
25 328 Aanvullende tijdelijke voorzieningen in verband
met de instelling van een nieuwe provincie in de
regio Rotterdam (Interimwet provincie
Rotterdam)

GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET
2 september 1997

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

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is aanvul-

lende interimvoorzieningen te treffen in verband met de vorming van een
provincie in de regio Rotterdam en daartoe onder meer de Kaderwet
bestuur in verandering te wijzigen;
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:

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1

In deze wet wordt verstaan onder:
a. Onze Minister: Onze Minister van Binnenlandse Zaken;
b. samenwerkingsgebied: het samenwerkingsgebied, bedoeld in artikel

35 van de Kaderwet bestuur in verandering;
c. de nieuwe provincie Zuid-Holland: de provincie Zuid-Holland zoals

die ontstaat bij instelling van de provincie Rotterdam en bij overgang van
de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee naar
de provincie Zeeland;
d. de nieuwe provincie Zeeland: de provincie Zeeland zoals die ontstaat

bij overgang van de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en
Oostflakkee naar de provincie Zeeland;
e. het regionaal openbaar lichaam: het openbaar lichaam dat bij de

gemeenschappelijke regeling, bedoeld in artikel 7 van de Kaderwet
bestuur in verandering, is ingesteld door de besturen van de gemeenten
in het samenwerkingsgebied waarin de gemeente Rotterdam is gelegen.
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HOOFDSTUK 2. DE EERSTE VERKIEZING VAN PROVINCIALE
STATEN VAN DE PROVINCIE ROTTERDAM, VAN DE NIEUWE
PROVINCIE ZUID-HOLLAND EN VAN DE NIEUWE PROVINCIE
ZEELAND

Artikel 2.1

1. Er worden verkiezingen gehouden voor de leden van provinciale
staten van de in te stellen provincie Rotterdam, de nieuwe provincie
Zuid-Holland en de nieuwe provincie Zeeland.
2. Provinciale staten van de provincie Rotterdam bestaan uit 45 leden.
3. Provinciale staten van de nieuwe provincie Zuid-Holland respectie-

velijk van de nieuwe provincie Zeeland zullen bestaan uit het door Onze
Minister met toepassing van artikel 8 van de Provinciewet te bepalen
aantal leden. Artikel 1, tweede lid, van de Provinciewet is van overeen-
komstige toepassing, met dien verstande dat een schriftelijk verzoek om
vaststelling van het inwonertal wordt gedaan door Onze Minister.

Artikel 2.2

1. Voor de toepassing van artikel B 2 van de Kieswet en artikel 10 van
de Provinciewet wordt onder «ingezetenen van de provincie» verstaan:
a. bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van de provincie

Rotterdam: zij die werkelijk woonplaats hebben in het samenwerkings-
gebied;
b. bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van de nieuwe

provincie Zuid-Holland: zij die werkelijk woonplaats hebben in de
provincie Zuid-Holland, met uitzondering van het samenwerkingsgebied
en de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee;
c. bij de verkiezing van de leden van provinciale staten van de nieuwe

provincie Zeeland: zij die werkelijk woonplaats hebben in de provincie
Zeeland en de gemeenten Dirksland, Goedereede, Middelharnis en
Oostflakkee.
2. De kandidaatstelling en de stemming vinden plaats op dezelfde

dagen als die welke zijn bepaald voor de verkiezingen van de leden van
provinciale staten in 1999.
3. De stemming vindt plaats in hetzelfde stemlokaal als de stemming

voor de verkiezing van provinciale staten in 1999. De ingevolge artikel J 6
van de Kieswet gegeven voorschriften zijn van overeenkomstige
toepassing.
4. Bij de nummering van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van

de provincie Rotterdam en de nieuwe provincie Zuid-Holland respectie-
velijk de nieuwe provincie Zeeland worden in afwijking van artikel I 14,
eerste lid, eerste volzin, van de Kieswet, eerst genummerd de lijsten van
politieke groeperingen wier aanduiding was geplaatst boven een
kandidatenlijst waaraan bij de laatstgehouden verkiezing voor provinciale
staten van de provincie Zuid-Holland respectievelijk de provincie Zeeland
een of meer zetels zijn toegekend.
5. In afwijking van de indeling van de kieskringen 12 tot en met 16,

zoals aangeduid in de tabel, bedoeld in artikel E 1, eerste lid, en in
afwijking van artikel E 6, eerste lid, van de Kieswet wordt de volgende
indeling in kieskringen en hoofdstembureaus gehanteerd:
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nummer
van de
kieskring

gebied waarover de kieskring zich uitstrekt gemeente waar het
hoofdstembureau
is gevestigd

12 de gemeenten Delft, ’s-Gravenhage, ’s-Gravenzande, Leid-
schendam, De Lier, Maasland, Monster, Naaldwijk,
Nootdorp, Pijnacker, Rijswijk, Schipluiden, Voorburg,
Wassenaar, Wateringen en Zoetermeer

’s-Gravenhage

13 de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Bergschen-
hoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk, Brielle,
Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den
IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg,
Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen en Westvoorne

Rotterdam

14 de gemeenten Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen, Dor-
drecht, Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom,
’s-Gravendeel, Hardinxveld-Giessendam, Heerjansdam,
Hendrik-Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Liesveld, Nieuw-
Lekkerland, Oud-Beijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen,
Vianen en Zederik

Dordrecht

15 de gemeenten van de provincie Zuid-Holland die niet tot de
kieskringen 12, 13, 14, of 16 behoren

Leiden

16 de gemeenten van de provincie Zeeland en de gemeenten
Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

Middelburg

6. Voor de verkiezing van de leden van provinciale staten van de
provincie Rotterdam treedt het hoofdstembureau in de gemeente
Rotterdam tevens op als centraal stembureau.
7. Tot de datum waarop de provincie Rotterdam wordt ingesteld, wordt

voor de toepassing van artikel E 6, derde lid, van de Kieswet onder
gedeputeerde staten verstaan: gedeputeerde staten van de provincie
Zuid-Holland respectievelijk van de provincie Zeeland.
8. In afwijking van artikel E 8 van de Kieswet geschieden de benoe-

mingen, bedoeld in artikel E 6 van die wet, voor een periode die eindigt op
het in artikel 2.3 bedoelde tijdstip.
9. Provinciale staten van de provincie Zuid-Holland en van de provincie

Zeeland onderzoeken de geloofsbrieven van hen die hun benoeming tot
lid van provinciale staten van Rotterdam en van de nieuwe provincie
Zuid-Holland respectievelijk van de nieuwe provincie Zeeland hebben
aangenomen. Waar overigens in hoofdstuk V van de Kieswet enig orgaan
van de provincie wordt aangeduid, heeft dit betrekking op het desbetref-
fende orgaan van de provincie Zuid-Holland respectievelijk van de
provincie Zeeland.

Artikel 2.3

De zittingsperiode van de ingevolge dit hoofdstuk gekozen leden van
provinciale staten eindigt tegelijk met de zittingsperiode van de leden van
de staten van de overige provincies die zitting hebben op de datum
waarop de provincie Rotterdam wordt ingesteld.

HOOFDSTUK 3. VERVANGING VAN HET BESTUUR VAN HET
REGIONAAL OPENBAAR LICHAAM DOOR HET BESTUUR VAN DE
IN TE STELLEN PROVINCIE ROTTERDAM

Artikel 3.1

1. Degenen, die als lid van provinciale staten van de in te stellen
provincie Rotterdam zijn gekozen, treden op als algemeen bestuur van het
regionaal openbaar lichaam.
2. Titel II, hoofdstuk II, met uitzondering van de artikelen 8 en 18, van de

Provinciewet, is van overeenkomstige toepassing.
3. Artikel 9 van de Kaderwet bestuur in verandering en de artikelen 13,
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14, 16 en 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn niet van
toepassing op het algemeen bestuur van het regionaal openbaar lichaam.
4. Artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is niet van

toepassing op door het algemeen bestuur van het regionaal openbaar
lichaam ingestelde commissies, voor zover het artikel 21 van die wet van
overeenkomstige toepassing verklaart.

Artikel 3.2

1. Het dagelijks bestuur van het regionaal openbaar lichaam bestaat uit
de voorzitter en ten minste drie en ten hoogste zes andere leden.
2. Het algemeen bestuur benoemt de andere leden van het dagelijks

bestuur uit zijn midden.
3. Titel II, hoofdstuk III, met uitzondering van de artikelen 35, eerste lid,

36, 37, 43, eerste tot en met derde lid, en 51, tweede lid, van de
Provinciewet, is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien artikel 35, tweede lid, tweede volzin, van de Provinciewet

overeenkomstige toepassing vindt, bedraagt het aantal andere leden ten
hoogste negen.
5. Artikel 9 van de Kaderwet bestuur in verandering en de artikelen 13,

14, 16 en 21 van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn niet van
toepassing op het dagelijks bestuur van het regionaal openbaar lichaam.

Artikel 3.3

1. De eerste vergadering van het algemeen bestuur wordt gehouden op
de dag na de dag met ingang waarvan de leden van provinciale staten van
Zuid-Holland in oude samenstelling aftreden. Indien op deze dag niet de
goedkeuring van de geloofsbrieven van meer dan de helft van als lid van
provinciale staten van de in te stellen provincie Rotterdam gekozenen
onherroepelijk is geworden, wordt de eerste vergadering gehouden zo
spoedig mogelijk na deze goedkeuring.
2. Het algemeen bestuur benoemt in de eerste vergadering de andere

leden van het dagelijks bestuur. Artikel 37 van de Provinciewet is van
overeenkomstige toepassing.
3. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van het regionaal

openbaar lichaam, zoals deze waren samengesteld voor de verkiezingen
van provinciale staten van de in te stellen provincie Rotterdam, blijven in
functie tot het moment van aanvang van de eerste vergadering van het
algemeen bestuur in nieuwe samenstelling. Deze besturen nemen vanaf
de dag van stemming, bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van deze wet
slechts besluiten die geen uitstel kunnen dulden.

Artikel 3.4

1. Bezoldigingen, tegemoetkomingen, vergoedingen en voorzieningen
als bedoeld in de artikelen 43, 51, 93 en 94 van de Provinciewet, in
verband met de taakuitoefening van de leden van het bestuur van het
regionaal openbaar lichaam zijn van overeenkomstige toepassing.
2. De bezoldigingen, tegemoetkomingen, vergoedingen en voorzie-

ningen komen ten laste van het regionaal openbaar lichaam.

HOOFDSTUK 4. WIJZIGING VAN DE KADERWET BESTUUR IN
VERANDERING

Artikel 4.1

De Kaderwet bestuur in verandering wordt als volgt gewijzigd.

Eerste Kamer, vergaderjaar 1996–1997, 25 328, nr. 344 4



A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:
c. regeling: een gemeenschappelijke regeling als bedoeld in hoofdstuk I

van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waarin voorzieningen zijn
getroffen met betrekking tot regionaal bestuur als bedoeld in deze wet en
die overeenkomstig deze wet is vastgesteld;

B

Hoofdstuk 3 komt te luiden:

HOOFDSTUK 3. BIJZONDERE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN
HET SAMENWERKINGSGEBIED WAARIN DE GEMEENTE
ROTTERDAM IS GELEGEN

AFDELING 1. ALGEMEEN

Artikel 35

1. Dit hoofdstuk is van toepassing op het samenwerkingsgebied waarin
de gemeente Rotterdam is gelegen.
2. Het samenwerkingsgebied omvat de gemeenten Albrandswaard,

Barendrecht, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs, Bernisse, Bleiswijk,
Brielle, Capelle aan den IJssel, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel,
Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Rozenburg, Schiedam, Spijkenisse,
Vlaardingen en Westvoorne.
3. Artikel 5, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, is

niet van toepassing ten aanzien van het samenwerkingsgebied, bedoeld in
het eerste lid.

AFDELING 2. DE VOORZITTER VAN HET REGIONAAL OPENBAAR
LICHAAM

Artikel 36

Artikel 10 van deze wet en de artikelen 13, negende lid, 14 en 21 van de
Wet gemeenschappelijke regelingen zijn niet van toepassing op de
voorzitter van het regionaal openbaar lichaam.

Artikel 37

1. De voorzitter van het regionaal openbaar lichaam wordt benoemd bij
koninklijk besluit.
2. Titel II, hoofdstuk IV, met uitzondering van de artikelen 61, 65, eerste

tot en met derde lid, 70 en 77, van de Provinciewet, is van overeenkom-
stige toepassing.

Artikel 38

De voorzitter van het regionaal openbaar lichaam die was aangewezen
voor de benoeming van de in artikel 37 bedoelde voorzitter, blijft in functie
tot de datum van benoeming van die voorzitter.

Artikel 39

1. Bezoldigingen, tegemoetkomingen, vergoedingen en voorzieningen
als bedoeld in de artikelen 65 en 77 van de Provinciewet, in verband met
de taakuitoefening van de voorzitter zijn van overeenkomstige toepassing.
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2. De bezoldigingen, tegemoetkomingen, vergoedingen en voorzie-
ningen komen ten laste van het regionaal openbaar lichaam.

AFDELING 3. BIJZONDERE TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN DE
VOORZITTER VAN HET REGIONAAL OPENBAAR LICHAAM

Artikel 40

1. De voorzitter van het regionaal openbaar lichaam is belast met de
goede voorbereiding van de instelling van de provincie Rotterdam.
2. Daartoe draagt de voorzitter in ieder geval zorg voor de opstelling

van de volgende beschrijvingen, plannen en ontwerpen:
a. een beschrijving van de organisatorische vormgeving van de

provincie Rotterdam;
b. een personeelsformatieplan, dat een in aantallen en bezoldigings-

niveaus uitgedrukte opgave bevat van de te verwachten functies in de
provincie Rotterdam;
c. een beschrijving van het voorgestane stelsel van informatie-

voorziening;
d. personeelsplannen ten behoeve van de overgang van personeel van

het regionaal openbaar lichaam en van de gemeenten in het
samenwerkingsgebied naar de provincie Rotterdam;
e. verdelingsplannen ten behoeve van de overgang van rechten en

verplichtingen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied naar de
provincie Rotterdam;
f. een beschrijving van de voorgestane verdeling van de algemene

middelen voor zover deze ten behoeve van het samenwerkingsgebied uit
het gemeentefonds en het provinciefonds worden uitgekeerd;
g. een ontwerp van de begroting van de provincie Rotterdam voor het

eerste begrotingsjaar en een meerjarenraming voor ten minste drie
daarop volgende jaren;
h. ontwerpen van provinciale verordeningen en besluiten, waarvan de

vaststelling door het bestuur van de provincie Rotterdam geen uitstel kan
dulden.

AFDELING 4. AFSTEMMING IN VERBAND MET DE VOORBEREIDING VAN
DE INSTELLING VAN DE PROVINCIE ROTTERDAM

Artikel 41

In deze afdeling wordt verstaan onder «de betrokken besturen»: de
besturen van de in het samenwerkingsgebied gelegen gemeenten, het
bestuur van het regionaal openbaar lichaam, het bestuur van de provincie
Zuid-Holland en de besturen van andere bestuursorganisaties in de regio
die direct bij de instelling van de provincie Rotterdam zijn betrokken.

Artikel 42

De betrokken besturen verrichten de werkzaamheden die nodig zijn
voor de goede voorbereiding van de instelling van de provincie
Rotterdam.

Artikel 43

De voorzitter van het regionaal openbaar lichaam bevordert een goede
afstemming van de voorbereidingswerkzaamheden van de betrokken
besturen. Hij voert daartoe het nodige overleg met de besturen. De
besturen verlenen de voor een goede afstemming nodige medewerking.
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Artikel 44

1. Er is een commissie reorganisatie bestuur regio Rotterdam. In de
commissie wordt overleg gevoerd tussen de meestbetrokken besturen
over de voorbereiding van de instelling van de provincie Rotterdam.
2. De commissie bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter en zes

andere leden.
3. Onze Minister is lid en tevens voorzitter van de commissie. De

voorzitter van het regionaal openbaar lichaam is lid en tevens
vice-voorzitter.
4. De andere leden worden als volgt aangewezen:
a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Rotterdam wijst twee leden aan;
b. het dagelijks bestuur van het regionaal openbaar lichaam wijst twee

leden aan;
c. het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland

wijst twee leden aan;
d. Onze Minister wijst een lid aan.
5. De voorzitter en leden kunnen zich doen vervangen.

Artikel 45

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels
gesteld worden omtrent:
a. de door de betrokken besturen te verrichten voorbereidings-

werkzaamheden en de afstemming van die werkzaamheden;
b. de inrichting, samenstelling, taken en werkwijze van de commissie

reorganisatie bestuur regio Rotterdam;
c. de verstrekking door de betrokken besturen van gegevens aan Onze

Minister omtrent de inhoud en de voortgang van de voorbereidings-
werkzaamheden.

Artikel 46

De voorzitter van het regionaal openbaar lichaam voert de in de
artikelen 40, 43 en 44 bedoelde taken uit volgens de regels zoals die zijn
gesteld in een door de regering gegeven ambtsinstructie. De ambts-
instructie wordt neergelegd in de in artikel 45 bedoelde nadere regels.

AFDELING 5. GELDINGSDUUR VAN DE REGELING

Artikel 47

1. De artikelen 31, eerste tot en met derde lid, 32 en 33 zijn niet van
toepassing.
2. De regeling voor het samenwerkingsgebied geldt tot de datum

waarop de provincie Rotterdam wordt ingesteld.

HOOFDSTUK 5. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Paragraaf 5.1. Overgangsbepaling

Artikel 5.1.1

De besturen van de gemeenten die zijn gelegen in het samenwerkings-
gebied passen de op grond van de Kaderwet bestuur in verandering
getroffen gemeenschappelijke regeling Stadsregio Rotterdam, voor zover
nodig, tijdig aan aan het gestelde in deze wet. Zij kunnen daarbij afwijken
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van de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot
wijziging van, toetreding tot en uittreding uit de regeling.

Paragraaf 5.2. Slotbepalingen

Artikel 5.2.1

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen
tijdstip. De wet vervalt met ingang van 1 januari 2000.

Artikel 5.2.2

Deze wet wordt aangehaald als: Interimwet provincie Rotterdam.

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 uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

De Minister van Binnenlandse Zaken,
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