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Nr. 7 NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 8 maart 1993

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

1. In hoofdstuk I (Wijziging van de Gemeentewet) worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

A. Onderdeel N komt te luiden:

N. Artikel 89 wordt als volgt gewijzigd:
1. Onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel c komt het

oorspronkelijke onderdeel c te vervallen.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Artikel 13 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande

dat het bepaalde in artikel 13, eerste lid, onderdeel h, geen belemmering
vormt voor een ambtenaar, aangesteld door of ondergeschikt aan een
commissie als bedoeld in artikel 87, om lid te zijn van een andere in de
gemeente ingestelde commissie als bedoeld in artikel 87.

B. Na onderdeel Q wordt een onderdeel Qa ingevoegd, dat luidt:

Qa. Artikel 102 vervalt.

C. Onderdeel FF komt te luiden:

FF. Artikel 157, tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:
g. het heffen van andere belastingen dan de rechten, genoemd in

artikel 228, de rechten waarvan de heffing geschiedt krachtens andere
wetten dan deze wet, en de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer.

D. Onderdeel II wordt als volgt gewijzigd:

Na de onderdelen 1 en 2 wordt een derde onderdeel toegevoegd, dat
luidt:

3. In het achtste lid en in de tweede volzin van het tiende lid wordt
«registeraccountants» vervangen door: accountants.
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E. Na onderdeel KK wordt een onderdeel KKa ingevoegd, dat luidt:

KKa. Artikel 215 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het tweede lid wordt «een of meer registeraccountants belast

met het onderzoek» vervangen door: een of meer accountants als
bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,
belast met het onderzoek.

2. In het derde lid wordt «Registeraccountants» vervangen door:
Accountants.

F. In het in onderdeel HHH voorgestelde artikel 255a wordt in het
eerste lid «goederen» vervangen door: zaken.

2. In hoofdstuk III (Ministerie van Binnenlandse Zaken) worden
de volgende wijzigingen aangebracht:

A. Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel B wordt een vierde onderdeel toegevoegd, dat luidt:
4. In het nieuwe negende lid wordt na «wijziging van de gemeentelijke

indeling» toegevoegd: of een grenscorrectie.
2. Onder verlettering van de onderdelen D en E tot onderdelen E en F

wordt aan artikel 7 een nieuw onderdeel D toegevoegd, dat luidt:
D. In artikel 28 wordt na «wijziging van de gemeentelijke indeling»

toegevoegd: of een grenscorrectie.

B. Na artikel 7 wordt een artikel 7a ingevoegd, dat luidt:

Artikel 7a

De in artikel 7 van dit hoofdstuk onder B, onderdeel 4, alsmede onder
D voorgestelde wijzigingen werken terug tot en met 1 januari 1993.

C. Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel G komt te luiden:
G. In de artikelen 30, 54, 63 en 76 wordt steeds in het eerste lid,

onder a «artikel 221, onder h, van de Gemeentewet» vervangen door:
artikel 221, onder i, van de Gemeentewet.

2. Na onderdeel N wordt een onderdeel 0 toegevoegd, dat luidt:
0. In artikel 54, eerste lid, onder a, wordt «en de belasting bedoeld in

artikel 61 al, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne»
vervangen door: en de heffing bedoeld in artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer.

D. In artikel 12 komt het derde onderdeel van onderdeel B te luiden:
3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Het bepaalde in de artikelen 28-30 is evenmin van toepassing op

besluiten die zijn vastgesteld op de voet van de artikelen 223 en 224 van
de Gemeentewet, op besluiten die zijn vastgesteld op de voet van de
artikelen 273a en 274 van de gemeentewet en op belastingverorde–
ningen als bedoeld in artikel V, tweede lid, van de Wet van 24 december
1970. Deze besluiten worden aangemerkt als besluiten van de gemeente
waaraan het gebied is toegevoegd.
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3. In hoofdstuk VII (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer) worden de volgende wijzigingen
aangebracht:

A. In onderdeel B van artikel 5 komt de aanhef te luiden: Een jaar na
de dag van inwerkingtreding van de Gemeentewet komt artikel 8 te
luiden:

B. In onderdeel B van artikel 6 komt de aanhef te luiden: Een jaar na
de dag van inwerkingtreding van de Gemeentewet komt artikel 6a te
luiden:

C. Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanhef en de onderdelen a en b worden vervangen door:
De Wet milieubeheer wordt als volgt gewijzigd:
2. In onderdeel A wordt «15.35» vervangen door: 15.33.

D. Artikel 10 komt te luiden:

Artikel XVIII, derde lid, van de wet van 2 juli 1992, Stb. 415, tot
uitbreiding en wijziging van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne
en daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten (milieube–
leidsplanning en milieukwaliteitseisen; provinciale milieuverordening;
totstandkoming algemene maatregelen van bestuur) komt te luiden:

3. Dit artikel vervalt een jaar na de dag van inwerkingtreding van de
Gemeentewet.

E. De aanhef van artikel 11 komt te luiden:
Artikel 4.17 van de Wet milieubeheer wordt een jaar na de dag van

inwerkingtreding van de Gemeentewet als volgt gewijzigd:

F. In artikel 12 wordt «(Afvalstoffen)» vervangen door: (afvalstoffen).

4. In hoofdstuk IX (Ministerie van Economische Zaken) komt
artikel 4 te vervallen.
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