
 

Besluit van [bestuursorgaan] van [datum], [kenmerk], tot wijziging van de [regelingen A, B en C] en 

intrekking van de [regeling D] in verband met [tekst] 

 

[Bestuursorgaan]; 

 

Gelet op [de] artikel[en] […] van de [regeling die de grondslag vormt]; 

 

Gezien het advies van [naam advies en door wie opgesteld] van [datum], [kenmerk]; 

 

Overwegende dat [tekst]; 

 

Besluiten: 

 

Artikel I 

De [regeling A] wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. 

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Het tweede lid, onderdeel d, komt te luiden:  

d. [tekst];.  

2. Het derde lid komt te luiden:     

3. [tekst]. 

3. In het vierde en vijfde lid, wordt de zinsnede “[tekst]” vervangen door “[tekst]”. 

4. Het zesde en zevende lid vervallen.   

5. In het achtste lid, worden de onderdelen c tot en met f geletterd d tot en met g. 

6. In het achtste lid wordt een onderdeel ingevoegd, luidende: 

c. [tekst];. 

 

B. 

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 4  

1. [tekst].  

2. [tekst]. 

 

C. 

Artikel 4a, tweede lid, vervalt. 

 

D. 

In artikel 5, derde lid, wordt "[tekst]" vervangen door “[tekst]”. 
  



 

E. 

Artikel 6 komt te luiden: 

Artikel 6 

[tekst]. 

 

F. 

Het eerste tot en met derde lid van artikel 7 worden vernummerd tot tweede tot en met vierde lid. 

 

G . 

Onder vernummering van het tweede lid tot derde lid van artikel 8 wordt een lid ingevoegd, luidende: 

2. [tekst]. 

 

H. 

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd: 

1. In onderdeel c wordt ", of" vervangen door “;”. 

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door ", of" wordt een onderdeel toegevoegd, 

luidende: 

e. [tekst]. 

 

I. 

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1." geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

2. [tekst]. 

 

J. 

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd: 

Het tweede lid alsmede de aanduiding "1." voor het eerste lid vervallen. 

 

Artikel II 

In [regeling B] wordt na bijlage 2 een bijlage 3 toegevoegd zoals opgenomen in bijlage 1 behorende bij dit 

besluit.    

 

Artikel III 

In [regeling C] wordt de kaart [naam] in de bijlage vervangen door de bij deze regeling behorende kaart 

[naam] zoals opgenomen in bijlage 2 behorende bij deze regeling. 

 
  



Artikel IV 

Na de inwerkingtreding van deze regeling berust[en] [betrokken uitvoeringsbesluit[en] op artikel […] van [de 

nieuwe delegatiebepaling] van [regeling A]. 

 

Artikel V 
Artikel 6 van [regeling A]  geldt tot 1 januari 2004 niet voor personen die geboren zijn voor 1 januari 1930.  

Artikel VI 

De [regeling B], zoals deze luidde op de dag voorafgaande aan de dag van inwerkingtreding van dit besluit, 

blijft van toepassing op subsidies die voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit zijn aangevraagd. 

 

Artikel VII 

De [regeling D] wordt ingetrokken. 

 

Artikel VIII 

De tekst van [regeling A] wordt in het provinciaal blad geplaatst. 

 

Artikel IX 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin 

dit besluit wordt geplaatst. / Dit besluit treedt inwerking op [datum] en werkt terug tot en met [datum]. / Dit 

besluit treedt inwerking met ingang van [datum]. / De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij 

besluit van gedeputeerde staten te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen 

daarvan verschillend kan worden vastgesteld. 

 

 

[Plaats], [datum] 

 

[Bestuursorgaan]  

 

[Naam], [functie]  

 

[Naam], [functie] 

 
  



Bijlagen behorende bij Artikel II en Artikel III van het besluit van [bestuursorgaan] van [datum], 

[kenmerk], tot wijziging van de [Regelingen A, B en C] en intrekking van de [Regeling D] in verband 

met [tekst] 

 

Bijlage 1, behorende bij Artikel II van het besluit van [bestuursorgaan] van [datum], [kenmerk], tot 

wijziging van de [Regelingen A, B en C] en intrekking van de [Regeling D] in verband met [tekst] 

 

Bijlage 3, behorende bij artikel […] van de Regeling B 

 

Tabel  

    

 

 

Bijlage 2, behorende bij Artikel III van het besluit van [bestuursorgaan] van [datum], [kenmerk], tot 

wijziging van de [Regelingen A, B en C] en intrekking van de [Regeling D] in verband met [tekst] 

 

Bijlage, behorende bij artikel […] van de Regeling C 

 

Kaart 

 

 

 

 

Toelichting bij het besluit van [bestuursorgaan] van [datum], [kenmerk], tot wijziging van de 

[Regelingen A, B en C] en intrekking van de [Regeling D] in verband met [tekst] 

 

 

Algemeen deel 

[tekst] 

 

Artikelsgewijze toelichting 

[tekst] 

 


