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22368 Wijziging van de Wet van 22 december 1983,
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voor provincies en gemeenten van rijksbeleid en
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provincies en gemeenten

Nr. 1 KONIIMKLIJKE BOODSCHAP

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet
houdende wijziging van Wet van 22 december 1983, houdende regels
inzake de financiële gevolgen voor provincies en gemeenten van rijks–
beleid en inzake de uitkeringen uit 's Rijks kas aan provincies en
gemeenten.

De toelichtende memorie (en bijlagen) die het wetsvoorstel vergezelt,
bevat de gronden waarop het rust.

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming.

's-Gravenhage, 29 oktober 1991 Beatrix

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses
van Oranje-Nassau. enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen, saluut! doen te weten:
Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige

uitkeringen ter zake van de zorg voor wegen en oeververbindingen te
laten vervallen als het voorstel van Wet herverdeling wegenbeheer tot
wet wordt verheven en in werking treedt;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg
der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan bij deze:

S-BB

ARTIKEL I

De Wet van 22 december 1983, houdende regels inzake de financiële
gevolgen voor provincies en gemeenten van rijksbeleid en inzake de
uitkeringen uit 's Rijks kas aan provincies en gemeenten (Stb. 1983,
649), wordt als volgt gewijzigd:
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Artikel III, derde lid, wordt vervangen door:
3. Met ingang van 1 januari van het eerste jaar na de dag waarop de

Wet herverdeling wegenbeheer in werking is getreden, of, indien de
inwerkingtreding van die wet op 1 januari van enig jaar valt, met ingang
van die datum, wordt de som der jaarlijkse uitkeringen uit het Provincie–
fonds en het Gemeentefonds verhoogd met een bedrag dat gelijk is aan
de som van de in hoofdstuk XII (Verkeer en Waterstaat) van de rijksbe–
groting voor het jaar waarin de bedoelde wet in werking treedt,
opgenomen bedragen voor:

a. de uitkering, bedoeld in artikel 8 van de Wet Uitkeringen Wegen
(Stb. 1966,367);

b. de uitkering, bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wet Uitkeringen
Wegen;

c. de bijdrage aan de provincie Zuid-Holland in het exploitatietekort
van de veerverbinding tussen Rozenburg en Maassluis.

B

Onder vernummering van het vierde tot en met zesde lid tot vijfde tot
en met zevende lid, wordt in artikel III een nieuw vierde lid ingevoegd,
luidende:

4. Tot de datum met ingang waarvan krachtens het derde lid de uitke–
ringen uit het Provinciefonds worden verhoogd, wordt, in afwijking van
het bepaalde in het tweede lid, juncto de bijlage 1, aan de provincie
Zuid-Holland een bijdrage verstrekt als bedoeld in het derde lid onder c.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. Indien het
Staatblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na
de datum van 1 januari 1992, dan treedt zij in werking met ingang van de
dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en
met 1 januari 1992.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoeririg de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

De Minister van Financiën,

De Staatssecretaris van Financiën,
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