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21437 Wijziging van diverse wetten in verband met
vereenvoudiging van regelgeving en vergroting
van gemeentelijke en provinciale beleidsvrijheid

ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 2 oktober 1989

Bij Kabinetsmissive van 10juli
1989, no. 89.017151, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Staatssecretaris van Binnenlandse
Zaken, bij de Raad van State ter
overweging aanhangig gemaakt een
voorstel van wet met memorie van
toelichting tot wijziging van diverse
wetten in verband met vereenvou–
diging van regelgeving en vergroting
van gemeentelijke en provinciale
beleidsvrijheid.

1 Artikel I Wet op de
kansspelen

De wijziging van artikel 3, eerste
lid, van de Wet op de kansspelen
(onderdeel A van artikel I) doet het
verschil teniet tussen de
bevoegdheid van burgemeester en
wethouders in kleinere gemeenten
en hun bevoegdheid in grotere
gemeenten. Het is de Raad van State
opgevallen dat een motivering van
dit voorstel ontbreekt. De memorie
van toelichting ware aan te vullen.

Artikel I, onderdeel B, regelt de
verhoging van het krachtens de
artikelen 7c en 7e geldende
maximum voor klein kansspel van
f 1 700 tot f 2 500. De memorie van
toelichting bevat geen bijzondere
redengeving voor die wijziging. De
uit het algemene gedeelte van de
memorie van toelichting voort–
vloeiende motivering dat met de
verhoging de deregulering wordt
gediend, acht de Raad niet
toereikend. De strekking van de Wet
op de kansspelen ligt toch vooral in

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 29 december 1989

Blijkens de mededeling van de
Directeur van Uw Kabinet van 10 juli
1989, No. 89.017151, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State,
zijn advies inzake het bovenvermelde
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 2 oktober 1989, No.
W04.89.0376, moge ik U hierbij
aanbieden.

1 Artikel I Wet op de
kansspelen

De door de Raad van State
gevraagde nadere toelichting op de
verhoging van de in de artikelen 3,
7c en 28 genoemde bedragen is in
de memorie van toelichting
opgenomen.

In verband met het voorstel om
artikel 28 zodanig te wijzigen dat de
vergunning voor prijsvragen met een
prijs tussen de 5 000 en 10 000
wordt verleend door burgemeester
en wethouders, stelt de Raad voorts
de vraag of deze decentralisatie niet
tevens tot differentiëring van beleid
leidt, met als gevolg een verhoogde
kans op ongelijkheid die als
ongerechtvaardigd wordt ervaren.

De vraag raakt het fundament van
de Nederlandse staats– en bestuurs–
inrichting. Sinds meer dan honderd–
vijftig jaren berust dit op de
gedachte dat bestuurlijke problemen
naar gelang hun aard op plaatselijk,
provinciaal of landelijk niveau
geregeld moeten worden. Inherent
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het beteugelend normeren van
kansspelen met het oog op de
dreiging van misbruik en verslaving.
Die strekking brengt mee dat een
verhoging van het maximum voor het
populaire en gemakkelijk toeganke–
iijke kleine kansspel met bijna 50%
afzonderlijk in de toelichting wordt
verantwoord.

Het zojuist gezegde geldt ook voor
de verhoging van het vergunningvrije
maximum in artikel 28 (artikel I,
onderdeel C). Deze wijziging dient
voorts naast de deregulering de
decentralisatie. Naar het oordeel van
de Raad verdient de verschuiving van
bevoegdheid van de Minister van
Justitie naar burgemeester en
wethouders nadere toelichting. Prijs–
vragen met een prijs of een premie
in de laagste vergunningplichtige
categorie, namelijk die van f 5000
tot f 10000, zullen verhoudings–
gewijs veel voorkomen. De inzichten
over de wenselijkheid ervan zullen
van gemeente tot gemeente kunnen
verschillen. Tegenover de bekend te
veronderstellen voordelen van
decentralisatie, waaronder dat van
de mogelijkheid tot differentiëring
van beleid naar plaats, staat in dit
geval een verhoogde kans op
ongelijkheid die als onrechtvaar–
digheid kan worden ervaren.

Het voorgestelde artikel 28, eerste
lid, maakt evenwel de geldende
bepaling het voorbehoud dat het niet
afdoet aan de werking van artikel 1
voor het door artikel 28 bestreken
terrein. De stelling in de memorie
van toelichting dat beneden het in
het artikel vermelde bedrag het
organiseren van prijsvragen van
welke aard ook vrij is, behoeft in dit
licht nuancering.

Tenslotte beveelt de Raad aan in
de toelichting een globale
aanduiding te geven van het aantal
vergunningen dat als gevolg van de
voorgestelde wijziging door de
gemeenten zelf zou kunnen worden
afgedaan.

2. Artikel II gemeentewet

a. Onderdeel A
Met het voorgestelde vijfde lid van

artikel 271 van de gemeentewet
wordt beoogd dat formele onvolko–
menheden met betrekking tot de
goedkeurïng van gemeentelijke
belastingverordeningen niet tot
onverbindendheid kunnen leiden.
Van de Kroon en van gedeputeerde
staten mag, naar de Raad meent,
evenwel worden verwacht dat zij de

daaraan is dat regels van plaats tot
plaats kunnen verschillen. Dit kan op
gespannen voet staan met het
beginsel van rechtsgelijkheid; in
laatste instantie verzet een strikte
gelijkheid van alle burgers zich tegen
iedere vorm van decentralisatie. Dat
dit in de praktijk niet als zodanig
wordt ervaren, is gelegen in het even
genoemde beginsel dat problemen
naar hun aard op verschillende
niveaus worden opgelost. Juist het
lokale karakter van een materie
maakt dat verschillen van gemeente
tot gemeente niet als rechtsonge–
lijkheid worden ervaren.

Met betrekking tot prijsvragen met
een prijs beneden de f 10 000 kan in
aansluiting op het in artikel 3
gemaakte onderscheid gesteld
worden dat het daarbij gaat om
zaken die in beginsel van zodanige
omvang zijn dat zij in de regel als
plaatselijk kunnen worden
beschouwd.

De Raad plaatst voorts, in het licht
van de eerste zinsnede van artikel
28, eerste lid, een vraagteken bij de
stelling in de memorie van
toelichting dat prijsvragen met een
prijs beneden de f 5 000 geheel vrij
zijn. Artikel 28 is van toepassing op
prijsvragen welke geen kansspel zijn
in de zin van artikel 1 van de Wet op
de Kansspelen. Prijsvragen met een
prijs van beneden de f 5 000 die niet
een kansspel zijn in de zin van artikel
1, zijn om die reden vrij.

2. Artikel II gemeentewet

a. Onderdeel A
Ik onderschrijf in beginsel het

uitgangspunt dat van de Kroon en
van gedeputeerde staten verwacht
mag worden dat zij de hen toege–
kende bevoegdheden niet zullen
overschrijden.

Ingevolge het vierde lid zijn
besluiten welke uitsluitend een
wijziging van het tarief bevatten
onderworpen aan goedkeuring van
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aan hen toegekende bevoegdheden
niet zullen overschrijden. De
bepaling ware te heroverwegen.

b. Onderdeel B
De Raad adviseert de bepaling

«Het besluit wordt behoorlijk
afgekondigd» als voorgesteld in de
artikelen 273a en 274 te vervangen
door de tekst van artikel 139 van het
wetsvoorstel, houdende nieuwe
bepalingen met betrekking tot
gemeenten (Gemeentewet) (Kamer–
stukken II 1988-1989, 19403, nr.
13) voor zover hier van belang.

3 Artikelen III en IV Wet op
de lijkbezorging

De motivering van de voorgestelde
wijzigingen is zodanig geformuleerd
dat op die grond nauwelijks
aanleiding zou zijn om enige eed of
belofte van publieke functionarissen
te handhaven. De motivering ware
nader te bezien.

gedeputeerde staten. De vraag is of
het wenselijk is dat wijzigingsbepa–
lingen die niet geheel blijken te
voldoen aan het vereiste van het
vierde lid omdat zij naast wijziging
van het tarief een ondergeschikte
eigen wijziging bevatten, en
niettemin abusievelijk door gedepu–
teerde staten worden goedgekeurd,
niet verbindend zouden worden. Een
overeenkomstige situatie doet zich
voor in het geval dat de verordening
abusievelijk door de Kroon in plaats
van door gedeputeerde staten wordt
goedgekeurd. Een en ander
afwegende ben ik van oordeel dat
dat gezien de mogelijke financiële
consequenties een ongewenst
gevolg is, reden waarom het voorge–
stelde vijfde lid is gehandhaafd. De
memorie van toelichting is op dit
punt verduidelijkt.

b. Onderdeel B
Artikel 139 van het wetsvoorstel

houdende nieuwe bepalingen met
betrekking tot gemeenten (Gemeen–
tewet, kamerstukken II 1988/89,
19403, nr. 13) schrijft bekend–
making voor in het gemeenteblad of
in een andere door de gemeente
algemeen verkrijgbaar gestelde
uitgave. Aangezien een dergelijke
verplichting niet is opgenomen in de
huidige gemeentewet acht ik het niet
juist deze verplichting in het kader
van het onderhavige wetsvoorstel te
introduceren. Bij nader inzien acht ik
het echter gewenst de formulering
«Het besluit wordt behoorlijk
afgekondigd» te vervangen door: Het
besluit wordt op de gebruikelijke
wijze bekendgemaakt. Dit sluit aan
bij de overeenkomstige bepalingen in
andere wetten, zoals bij voorbeeld
de Wet algemene regelen gemeente–
lijke indeling.

Ik heb van de gelegenheid gebruik
gemaakt de redactie van de
overgangsbepalingen betreffende de
baat– en bouwgrondbelasting in het
voorgestelde Artikel XXIV ten
opzichte van de tekst voorgelegd aan
de Raad van State te verbeteren met
behoud van de strekking.

3 Artikelen III en IV Wet op
de lijkbezorging

De functie van gemeentelijke
lijkschouwer wordt uitgeoefend door
een arts, die als zodanig reeds
beëdigd is. Gelet op de na te streven
deregulering, blijf ik van oordeel dat
de verplichting tot het afleggen van
de eed of belofte kan komen te
vervallen. De toelichting is dienover–
eenkomstig verduidelijkt
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4. Artikel V Wet rechten
burgerlijke stand

Ook de bij dit artikel gegeven
motivering acht de Raad ontoe–
reikend. In verscheidene gevallen
(bijvoorbeeld bij verblijf in een
ziekenhuis of bij detentie) kan
moeilijk worden gesproken van het
vragen van een specifieke dienstver–
lening op vrijwillige basis. De
toelichting ware aan te passen.

5 Artikelen VI en VII Wet op
het basisonderwijs (WBO) en de
Interimwet op het speciaal
onderwijs en het voortgezet
speciaal onderwijs (ISOVSO)

De voorgestelde wijzigingen
beogen procedurele aanpassingen in
die zin dat voor bepaalde besluiten
van burgemeester en wethouders de
toestemming van gedeputeerde
staten vervalt. Daarmede vervalt ten

4. Artikel V Wet rechten
burgerlijke stand

De opmerkingen van de Raad
hebben mij aanleiding gegeven de
inhoud van dit artikel en de
toelichting daarop aan te passen.
Deze aanpassing stoelt op de
volgende overwegingen. Aan artikel
4 van de Wet rechten burgerlijke
stand ligt het uitgangspunt ten
grondslag dat de gelegenheid tot
kosteloze huwelijksvoltrekking
nergens mag ontbreken (Bijl. B.
Hand. II 1878/79, nr. 92, blz. 2). Ik
acht het bij nader inzien beter
onverkort aan dit uitgangspunt vast
te houden. Dat betekent dat het niet
juist zou zijn de in het derde lid van
artikel 4 opgenomen vrijstelling voor
personen die zich niet naar het
gemeentehuis kunnen begeven,
geheel te laten vervallen. Wel acht ik
het billijk dat deze vrijstelling op
zodanige wijze wordt ingeperkt dat
voor personen die niet in staat zijn
zich voor de voltrekking van hun
huwelijk naar het gemeentehuis te
begeven, ten aanzien van het betalen
van leges dezelfde regeling zal
gelden als voor personen van wie de
huwelijksvoltrekking wel in het
gemeentehuis kan plaatsvinden. Het
derde lid van artikel 4 is met het oog
daarop aangepast. Voorts heb ik
gemeend aan artikel 5 van de Wet
rechten burgerlijke stand een
bepaling te moeten toevoegen die
ertoe strekt dat, indien op grond van
dat artikel voor de huwelijksvol–
trekking van personen die niet in
staat zijn zich naar het gemeentehuis
te begeven, leges zullen mogen
worden geheven, deze leges niet
hoger zullen zijn dat de leges die
geheven zouden mogen worden in
het geval dat de huwelijksvoltrekking
op hetzelfde tijdstip en dezelfde
wijze in het gemeentehuis zou
plaatsvinden. Deze bepaling is
opgenomen om te vermijden dat bij
een huwelijk van personen die zich
niet naar het gemeentehuis kunnen
begeven, enkel op de grond dat het
huwelijk buiten het gemeentehuis
moet worden voltrokken, hogere
leges zullen worden geheven.

5 Artikelen VI en VII WBO en
ISOVSO

De opmerkingen van de Raad zien
kennelijk voorbij aan het gegeven dat
volgens de vigerende tekst van de
artikelen 89, eerste lid, van de WBO
en 88i, eerste lid van de ISOVSO,
burgemeester en wethouders een
voorafgaande toestemming van
gedeputeerde staten behoeven,
alvorens een beslissing te kunnen
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aanzien van de artikelen 89 van de
WBO en 88i van de ISOVSO
evenwel ook het beroep op de
Kroon, dat in de desbetreffende titel
slechts betrekking heeft op besluiten
van de minister of van gedeputeerde
staten. Bij de Raad is - mede nu een
toelichting ontbreekt - de vraag
gerezen of dit effect met het voorstel
wordt beoogd. In het algemeen geeft
het college er de voorkeur aan dat
binnen een bepaalde wettelijke
regeling zoveel rnogelijk beroep op
dezelfde rechter openstaat. In de
toelichting ware op dit punt in te
gaan.

6. Artikel VIII Dienstplichtwet
De Raad stemt in met de aan het

voorstel ten grondslag liggende
argumentatie. Uit hoofde van rechts–
bescherming zouden dan evenwel
naar het oordeel van het college de
beroepstermijnen moeten worden
verlengd tot een meer gangbare
termijn.

7. Artikel IX Inkwartie–
ringswet

In de toelichting ware een
mededeling te doen over het feitelijk
nog voorkomen van het bedoelde
register.

8 Artikel X Wet op
woonwagens en woonschepen

De Raad acht de motivering voor
het laten vervallen van de
bewoningsvergunning - «in de
huidige tijd» - onvoldoende; de
noodzaak van veiligheid van
woonschepen geldt thans immers
evenzeer als in 1918. De memorie
van toelichting ware aan te vullen.

nemen omtrent het al dan niet lager
stellen van het door het bevoegd
gezag van de bijzondere school
verschuldigde bedrag. Slechts van
het besluit van gedeputeerde staten
over die voorafgaande toestemming
staat beroep op de Kroon open. Met
name staat geen Kroonberoep open
van het vervolgens door burge–
meester en wethouders te nemen
besluit. Indien het bevoegd gezag
van een bijzondere school laatstbe–
doeld besluit wenst aan te vechten,
is de Wet administratieve recht–
spraak overheidsbeschikkingen (Stb.
1975, 284) van toepassing. Volgens
het voorliggende wetsvoorstel zal in
de relatie tussen burgemeester en
wethouders en het bevoegd gezag
van de bijzondere school voor wat
betreft de mogelijkheden van beroep
geen wijziging optreden. Naar huidig
recht gaat het hierbij om
Arob-beroep en ook na inwerking–
treding van het voorliggende
wetsvoorstel zal dit zo zijn. Er is geen
aanleiding aanwezig om hierin veran–
dering aan te brengen. Gelet hierop
is er, waar in de relatie tussen burge–
meester en wethouders en het
bevoegd gezag van de bijzondere
school geen wijziging optreedt,
evenmin aanleiding een
beschouwing over het Kroonberoep
ter zake in de toelichting op de
voorgestelde wijziging op te nemen.
De suggestie van de Raad op dit
punt is dan ook niet gevolgd.

6 Artikel VIII Dienstplichtwet
De lengte van de termijnen voor

deze beroepsprocedures wordt
bezien in het kader van de aanpas–
singswet Algemene wet bestuurs–
recht. Regelen in deze wet is dus
overbodig.

7. Artikel IX Inkwartie–
ringswet

Alhoewel exacte gegevens
ontbreken, is het bij het Ministerie
van Defensie bekend dat vele
gemeenten een dergelijk register niet
meer bijhouden.

8 Artikel X Wet op
woonwagens en woonschepen

De Raad acht de motivering voor
het laten vervallen van de
bewoningsvergunning onvoldoende.

Met de opmerking in de memorie
van toelichting dat «in de huidige
tijd» bewoning niet meer afhankelijk
kan worden gesteld van een
zodanige vergunning wordt gedoeld
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De Raad beveelt voorts aan om,
ter wille van de duidelijkheid, in de
toelichting op artikel X te herinneren
aan de Woonwagenwet die enerzijds
in artikel 63, eerste lid, bepaalt dat
de Wet op de woonwagens en
woonschepen niet meer geldt voor
woonwagens, en anderzijds in artikel
14 een bewoningsvergunning, te
verlenen door gedeputeerde staten,
heeft ingevoerd. Ook ware te
vermelden, welke regeling er
afgezien van het Reglement op
woonwagens en woonschepen geldt
voor de inrichting van woonschepen.

9 Artikel XI Woningwet
a. Voorgesteld wordt om artikel

51 van de Woningwet te schrappen.
Daarbij wordt vooruitgelopen op de
herziening van de Woningwet
(Kamerstukken II 1986-1987,
20 066). De wijziging is voor de
praktijk niet zonder betekenis. Zij
dient daarom afzonderlijk te worden
toegelicht. Mocht dit voorstel van
wet eerder in werking treden dan het
wetsvoorstel tot herziening van de
Woningwet, dan waren de
gemeenten daaromtrent tijdig en in
ruime mate voor te lichten.

b. In de memorie van toelichting
wordt gesteld dat de inspecteur van
de volkshuisvesting de mogelijkheid

op de criteria die volgens de wet
dienen te worden aangelegd bij de
beslissing op een aanvraag om een
vergunning. Hierbij dient onder meer
te worden nagegaan of de bewoner
voldoende middelen van bestaan
heeft. Voorts wordt getoetst aan
achterhaalde eisen met betrekking
tot de inrichting van het woonschip
die nu zijn neergelegd in het
Reglement op woonwagens en
woonschepen. De basis van dat
reglement vervalt door het vervallen
van de tweede volzin van artikel 2
van de wet, zodat deze eisen nu niet
meer van toepassing zullen zijn. Uit
dereguleringsoogpunt is het niet
zinvol deze verouderde eisen te
vervangen door nieuwe.
Woonschepen bieden woonruimte
aan een relatief kleine groep van
eigenaar-bewoners. Deze omstan–
digheid, alsmede de verscheidenheid
in de uitvoering van de schepen -
voor de bewoners meestal een van
de aantrekkelijke aspecten van deze
woonvorm - maken dat het uit een
oogpunt van volkshuisvesting niet
wenselijk wordt beschouwd voor
woonschepen vergelijkbare eisen te
stellen als voor woningen. Andere
regels voor de inrichting van
woonschepen worden door de
overheid dan ook niet gesteld. Wel
kunnen op gemeentelijk niveau
regels worden gesteld met
betrekking tot de ligplaats van
woonschepen (zie artikel 31 van de
wet). De memorie van toelichting is
uitgebreid met een passage waarin
hierop nader wordt ingegaan.
Overeenkomstig de aanbeveling van
de Raad is daarin tevens melding
gemaakt van de omstandigheid dat
de wet niet meer geldt voor
woonwagens, maar dat voor die
woonvorm in het kader van de
Woonwagenwet een bewoningsver–
gunning vereist is.

9. Artikel XI Woningwet
a. In artikel 51 van de Woningwet

is sprake van door burgemeester en
wethouders te nemen beslissingen
op een aanvraag om bouwver–
gunning of op een aanvraag tot
verlenging van de instandhoudings–
termijn van een bouwwerk,
waartegen voorziening kan worden
gevraagd bij hetzij de gemeenteraad,
hetzij gedeputeerde staten. Deze
beroepsregeling is tot stand
gekomen voor de inwerkingtreding
van de Wet administratieve recht–
spraak overheidsbeschikkingen (Wet
Arob), waarin is geregeld dat tegen
dergelijke beslissingen een bezwaar–
schrift kan worden ingediend bij het
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behoudt om in voorkomende
gevallen invloed uit te oefenen op de
inhoud van de bouwverordeningen
doordat hij op grond van artikel 83
van de Woningwet afschriften
ontvangt van de desbetreffende
besluiten. Zonodig kan hij een
vernietiging door de Kroon uitlokken.
In dit verband merkt de raad op dat
blijkbaar wordt gedoeld op de voor
iedere burger openstaande
mogelijkheid om een verzoek tot een
dergelijke vernietiging bij de Kroon in
te dienen. Het college vraagt zich af
of daarmee voldoende recht wordt
gedaan aan de toezichthoudende
taak van de inspecteur op basis van
artikel 82 van de Woningwet. Op dit
aspect ware in de memorie van
toelichting in te gaan.

c. Het nieuwe derde lid van artikel
52 van de Woningwet ware toe te
lichten.

orgaan dat de beslissing heeft
genomen en tegen de beslissing op
dat bezwaarschrift beroep kan
worden ingesteld bij de Afdeling
rechtspraak van de Raad van State.
Gelet op het feit dat de Wet Arob
reeds in voldoende mate voorziet in
de mogelijkheid van beroep, kan het
vragen van voorziening tegen beslis–
singen van burgemeester en
wethouders als bedoeld in artikel 51
van de Woningwet uit het oogpunt
van deregulering vervallen. Om die
reden is artikel 51 van de
Woningwet geschrapt. De memorie
van toelichting is overeenkomstig het
voorgaande aangepast.

b. Artikel 17 van de Woningwet
voorziet erin dat gedeputeerde
staten, alvorens te beslissen omtrent
goedkeuring van de op de
Woningwet berustende bepalingen
van de gemeentelijke bouwveror–
dening, de inspecteur van de volks–
huisvesting in de gelegenheid te
stellen opmerkingen ter zake te
maken. Uit de praktijk blijkt dat de
inspecteur slechts in uitzonderlijke
gevallen dergelijke opmerkingen
maakt. Bovendien zijn gedeputeerde
staten niet verplicht rekening te
houden met eventuele opmerkingen
van de inspecteur. In het geval geen
rekening wordt gehouden met zijn
opmerkingen rest de inspecteur
slechts de mogelijkheid het besluit
van gedeputeerde staten ter vernie–
tiging aan de Kroon voor te dragen.
Het schrappen van het in de artikelen
16 tot en met 22 van de Woningwet
vervatte vereiste van goedkeuring
door gedeputeerde staten, betekent,
gelet op het vorenstaande, geen
wezenlijke beperking van de
mogelijkheden van de inspecteur zijn
toezichthoudende taak uit te
oefenen. Immers, hij krijgt op grond
van artikel 83 van de Woningwet een
afschrift toegezonden van onder
meer elke wijziging of aanvulling van
de bouwverordening. Hij kan op
basis daarvan, zo nodig, handelend
optreden in de richting van hetzij
gedeputeerde staten, hetzij de
Kroon.

c. Als gevolg van het schrappen
van het oude derde lid van artikel 52
van de Woningwet, is het oude
vierde lid van dat artikel vernummerd
tot derde lid. In het verlengde van
het schrappen van de in artikel 51
van de Woningwet gegeven
mogelijkheid voorziening te vragen
bij de gemeenteraad of gedepu–
teerde staten tegen een beslissing
van burgemeester en wethouders
inzake onder meer een aanvraag om
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10 Artikel XII Woonwa–
genwet

De toelichting op artikel XII betrekt
in haar uiteenzetting over de
vervanging van uitreiking door
toezending slechts het in artikel 20
van de Woonwagenwet geregelde
geval. De uiteenzetting ware uit te
breiden tot de gevallen geregeld in
de artikelen 26 en 28.

De toelichting vermeldt, ter
motivering van het schrappen van de
verplichting tot het uitreiken van
beschikkingen, dat het merendeel
van de woonwagenbewoners niet of
nauwelijks meer trekt. Bij de Raad is
de vraag gerezen of, met het oog op
de rechtspositie van de nog
trekkende woonwagenbewoners, niet
moet worden voorzien in een
mogelijkheid om te late indiening
van een beroepschrift te verschonen.
Zonder die aanvulling van de voorge–
stelde regeling zou de wijziging
nadeel kunnen toebrengen aan de
rechtsbescherming van deze groep.

11 Artikel XIII Wet op de
Ruimtelijke Ordening

Met betrekking tot onderdeel A
adviseert de Raad ten behoeve van
een zorgvuldige uitvoering van het
goedkeuringsbeleid het voorstel van
het Interprovinciaal Overleg met
betrekking tot het aangeven van
belijningen op een bijlage bij de
plankaart alsnog te volgen. De
motivering van het voorstel in
onderdeel C acht de Raad onvol–
doende. De desbetreffende bepaling
is eerst drie jaren van kracht. Daarbij
gaat het vooral om de belangen van
derde belanghebbenden. Het is het
college niet duidelijk waaruit zou
kunnen worden afgeleid dat het nut
van het voorschrift onvoldoende is
gebleken.

In dit verband wijst de Raad erop
dat, naar de praktijk leert, vrijstel–
lingsverzoeken als hier bedoeld niet
zelden betrekking hebben op
aanzienlijke afwijkingen van het
vigerende bestemmingsplan. In het
licht van het voorgaande adviseert

bouwvergunning (zie onderdeel C), is
in het nieuwe derde lid van artikel 52
van de Woningwet de mogelijkheid
voorziening te vragen bij gedepu–
teerde staten tegen een beslissing
van burgemeester en wethouders
inzake het al of niet intrekken van
een instandhoudingsvergunning voor
een woonkeet eveneens geschrapt.
De memorie van toelichting is
overeenkomstig het voorgaande
aangepast.

10 Artikel XII Woonwa–
genwet

Overeenkomstig de opmerking van
de Raad is de memorie van
toelichting uitgebreid. Anders dan de
Raad meent is een expliciete
regeling van een verschoningsrecht
voor trekkende woonwagenbewoners
bij te late indiening van een beroep–
schrift niet nodig. Algemene begin–
selen van behoorlijk bestuur brengen
toch met zich mee dat in het uitzon–
delijke geval van een te late
indiening van het beroepschrift ten
gevolge van het weggetrokken zijn
van die woonwagenbewoner, de
periode voor beroep geacht wordt
pas te gaan lopen nadat hij redelij–
kerwijs van de beschikking kennis
had kunnen nemen.

11 Artikel XIII Wet op de
Ruimtelijke Ordening

Naar aanleiding van de advisering
van de Raad van State betreffende
onderdeel A (artikel 11, achtste lid),
inhoudende het alsnog volgen van
het voorstel van het Interprovinciaal
Overleg met betrekking tot het
aangeven van belijningen op een
bijlage bij de plankaart in plaats van
op de plankaart zelf, heb ik het
volgende overwogen.

Het gaat er in dit artikellid om dat
de beslissing van gedeputeerde
staten dat voor bepaalde besluiten
tot uitwerking of wijziging van het
bestemmingsplan geen goedkeuring
is vereist, duidelijk kenbaar wordt
gemaakt. In verband daarmede is het
voorschrift opgenomen dat gedepu–
teerde staten die beslissing in hun
besluit tot goedkeuring aangeven.
Het daarnaast geven van
voorschriften over de wijze waarop
gedeputeerde staten - zonodig - die
beslissing nader kunnen expliciteren
(bijvoorbeeld door het aanbrengen
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de Raad het voorstel nog eens te
bezien en in ieder geval sterker te
motiveren.

12. Artikel XV Wet verontrei–
niging oppervlaktewateren

a. Anders dan de toelichting
suggereert bevat het nieuwe derde
lid van artikel 5 geen verplichting tot
het horen van de Raad van de
Waterstaat. Het artikel ware met de
toelichting in overeenstemming te
brengen.

b. De laatste zin in het derde blok
van de toelichting («Schrappen van
de volzinnen ... enz.») ware te verdui–
delijken.

c. Aan onderdeel B ware toe te
voegen dat het vierde en vijfde lid
van artikel 22 van de Wet vercntrei–
niging Oppervlaktewateren vervallen.

d. In de memorie van toelichting
ware een beschouwing te wijden aan
de afstemming van inwerkingtreding
van wijzigingsvoorstellen met
betrekking tot de Wet Verontrei–
niging Oppervlaktewateren op die
van de Waterschapswet.

13. Artikel XVII Algemene
Bijstandswet

Naar de toelichting met betrekking
tot onderdeel A mededeelt zal in het
kader van de voorgenomen herin–
richting van de Algemene
Bijstandswet de functie van de
gemeentelijke richtlijnen in relatie tot
de landelijke regelgeving ten
principale worden bezien. Naar de

van belijningen op de plankaart),
wordt bij nadere overweging uit het
oogpunt van deregulering overbodig
geoordeeld. In verband daarmede is
de zinsnede «, en zonodig op de tot
het plan behorende kaart en in de
daarbij behorende voorschriften
hebben aangegeven» uit het
artikellid geschrapt. Dit betekent dat
gedeputeerde staten, indien dat
noodzakelijk is, zelf kunnen bepalen
op welke wijze zij hun beslissing
nader aangeven.

Wat betreft de opmerking van de
Raad van State ten aanzien van
onderdeel C (artikel 19a, vierde en
elfde lid) merk ik het volgende op.
Onder meer uit onderzoek in het
kader van het thans lopende evalua–
tieproject WRO/Bro '85 is gebleken
dat het voorschrift van artikel 19a,
vierde lid, tweede volzin, in de
praktijk niet of nauwelijks wordt
nageleefd. Geenszins is gebleken dat
derden-belanghebbenden van deze
«nalatigheid» nadeel ondervinden.
Gelet hierop zie ik dan ook geen
aanleiding het wetsvoorstel wat dit
onderdeel betreft te wijzigen. Wel is
de memorie van toelichting wat dit
onderdeel aangaat meer uitgebreid
gemotiveerd.

12. Artikel XV Wet verontrei–
niging oppervlaktewateren

a. Anders dan de Raad blijkbaar
daaruit leest wordt in de toelichting
nadrukkelijk gesteld dat voor een
wettelijk verplichte advisering door
de Raad van de Waterstaat, evenals
voor een wettelijk verplichte inscha–
keling van de Minister van Binnen–
landse Zaken, geen reden is. De
toelichting sluit dus aan bij het
nieuwe derde lid.

b. Deze zin is alsnog verduidelijkt.
c. Onderdeel B is in deze zin

aangepast.
d. De toelichting is in deze zin

aangepast.

13 Artikel XVII Algemene
Bijstandswet

De voorgenomen herinrichting van
de Algemene Bijstandswet zal, voor
zover thans yalt te overzien, op
zodanige wijze gestalte kunnen
krijgen, dat daarbij met de
ervaringen die met het aangepaste
artikel 13a worden opgedaan,
inderdaad geen rekening meer kan
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Raad meent, ligt het voor de hand bij
een dergelijke heroverweging met
name de ervaringen van de nieuwe
regelgeving te betrekken. Gelet op
de termijn waarbinnen de bedoelde
herinrichting wordt voorzien (rijksbe–
groting voor het jaar 1990,
hoofdstuk XV, bijlage VII) vraagt de
Raad zich af of de genoemde
ervaringen daartoe snel genoeg ter
beschikking kunnen komen. Het
college kan zich overigens
voorstellen dat inzichten over de
betekenis van de meerbedoelde
richtlijnen ook op andere wijze dan
door het opdoen van ervaring met de
voorgestelde wijziging van de regel–
geving kunnen worden verkregen.

Onderdeel B beoogt ook ten
aannzien van gemeenten kleiner dan
50 000 inwoners de mogelijkheid te
geven van een machtiging van de
gemeenteraad aan burgemeester en
wethouders om het nemen van
bijstandsbeslissingen op te dragen
aan gemeenteambtenaren. Reeds bij
de wetswijziging van 10 september
1970 (Stb. 447), waarbij het huidige
artikel 29a in de wet werd
opgenomen, werd voor die
mogelijkheid gepleit. De behoefte
aan de mogelijkheid tot mandaat
wordt uiteraard beïnvloed door het
aantal te nemen beslissingen. Dit
aantal, aanvankelijk vooral
omvangrijk in de grote gemeenten, is
zoals de toelichting vermeld ook in
de andere gemeenten aanzienlijk
toegenomen. Ook in die gemeenten
wordt de behoefte aan de
mogelijkheid van mandatering thans
sterk gevoeld.

Naar de Raad meent, is ook van
betekenis in hoeverre in die
gemeenten een gemeentelijke
sociale dienst aanwezig is met een
deskundige leiding aan wie de
bedoelde, belangrijke, beslissingsbe–
voegdheid zou kunnen worden
opgedragen. Aan dit aspect ware in
de toelichting aandacht te schenken.

14 Artikel XVIII Wet
gewetensbezwaren militaire
dienst

Met betrekking tot dit artikel
verwijst de Raad naar zijn opmerking
aangaande artikel VMI. Hij adviseert
in overeenkomstige zin.

15. Artikel XXI Rompwet
Instellingen van Weldadigheid

De schrapping van artikel 15 dat
collecten ten behoeve van instel–
lingen van weldadigheid behoudens
toestemming van burgemeester en
wethouders verbiedt, wordt gemoti–
veerd met het argument dat deze

worden gehouden. Zoals de Raad
reeds veronderstelt, kunnen ook op
andere wijze tijdig inzichten worden
verkregen over de betekenis van
genoemde richtlijnen. Dit zal een
punt van aandacht zijn in het met
gemeenten te voeren overleg inzake
de herinrichtingsvoorstellen.
Wijziging van artikel 13a zoals thans
voorgesteld past in het kader van
genoemde herinrichting: of er al dan
niet aanleiding is richtlijnen uit te
vaardigen kan ter beoordeling
worden gelaten van burgemeester en
wethouders. Verder is het
voornemen om bij gelegenheid van
de herinrichting opnieuw vorm te
geven aan de voorlichtende taak van
de gemeenten inzake de bijstands–
verlening. Inmiddels heeft de
Commissie Sociale Voorzieningen
van de Sociaal-Economische Raad
een interimadvies uitgebracht inzake
de herinrichting van de ABW (8
september 1989), waarin wordt
aangedrongen op openheid en
duidelijkheid aangaande door
gemeenten vastgestelde richtlijnen.
Mede gezien dit advies wordt
overwogen om, indien een gemeente
gebruik heeft gemaakt van de
bevoegdheid dergelijke richtlijnen
vast te stellen, genoemde voorlich–
tingstaak mede betrekking te doen
hebben op de inhoud van die richt–
lijnen. Aan de toelichting is hierom–
trent een passage toegevoegd.

Tevens is aan de toelichting een
zinsnede toegevoegd, waarin de
door de Raad aangevoerde
overweging dat voor het schrappen
van het getalscriterium van 50 000 in
artikel 29a ook mede van betekenis
is de vraag of bij een gemeentelijke
sociale dienst voldoende deskun–
digheid aanwezig is, is opgenomen.

14 Artikel XVIII Wet
gewetensbezwaren militaire
dienst

Voor een reactie op deze
opmerking verwijs ik naar punt 6.

15. Artikel XXI Rompwet
Instellingen van Weldadigheid

In het kader van het deregulerings–
streven past naast het schrappen van
de door het college van burge–
meester en wethouders op te stellen
lijst van instellingen van welda–
digheid en de daaruit voortvloeiende
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vergunningseis de gemeentelijke
regelgeving in het kader van de
Algemene Politieverordening
overlapt. De Raad merkt op dat hier,
gezien hetgeen de artikelen 193 en
194 van de gemeentewet bepalen,
rechtens niet van overlapping sprake
kan zijn. Belangrijker acht de Raad,
dat de memorie van toelichting geen
aandacht schenkt aan de
mogelijkheid dat er gemeenten zijn
die in haar verordeningen zijn
uitgegaan van de werking van artikel
15 en om die reden zelf geen
volledige regeling over collecten ten
behoeve van instellingen van welda–
digheid hebben getroffen. Op de hier
vermelde aspecten dient naar het
oordeel van de Raad in de memorie
van toelichting te worden ingegaan.

16. Artikel XXII Drank– en
Horecawet

Artikel 8, eerste lid, van de Drank–
en Horecawet betreft de reikwijdte
van de krachtens artikel 3 van die
wet door burgemeester en
wethouders verleende vergunning.
Deze reikwijdte wordt krachtens
artikel 8, eerste lid, onderdeel b,
voor een gedeelte bepaald bij
gemeentelijke verordening. Voorge–
steld wordt, haar voortaan ook voor
dat gedeelte te doen bepalen door
burgemeester en wethouders. Aan
de Raad is niet duidelijk geworden of
de staatssecretaris met onderdeel A
van artikel XXII beoogt regelgeving
door de gemeenteraad te vervangen
door regelgeving door burgemeester
en wethouders, dan wel geoor–
loofdheid van het tappen op het
terras te doen afhangen van hetgeen
de krachtens artikel 3 verleende
vergunning daarover bepaalt. Voor
de laatste uitlegging pleit de
opmerking in de memorie van
toelichting dat burgemeester en
wethouders aan hun toestemming
vanzelfsprekend voorschriften
kunnen verbinden, en verder het felt
dat wordt voorgesteld het tweede lid
van artikel 8 niet te wijzigen maar te
doen vervallen. De Raad adviseert
ter wille van de duidelijkheid in de
memorie van toelichting met zoveel
woorden te kiezen voor deze
betekenis van het voorstel, en die
bedoeling in de voorgestelde
wettekst - in overeenstemming met
onderdeel a van het eerste lid - uit te
drukken door te spreken van
«toestaan in de vergunning» in plaats
van «toestaan door burgemeester en
wethouders». Aldus komt ook buiten

bepalingen (artikelen 3 en 4), óók
het schrappen van de in artikel 15
geregelde vergunning voor het
houden van «openbare inzameling
van gelden» door deze instellingen.
Het dient aan de beleidsverantwoor–
delijkheid van gemeentebesturen
overgelaten te worden of men
geldinzamelingen op het terrein van
de weldadigheid aan een toestem–
mingsprocedure wil onderwerpen of
niet. Uit een oogpunt van de
bescherming van de belangen van de
consument is het zeker van belang
dat op dit punt regels gesteld
worden, maar er is geen reden om
deze beslissing niet aan de
gemeenten zèlf over te laten. In ta!
van gemeenten is deze kwestie dan
ook reeds in het kader van de
Algemene Politieverordening
geregeld. De toelichting is overeen–
komstig aangepast.

16 Artikel XXII Drank– en
Horecawet

De raad van State geeft een
tweetal mogelijke interpretaties van
onderdeel A. Beide interpretaties
vormen in feite tezamen de uitleg.
Enerzijds is niet langer de gemeen–
teraad, maar zijn burgemeester en
wethouders tot de desbetreffende
regelgeving bevoegd en anderzijds is
die regelgeving niet langer
imperatief voorgeschreven.

Het voorstel van de Raad om te
spreken van «toestaan in de
vergunning» zou ik niet willen
overnemen. Het kan immers zijn dat
een terrasvergunning wordt
gevraagd voor een inrichting
waarvoor al een «tap»-vergunning
geldt. Voorkomen moet worden dat
dan een nieuwe vergunning voor
terras èn inrichting afgegeven moet
worden. De voorgestelde wijziging is
ook niet nodig om de strafbaar–
stelling van overtreding van de door
de burgemeester en wethouders aan
hun toestemming verbonden
voorschriften buiten twijfel te stellen.
Artikel 71 van de Drank– en
Horecawet noemt afzonderlijk een
overtreding van een voorschrift,
gegeven bij of krachtens artikel 8,
tweede lid. Het onderhavige wijzl–
gingsvoorstel betreft vervanging van
de ingevolge artikel 8, eerste lid,
onder b, vermelde verplichte veror–
dening door een facultatieve
toestemming door burgemeester en
wethouders. De toestemming van
burgemeester en wethouders kan
aan de vergunning worden
verbonden of op basis van een
bestaande vergunning worden
verleend. De strafbaarheid van
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twijfel te staan dat artikel 71, eerste
lid, van de wet voorziet in strafbaar–
stelling van overtreding van de door
de burgemeester en wethouders aan
hun toestemming verbonden
voorschriften.

17 Artikel XXIII Wet
Ambulancevervoer

Het artikel voorziet, behalve in het
vervallen van de provinciale
goedkeuring van de regelen over de
beslissing op aanvragen om
ambulancevervoer, in schrapping van
de bevoegdheid van de inspecteur
van het Staatstoezicht op de volks–
gezondheid om tegen de besluiten
die gedeputeerde staten in het raam
van deze goedkeuringsbevoegdheid
nemen beroep in te stellen bij de
Kroon. Deze schrapping wordt,
anders dan de eerstvermelde, niet
afzonderlijk toegelicht. De
bevoegdheid van de inspecteur
verschaft het Rijk, naar het de Raad
voorkomt, een mogelijkheid van
toezicht niet alleen op de provinciale
goedkeuringspraktijk maar ook op de
gemeentelijke regelgeving. Het
spreekt dus niet vanzelf dat het
vervallen van de provinciale
goedkeuring gepaard gaat met
schrapping van de bevoegdheid van
de inspecteur. Die schrapping dient
daarom alsnog te worden toegelicht.

18. Voor een aantal redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet te
zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal, nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De Vice-President van de Raad van
State,
W. Scholten

overtreding van die regeling staat
met de nieuwe tekst even vast als
met de oude tekst. De door de Raad
van State gesuggereerde redac–
tionele verbeteringen zijn overge–
nomen.

17 Artikel XXIII Wet
Ambulancevervoer

Met het oog op de na te streven
deregulering zijn de mogelijkheden
voor de inspecteur voor de volksge–
zondheid beroep in te stellen bij de
Kroon en de eis van provinciale
goedkeuring op besluiten als
bedoeld in artikel 7, eerste lid,
vervangen door een mededelings–
plicht. Wanneer een dergelijk besluit
ter kennis wordt gebracht van
gedeputeerde staten en de
inspecteur kunnen zij stappen onder–
nemen tot wijziging van het besluit.
De toelichting is op dit punt verdui–
delijkt.

18. De redactionele kantteke–
ningen van de Raad zijn in het
voorstel van wet verwerkt, met
uitzondering van de kanttekening
onder het eerste gedachtenstreepje:

Ingevolge aanwijzing 78 van de
Aanwljzingen voor de wetgevings–
techniek krijgen regelingen die
uitsluitend wijziging van bestaande
regelingen inhouden, geen aparte
citeertitel.

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Staatssecretaris van Binnen–
landse Zaken,
D. IJ. W. de Graaff-Nauta
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Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
W04.89.0376 van de Raad van
State van 2 oktober1989

- Aan het wetsvoorstel ware een
citeertitel toe te voegen.

- In artikel I ware in het voorge–
stelde artikel 28, eerste lid, eerste
zin, «dan ook» te vervangen door:
ook.

- Punt 32, tweede alinea, van de
Aanwijzingen voor de wetgevings–
techniek (AWT) ware in acht te
nemen in de artikelen IV en XVI.

- Artikel XI, onderdeel C, ware te
wijzigen in: In artikel 55, derde lid,
vervalt «51»,.

- In artikel XIII, onderdeel A, ware
het voorgestelde achtste lid van
artikel 11 van de Wet op de Ruimte–
lijke Ordening, overeenkomstig punt
27 AWT niet in alinea's te verdelen.

- In artikel XIII, onderdeel C, ware
in de derde volzin van artikel 19a,
vierde lid, van de Wet op de Ruimte–
lijke Ordening «afschrift van de
kennisgeving» te vervangen door: de
tekst van de bekendmaking.

- In artikel XIV ware te bepalen
dat artikel 11a, zevende lid, van de
Wegenwet wordt vernummerd tot
vijfde lid.

- In artikel XV, onderdeel A, ware
«P.M.» voor de eerste wijziging te
schrappen.

- In artikel XXII, onderdeel D,
ware in onderdeel 1 «burgemeester
en wethouders» te vervangen door:
door burgemeester en wethouders.

- In de artikelsgewijze toelichting
op artikel II, onderdeel A, vijfde
alinea, laatste volzin, ware «dan» te
schrappen.

- De zinsnede aan het slot van de
derde alinea van de artikelsgewijze
toelichting op artikel XI ware te
wijzigen in: de Kroon verzoeken een
dergelijk besluit te vernietigen.

- Aan het slot van de artikelsge–
wijze toelichting op onderdeel D van
artikel XIII ware «geschrapt» te
wijzigen in: niet opgenomen.

- In de laatste alinea van de
toelichting op artikel XXII ware
«verbinden» te vervangen door:
binden. In dezelfde alinea ware «laat
zulks uitdrukkelijk toe» te vervangen
door: belet dit niet.
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