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Nr. 14 VIERDE NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 22 maart 1990

Het gewijzigd voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1.5, tweede lid, wordt aan het slot de zinsnede «de
heffing van omslagen» vervangen door: de aanwijzing van cateaorifiën
van omslagplichtigen.

2. Artikei 2.11 wordt als volgt gewijzigd:
1. Vóór de tekst wordt het cijfer 1 geplaatst.
2. Toegevoegd wordt een tweede lid, dat luidt:
2. Bij reglement kan in afwijking van het eerste lid worden bepaald dat

stemgerechtigd zijn degenen die blijkens het persoonsregister van de
gemeente behoudens tegenbewijs kunnen worden geacht werkelijk
woonplaats te hebben in het gebied van het waterschap, als zodanig
belastmgplichtig zijn aan het waterschap en de leeftijd van achttien jaren
hebben bereikt.

3. In artikel 2.15, eerste lid, wordt na «Kieswet» ingevoegd: (Stb.
1989,423).

4. In artikel 2.16, eerste lid, wordt zinsnede «berust alleen bij degene
die daartoe schriftelijk is aangewezen door de medegerechtigden onder–
scheidenlijk de mede-vennoten» vervangen door de zinsnede: kan door
elk der medegerechtigden of mede-vennoten worden uitgeoefend, met
dien verstande dat slechts eenmaal stem kan worden uitgebracht.

5. In artikel 2.19, tweede lid, wordt in de tweede volzin de zinsnede
«De artikelen D7 tot en met D21 van de Kieswet (Stb. 1951, 290)»
vervangen door: De artikelen D5, D6, D7 en D9 van de Kieswet.

6. In artikel 2.20, eerste lid wordt «artikel B3, eerste lid, van de
Kieswet» vervangen door: artikel B5, eerste lid, van de Kieswet.

In het derde lid van dat artikel wordt «artikel W6 van de Kieswet»
vervangen door: artikel X5 van de Kieswet.

7. In artikel 2.22, derde lid, wordt «artikel W9, eerste tot en met
vierde lid van de Kieswet» vervangen door: artikel X8, eerste tot en met
vijfde lid, van de Kieswet.
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8. In artikel 2.28, eerste volzin, wordt na «bestuur» ingevoegd: , met
inbegrip van de voorzitter,.

9. In artikel 2.34 wordt het derde lid gesplitst in een derde en een
vierde lid door vóór de derde volzin het cijfer 4 te plaatsen. Aan het
aldus gevormde vierde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Een
voordracht tot benoeming van degene die als tweede op de aanbeveling
is geplaatst geschiedt niet dan nadat het algemeen bestuur en gedepu–
teerde staten zijn gehoord.

10. In artikel 3.26 vervalt de zinsnede «op basis van functiewaar–
dering en met inachtneming van de rijkswaarderingsverhoudingen».

11. In artikel 4.4 wordt in de eerste volzin na «bij» ingevoegd: of
krachtens.

12. Artikel 4.17, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:
1. In de eerste volzin van het derde lid wordt na «een ander

eigendom» ingevoegd: «of een gedeelte».
2. In de eerste volzin van het derde lid wordt voorts na «het laatstbe–

doelde eigendom» ingevoegd: of gedeelte daarvan.
3. In de tweede volzin van het derde lid wordt «ingevolge de gemeen–

tewet» vervangen door: , bedoeld in artikel 273 van de gemeentewet,.

13. In artikel 4.19, derde lid, wordt na «onroerend-goedbelastingen»
ingevoegd: , bedoeld in artikel 273 van de gemeentewet,.

14. In artikel 4.29 wordt in het eerste en het tweede lid telkens na
«onroerend-goedbelastingen» ingevoegd: , bedoeld in artikel 273 van de
gemeentewet,.

15. In artikel 4.24 wordt «49,56» vervangen door: 49, 49a, 53a, 65.

16. In artikel 5.1, eerste lid, wordt de zinsnede «of op de aanleg en
verbetering» vervangen door: en de besluiten van dat bestuur tot de
aanleg en verbetering.

17. In artikel 5.4, derde lid, wordt na «termijn» ingevoegd: van één
maand.

18. Artikel 5.6 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt in onderdeel a na «of» ingevoegd: tot.
2. In het tweede lid wordt na «termijn» ingevoegd: van één maand.
Voorts wordt aan dat artikellid toegevoegd een volzin, luidende: Artikel

5.4, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

19. In artikel 6.3a wordt «Zolang» vervangen door: In geval.

20. Artikel 6.4 vervalt.

21. Na artikel 6.6 wordt een nieuw artikel 6.6a ingevoegd, dat luidt:

Artikel 6.6a

Indien voor de heffing van de onroerend-goedbelastingen, bedoeld in
artikel 273 van de gemeentewet, de oppervlakte als grondslag wordt
toegepast, is artikel 4.19, tweede en derde lid, niet van toepassing op
waterschappen binnen wier gebied deze grondslag in een gemeente voor
het desbetreffende belastingjaar wordt toegepast. In die waterschappen
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wordt de maatstaf voor omslagen ter zake van gebouwde onroerende
goederen geregeld bij belastingverordening. Artikel 4.19, vierde lid, is
van overeenkomstige toepassing.

22. Na artikel 6.8 wordt een nieuw artikel 6.9 ingevoegd, luidende:

Artikel 6.9

In de gemeentewet (Stb. 1931, 89) wordt na artikel 303 een nieuw
artikel 304 ingevoegd, luidende:

Artikel 304

Op verzoek van het waterschap in welks gebied de gemeente geheel of
gedeeltelijk is gelegen, verstrekt de gemeente ten behoeve van de
heffing van de omslag ter zake van gebouwde onroerende goederen,
bedoeld in artikel 4.16, onderdelen c en e, van de Waterschapswet (Stb.

), tegen een redelijke vergoeding gegevens omtrent de waarde in het
economische verkeer van die goederen welke voor de heffing van de
onroerend-goedbelastingen, bedoeld in artikel 273, is vastgesteld
alsmede de voor de heffing van die omslag noodzakelijke gegevens
betreffende de onroerende goederen en de terzake belastingplichtigen,
voorzover de gemeente over die gegevens beschikt.

Onze Minister kan bij ministeriële regeling regels stellen omtrent de
redelijke vergoeding, bedoeld in het eerste lid.

Het eerste lid is slechts van toepassing voor de belastingjaren waarin
de gemeente de onroerend-goedbelasting bedoeld in artikel 273, heft
naar de grondslag waarde in het economisch verkeer.

23. Artikel 6.10 wordt als volgt gewijzigd:
Na het zinsdeel «De Pachtwet (Stb. 1958, 37) wordt als volgt

gewijzigd» wordt, onder plaatsing van het cijfer 2 voor de tekst, een
nieuw eerste lid ingevoegd, luidende:

1. Na artikel 14 wordt een artikel 14a ingevoegd, luidende:
1. De pachter is gehouden, op verzoek van de verpachter, het bedrag

van de omslag, bedoeld in artikel 4.16, onderdeel a, van de Water–
schapswet (Stb ) onverwijld aan hem te voldoen.

Toelichting

1, 2. Wijzigingen toegelicht in de nota naar aanleiding van het
eindverslag bij de respectieve artikelen.

3. Technische wijziging in verband met de totstandkoming van de
nieuwe Kieswet (Stb. 1989, 4.23).

4. Wijziging toegelicht in de nota naar aanleiding van het eindverslag
bij het desbetreffende artikel.

5. 6, 7. Technische wijziging om de aanduiding van de artikelen van de
Kieswet, die in het wetsontwerp van toepassing worden verklaard, aan te
passen aan de nieuwe Kieswet.

8, 9, 10. Wijzigingen zijn toegelicht in de nota naar aanleiding van het
eindverslag bij de desbetreffende artikelen.

11 Door deze wijziging wordt verzekerd dat in de desbetreffende
algemene maatregel van bestuur de bevoegdheid tot vaststelling van een
model voor de begroting en de rekening kan worden gelegd bij de
Minister van Verkeer en Waterstaat.
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12, 13, 14. Technische wijzigingen.

15. Artikel 4.24 komt overeen met het huidige artikel 13, eerste lid,
van de Bevoegdhedenwet waterschappen. Na de indiening van het
ontwerp-Waterschapswet is het genoemde artikel 13 gewijzigd bij de
Wet van 26 november 1987, Stb. 536, tot wijziging van de Algemene
wet inzake rijksbelastingen (Uitbreiding informatieverplichtingen en
invoering van een boekhoudverplichting). Deze wijziging van artikel 4.24
strekt ertoe dat artikel in overeenstemming te brengen met artikel 13,
eerste lid, van de Bevoegdhedenwet waterschappen, zoals dat artikellid
thans luidt.

16. Deze wijziging berust op de volgende overweging.
De formulering in artikel 5.1 en 5.6, eerste lid, onderdeel a, is ten

aanzien van besluiten «omtrent» de aanleg of verbetering van water–
staatswerken in zoverre te ruim, dat daaronder ook kunnen worden
begrepen schriftelijke aanzeggingen tot het gedogen van werkzaam–
heden ten behoeve van de aanleg en verbetering van waterstaatswerken.
Gedoeld wordt hiermee op de wettelijke regeling van de gedoogplicht,
zoals die thans is omschreven in artikel 9 van de Waterstaatswet 1900
(Stb. 176). De aanpassing strekt er toe te bewerkstelligen dat tegen de
onderhavige besluiten van waterschappen geen kroonberoep openstaat
maar arob-beroep, evenals nu reeds het geval is wanneer zodanige
schriftelijke aanzegging uitgaat van het rijk, van een provincie of van een
gemeente. De aanpassing op dit punt van het wetsontwerp komt aldus
de eenheid van regeling van rechtsbescherming ten goede.

17. Wijziging van redaktionele aard.

18. 1. Verwezen wordt naar de toelichting hierboven op onderdeel 16
van de nota van wijzigingen.

2. De eerste wijziging van dit subonderdeel is van redaktionele aard.
De tweede wijziging is toegelicht in de nota naar aanleiding van het

eindverslag bij het desbetreffende artikel.

19. Wijziging toegelicht in § 3, onderdeel 3, van de nota naar
aanleiding van het eindverslag.

20 t/m 23. Deze wijzigingen zijn toegelicht in de nota naar aanleiding
van het eindverslag, onderscheidenlijk bij de artikelen 6.4, 4.19 (ten
aanzien van de onderdelen 21 en 22) en 6.10.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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