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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 
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Nr. 39 TWEEDE NOTA VAN VERBETERING 
Ontvangen 2 november 1982 

In het nader gewijzigd ontwerp van wet (nr. 38) moeten de volgende 
verbeteringen worden aangebracht: 

A. In artikel I: 

I 

In onderdeel H moet in artikel 87a, eerste lid, in plaats van «krachten» 
worden gelezen: krachtens. 

II 

In onderdeel Q moet in artikel 149, eerste lid, onder b, 1°, na «bestemde» 
worden ingevoegd: provinciale bezittingen of voor de openbare dienst 
bestemde. 

III 

In onderdeel Qmoet in artikel 150 na «het gebruik van» worden ingevoegd: 
de 

IV 

In onderdeel Q moet in artikel 153, eerste lid, onderdeel b, in plaats van 
«grondbelsting» worden gelezen: grondbelasting. 

V 

In onderdeel O. moet in artikel 157q na «waaraan» worden ingevoegd: 
de. 

B. In artikel II: 

I 

In onderdeel E moet in artikel 240 in onderdeel b in plaats van «van de 
gemeente» worden gelezen: aan de gemeente. 
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II 

In onderdeel K moet na «onder a» een komma worden geplaatst. 

C. In artikel III: 

I 

De woorden «wordt gelezen:» na «ARTIKEL III» moeten vervallen. 

II 

In artikel 3 moet in plaats van «uitkering» worden gelezen: uitkeringen. 

D. In artikel VI: 

I 

In onderdeel Q, onder 4°, moet in plaats van «worden verleend» worden 
gelezen: wordt verleend. 

II 

Na onderdeel U moet worden ingevoegd: 

Artikel 43 

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

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, 
eerste lid, artikel 49, derde en vierde lid, alsmede artikel 50, onder a, wordt 
telkens 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 
artikelen 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, 
tenzij door provinciale staten hierin wordt voorzien. 

3. Bij de in het eerste lid bedoelde regelen of de in het tweede lid 
bedoelde voorschriften kan een regeling worden vastgesteld betreffende 
tijdelijke voortzetting van het vervoer na het overlijden van de vergunning-
houder. 
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4. Provinciale staten kunnen bij provinciale belastingverordening 
bepalen dat de kosten, welke aan de behandeling van de in artikel 46 
bedoelde aanvragen 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 provincie, 
voor de uitvoering van groepsvervoer binnen een provincie, voor vervoer 
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 
beschikkingen, 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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