefening 
aan het toezicht van het provinciaal bestuur is onderworpen. 

2° Na de derde volzin wordt een nieuwe volzin opgenomen, die als volgt 
luidt: 

Het bepaalde in de vorige volzin geldt niet wanneer de toegekende be-
voegdheden alleen aan besturen van gemeenten toekomen, in welk geval in 
zoverre de regelen voor de bevoegdheden der gemeentebesturen en voor 
de uitoefening daarvan en het toezicht daarop van overeenkomstige toepas-
sing zijn. 

3° De vierde volzin wordt als volgt gelezen: 
Onder regelen in de vorige volzin bedoeld zijn niet begrepen die betreffen-

de vergaderingen. 

ARTIKEL V 

De Woonruimtewet 1947 wordt als volgt gewijzigd: 

A. Artikel 3 wordt gelezen: 
Provinciale staten kunnen voor het grondgebied van de provincie nadere 

voorschriften geven voor de toepassing van artikel 1. Deze voorschriften 
worden in de Nederlandse Staatscourant en in het provinciaal blad bekend-
gemaakt. 

B. Artikel 29 wordt als volgt gelezen: 
1. Provinciale staten zijn bevoegd gemeenten aan te wijzen, die de uitvoe-

ring van deze wet, voor zover zij bij het gemeentebestuur berust, gezamen-
lijk regelen. 

Is binnen een door Provinciale staten bepaalde termijn een gemeen-
schappelijke regeling niet aan hun goedkeuring onderworpen, of keuren zij 
de regeling niet goed, dan leggen Provinciale staten de regeling op. De arti-
kelen 11, eerste lid, tweede volzin en 12, onder b, van de Wet gemeen-
schappelijke regelingen zijn van toepassing. 

2. Tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid kan elk daarbij betrokken 
gemeentebestuur binnen een maand te rekenen van de dag van verzending 
van het besluit van Provinciale staten bij Ons in beroep komen. 

3. Wij treden, Provinciale staten der betrokken provincies gehoord, voor 
de toepassing van het eerste lid in de plaats van Provinciale staten, indien 
naar Ons oordeel een gemeenschappelijke regeling getroffen behoort te 
worden door gemeenten in meer dan één provincie. Het tweede lid is alsdan 
niet van toepassing. 

4. Alvorens gebruik te maken van de bevoegdheid bedoeld in het derde 
lid ofte beslissen omtrent de vereiste goedkeuring horen Wij de Raad van 
State, Afdeling voor de geschillen van bestuur. De Afdeling brengt haar ad-
vies uit met overeenkomstige toepassing van de Wet op de Raad van State 
(Stb. 1962, 88). 

C. Artikel 31 wordt gelezen: 
1. Provinciale staten kunnen al dan niet op verzoek van de raad van een 

gemeente deze wet in die gemeente geheel of gedeeltelijk dan wel voor bij 
hun besluit aan te wijzen categorieën van woningen buiten toepassing ver-
klaren. 

2. Provinciale staten kunnen al dan niet op verzoek van de raad van een 
gemeente, waarin deze wet geheel of gedeeltelijk, dan wel voor bepaalde ca-
tegorieën van woningen buiten toepassing is verklaard, deze wet in die 
gemeente geheel of gedeeltelijk, dan wel voor bepaalde categorieën van 
woningen, wederom van toepassing verklaren. 

3. Provinciale staten beslissen bij een met redenen omkleed besluit, waar-
in tevens wordt aangegeven in hoeverre en voor welke categorieën van wo-
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ningen deze wet niet van toepassing onderscheidenlijk wederom van toe-
passing zal zijn. Zij kunnen, de gemeenteraad gehoord, bovendien bepalen, 
dat de van toepassingverklaring slechts gedurende een door hen vastge-
steld tijdvak zal gelden. 

4. Besluiten, in dit artikel bedoeld, worden in de Nederlandse Staatscou-
rant en in het provinciaal blad bekendgemaakt. 

ARTIKEL VI 

De Wet Autovervoer Personen wordt als volgt gewijzigd: 

A. In artikel 1 wordt het gestelde onder m als volgt gelezen: 
m. vervoer in meer dan een provincie: vervoer, dat niet geheel binnen het 

gebied van een provincie blijft. 

B. In artikel 3, eerste lid, vervalt de aanduiding «artikel 49a». 

C. Artikel 10, tweede lid, wordt als volgt gelezen: 
Behoudens het bepaalde in de artikelen 23 en 30 beschikt de in het eerste 

lid genoemde Commissie op aanvragen om vergunning voor de uitoefening 
van een autobusdienst in meer dan een provincie, voor de uitvoering van 
groepsvervoer in meer dan een provincie of voor de uitvoering van toerwa-
genritten en ongeregeld vervoer, alsmede op verzoeken om verlenging, 
overdracht, wijziging of intrekking van zulk een vergunning. 

D. Artikel 11, vierde lid, wordt als volgt gelezen: 
4. Vertegenwoordigers van gedeputeerde staten van die provinciën, tus-

sen welke een autobusdienst wordt of zal worden uitgeoefend, nemen deel 
aan de zittingen en vergaderingen, waarin deze dienst aan de orde is, tenzij 
zulks door gedeputeerde staten in bepaalde gevallen onnodig wordt geacht. 

E. De titel van Par. 3 wordt als volgt gelezen: Autobusdiensten in meer 
dan een provincie. 

F. Inde artikelen 12, eerste lid, en 23, eerste lid, wordt in plaats van «ge-
meente» telkens gelezen: provincie. 

G. In artikel 13, zesde lid, wordt in plaats van «gemeenten» gelezen: pro-
vinciën en gemeenten. 

H. In artikel 22, eerste lid, vervallen de woorden «in meer dan een ge-
meente». 

I. In artikel 24, onder d, wordt in plaats van «gemeentebesturen» gelezen: 
provinciale besturen. 

J. De titel van Par. 4 wordt als volgt gelezen: Groepsvervoer in meer dan 
een provincie. 

K. In de artikelen 25, eerste en tweede lid, 29 en 30, eerste lid, wordt in 
plaats van «gemeente» telkens gelezen: provincie; in artikel 26, vijfde lid, 
wordt in plaats van «gemeenten» gelezen: provinciën. 

L. De titel van Par. 5 wordt als volgt gelezen: Autobusdiensten en groeps-
vervoer binnen een provincie. 

M. Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd: 
a. In het eerste lid wordt in plaats van «gemeente» telkens gelezen: pro-

vincie. 

Tweede Kamer, zitting 1980-1981, 14 322, nr. 30 18 



b. In plaats van «burgemeester en wethouders» wordt telkens gelezen: 
gedeputeerde staten. 

c. Een n ieuw vierde lid word t toegevoegd, dat als volgt luidt: 
4. Bij a lgemene maatregel van bestuur worden aan gedeputeerde staten 

r icht l i jnen gegeven met betrekking tot de ui tvoer ing van hun taak. 

N. Art ikel 33 word t als volgt gewi jz igd : 
a. Toegevoegd word t een nieuw eerste en tweede l id, lu idende: 
1. Een vergunning voor de ui toefening van een autobusdienst binnen een 

provincie word t verleend voor ten hoogste t ien jaren, echter met dien ver-
stande, dat alle vergunningen voor de ui toefening van een autobusdienst 
binnen een provincie tegelijk af lopen na af loop van door Ons te bepalen t i jd-
vakken van ten hoogste t ien jaren. 

2. Een vergunning voor het verr ichten van groepsvervoer binnen een pro-
vincie word t verleend voor ten hoogste vi j f ja ren ; 

b. De bestaande leden 1, 2, 3 en 4 worden genummerd onderscheidenl i jk 
3 ,4 , 5 en 6. 

c. Het n ieuwe lid 3 wordt gelezen: 
3. De vergunning kan te allen t i jde hetzij in het algemeen vervoerbelang, 

hetzij wegens niet ui toefening van het vervoer, op voorstel van de Commis-
sie of ambtshalve door gedeputeerde staten worden gewi jz igd of ingetrok-
ken. 

d. In het n ieuwe zesde lid word t in plaats van «burgemeester en we thou-
ders» telkens gelezen: gedeputeerde staten. 

O. In artikel 33a, word t in plaats van «burgemeester en wethouders» tel-
kens gelezen: gedeputeerde staten. 

P. In de artikelen 34 en 35 word t in plaats van «burgemeester en we thou-
ders» telkens gelezen: gedeputeerde staten; in plaats van «gemeente» 
word t telkens gelezen: provincie. 

Q. a. Het opschrif t boven artikel 36 word t als volgt gelezen: 
Nadere voorschri f ten van provinciale besturen. 
b. Art ikel 36 word t als volgt gewi jz igd: 
1° In het eerste lid wordt in plaats van «de gemeenteraad» gelezen: pro-

vinciale staten. 
2° In het tweede lid wordt in plaats van «burgemeesteren wethouders» 

gelezen: gedeputeerde staten; in plaats van «de raad» word t gelezen: pro-
vinciale staten. 

3° Het vierde en vijfde lid worden als vo lgt gelezen: 
4. Door provinciale staten kan bij provinciale belast ingverordening wor-

den bepaald, dat de kosten, welke aan de behandel ing van de in artikel 32, 
eerste l id, bedoelde aanvragen en verzoeken zijn verbonden, door degene, 
aan wie vergunning word t verleend, of door de aanvrager aan de provincie 
worden vergoed. 

5. De in het eerste lid bedoelde regelen behoeven Onze goedkeur ing. De 
artikelen 161, 162, 163 en 164 van de Provinciewet zijn vantoepass ing. 

R. In artikel 37, eerste l id, vervalt de zinsnede «, niet uitsluitend binnen 
een bepaalde gemeente,». 

S. De artikelen 39 en 39a verval len. 

T. In artikel 40, artikel 41 , derde l id, en artikel 42, eerste l id, verval len de 
woorden «of artikel 39». 

U. Artikel 43 word t als volgt gelezen: 
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Artikel 43 

Krachtens een ingevolge artikel 37 verleende vergunning mogen de ritten 
worden uitgevoerd, indien daarvoor de daartoe in de vergunning aangewe-
zen Rijksinspecteur of, indien meer dan een Rijksinspecteur is aangewezen 
een van de daartoe aangewezen Rijksinspecteurs toestemming heeft ver-
leend. 

V. Het gestelde in artikel 44, onder f, alsmede artikel 45 vervallen. 

W. In artikel 46, eerste lid, artikel 47, eerste lid, artikel 47b, artikel 48, eer-
ste lid, artikel 49, derde en vierde lid, alsmede artikel 50, onder a wordt tel-
kens in plaats van «burgemeester en wethouders» gelezen: gedeputeerde 
staten. 

X. In artikel 46, eerste lid, artikel 48, eerste lid, alsmede artikel 49, derde 
en vierde lid, wordt telkens in plaats van «gemeente» gelezen: provincie. 

Y. Artikel 49a vervalt; in artikel 50, onder b, wordt in plaats van «de artike-
len 48 en 49a» gelezen: artikel 48. 

Z. Het opschrift boven artikel 51 en artikel 51 worden als volgt gelezen: 
Nadere voorschriften van provinciale besturen. 

Artikel 51 

1. Provinciale staten kunnen in het belang van een behoorlijke uitvoering 
van het vervoer van personen met taxi's regelen stellen omtrent punten, 
waarin niet bij de wet of algemene maatregel van bestuur is voorzien. 

2. Gedeputeerde staten kunnen voorschriften geven ten aanzien van de 
indiening en behandeling van aanvragen, als in deze paragraaf bedoeld, ten-
zij door provinciale staten hierin wordt voorzien. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde regelen of de in het tweede lid bedoel-
de voorschriften kan een regeling worden vastgesteld betreffende tijdelijke 
voortzetting van het vervoer na het overlijden van de vergunninghouder. 

4. Provinciale staten kunnen bij provinciale belastingverordening bepalen 
dat de kosten, welke aan de behandeling van de in artikel 46 bedoelde aan-
vragen en verzoeken zijn verbonden, door degene aan wie vergunning 
wordt verleend, of door de aanvrager of door de verzoeker aan de provincie 
worden vergoed. 

AA. De artikelen 51a en 51b vervallen. 

AB. a. Het opschrift boven artikel 52 wordt als volgt gelezen: 
Beroep tegen beschikking van de Commissie en van of vanwege gedepu-

teerde staten. 
b. Artikel 52 wordt als volgt gewijzigd: 
1° In plaats van «gemeente» wordt telkens gelezen: provincie. 
2° De aldus gewijzigde tekst wordt genummerd 1 en een nieuw tweede lid 

wordt toegevoegd, dat als volgt luidt: 
2. Van een beschikking van gedeputeerde staten op aanvragen om een 

vergunning voor de uitoefening van een autobusdienst binnen een provin-
cie, voor de uitvoering van groepsvervoer binnen een provincie, voor ver-
voer van personen met taxi's, alsmede van een beschikking op een verzoek 
om verlenging, overdracht, wijziging of intrekking van zulk een vergunning, 
staat voor iedere belanghebbende beroep op Ons open binnen dertig dagen 
na de openbaarmaking van de beschikking of, voor zover betreft beschikkin-
gen, welke niet openbaar worden gemaakt, binnen dertig dagen na de dag, 
waarop de beschikking is uitgereikt of aan de betrokkene toegezonden. 
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AC. In artikel 54, eerste l id, wo rd t in plaats van «gemeente» telkens gele-
zen: provincie. 

AD. Het opschri f t boven artikel 55 en artikel 55 verval len. 

AE. Art ikel 56 word t als vo lgt gelezen: 
1. Provinciale staten kunnen voorschr i f ten geven betreffende beroep te-

gen beschikkingen op verzoeken om vergunningen, waarop overeenkomst ig 
artikel 36, derde l id, is beschikt. 

2. Gedeputeerde staten kunnen voorschr i f ten geven betreffende beroep 
tegen van hunnentwege genomen beschikkingen, als in het vor ige l id ver-
me ld , tenzij hierin ingevolge dat lid is voorzien. 

AF. Art ikel 57, vi j fde l id, wo rd t als volgt gelezen: 
5. Provinciale staten kunnen bij provinciale belast ingverordening bepa-

len, dat de kosten, voor de provincie uit de toepassing van dit artikel voort-
v loe iend, door de ondernemer aan de provincie worden vergoed. 

ARTIKEL VII 

Art ikel 9 van de Wet Sociale Werkvoorz iening word t als volgt gelezen: 
1. Provinciale staten kunnen binnen hun terr i toir gelegen gemeenten aan-

wi jzen, die omtrent door dit college te bepalen aangelegenheden, de uitvoe-
r ing van deze wet betreffende, een gemeenschappel i jke regel ing moeten 
aangaan. De regeling is onderworpen aan de goedkeur ing van gedeputeer-
de staten. Is binnen een door provinciale staten bepaalde termi jn een rege-
l ing als bovenbedoeld niet aan de goedkeur ing van gedeputeerde staten on-
derworpen of keuren gedeputeerde staten de regel ing niet goed, dan word t 
zij door laatstbedoeld college vastgesteld, hetwelk een afschrift ervan onver-
w i j l d aan provinciale staten en aan de Rijksconsulent zendt. 

2. Tegen een beslissing van provinciale staten tot op legging van een 
gemeenschappel i jke regeling kan het bestuur van elke bij de regeling be-
t rokken gemeente, binnen 30 dagen, te rekenen van de dag der verzending 
van de besl issing, bij Ons voorziening vragen. 

ARTIKEL VIII 

1. Deze wet treedt in werk ing op een door Ons te bepalen t i jdst ip dat voor 
de verschi l lende bepalingen en voor de verschi l lende provincies verschil-
lend kan zi jn. 

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid word t genomen op voordracht 
van Onze Minister van Binnenlandse Zaken in overeenstemming met Onze 
Minister die het aangaat. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, w ie 
zulks aangaat, aan de nauwkeur ige ui tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 

De Staatssecretaris van Financiën, 
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