Vervoer van granen in 1836
No. 168. BESLUIT van den Gouverneur van Groningen, van den 11den Junij 1836, no. 23,
houdende bijzondere verordeningen voor die provintie, betrekkelijk den binnenwaardschen
vervoer door landbouwers van hunne granen.
Groningen, den 11den Junij 1836.
DE GOUVERNEUR VAN DE PROVINCIE GRONINGEN,
Gelezen hebbende een brief van den Heer Hoofd-Inspecteur van ‘s Rijks belastingen d. d. 31
Mei l.l. no. 394 A, in voldoening aan de kantbeschikking d. d. 11 bevorens no. 903, houdende
deszelfs consideratien en advijs, betrekkelijk eene missive van den Heer Hoofd-Inspecteur
Arrondissements-Inspecteur van ‘s rijks belastingen te Winschoten dd. 7 bevorens no. 600 en
bijlagen, daarbij mededeeling doende van eenige moeijelijkheden, welke voor de landbouwers
in de Gemeenten op de linien van de controle Zuidbroek zullen voortvloeijen, uit derzelver
verpligting, tot het nemen van binnenlandsche paspoorten, voor den binnenwaardschen
vervoer van hunne granen, en daaromtrent eenige voorzieningen voordragende.
Gelet op den inhoud der voorschreven stukken.
Heeft goedgevonden en verstaan:
Onverminderd de op het stuk van binnenlandschen vervoer van granen reeds bestaande
wettelijke of instructieve verordeningen, vast te stellen zoo als geschiedt bij deze.
1°. Dat tot dekking van den binnenlandschen vervoer van granen, het voldoende zal zijn, dat
voor ieder transport, al ware hetzelve ook uit meer dan ééne wagenvracht te zamen gesteld,
slechts één binnenlandsch paspoort worde geligt, in de gevallen dat zoodanig document bij de
wetten wordt verreischt, mits de wagens of andere voertuigen bijeen blijven, en elkander
onmiddellijk volgen.
2°. Dat, uit aanmerking der uitgestrektheid en verre afgelegenheid der landbouwendeGemeenten en plaatsen in het Arrondissement Winschoten, de Beambten ter visitatie of
recherche met mogelijkheid niet, altijd en overal, bij de inladingen van granen kunnen
tegenwoordig wezen, het voldoende zal zijn, dat die in ladingen, welke op eenigzins
verwijderden afstand van het kantoor of den post, plaats hebben en wanneer daaromtrent
geene vermoedens van fraude bestaan, of uit den aard der zaak zelve kunnen bestaan
geschieden met voorkennis van den Ontvanger of der Beambten, en dat door dezen, ten blijke
daarvan en ten einde de belanghebbenden te vrijwaren voor bekeuringen, volgens art. 212 der
Algemeene wet, op die binnenlandsche paspoorten een visa stellen «dat zij, uithoofde van den
verren afstand, de goederen bij de inlading niet hebben gezien,» en dat daardoor en in dat
geval, de verpligting op de Ambtenaren op de posten of kantoren, onder weg of ter
bestemmingsplaats, zal komen te liggen, om eene meer naauwkeurige visitatie te doen.
3°. Dat echter de inlading van granen, meer in de nabijheid en langs de uiterste grenzen en
kusten des Rijks, niet dan onder behoorlijk toeverzigt der Beambten, zal mogen geschieden,
doch dat, ten einde de Beambten daarmede niet te zeer bezig te houden, tot nadeel van andere
dienstaangelegenheden, en ten einde ook de belanghebbenden des. te spoediger voort te
helpen, de afteekening van en door slechts één Beambte, als voldoende zal worden geacht.

4°. De Heeren Controleurs in het arrondissement Winschoten aan te schrijven en te vermanen,
zoo als geschiedt bij deze, ten einde toetezien en te zorgen, en door de beambten te doen
toezien, en deze verantwoordelijk te stellen. dat van de toepassing der maatregel, hiervoren bij
het 2de lid, in het belang van de ingezetenen en van den dienst zelven bedoeld, geen misbruik
worde gemaakt, en dat geenszins, de meer onder het bereik van het kantoor of den post van
beambten plaats hebbende inladingen ,inzonderheid op het terrein bedoeld bij art. 177 der
algemeene wet, als op te verren afstand geschiedende, zullen vermogen te worden beschouwd
en behandeld.
5°. Dat het toezigt op de ladingen of lossingen in of onder de plaatsen of posten, alwaar wel
een Ontvanger of Gedelegeerde, doch geen Visiteur of Beambten ter recherche gestationeerd
zijn, of wanneer deze laatsten in surveillance afwezig mogten wezen, zal worden
waargenomen door de Ontvangers of derzelver Gekwalifieeerden.
6°. Dat de Controleurs, in het algemeen, zullen hebben te zorgen, dat door de Ontvangers en
de Beambten ter recherge in behoorlijk toeverzigt worden gehouden op de inladingen,
overladingen en lossingen, en de daarbij voorgeschrevene verordeningen, overeenkomstig het
bepaalde bij de art. 133 en 212 der: Algemeene wet.
7°. Dat de Binnenlandsche paspoorten tot den veroer van granen, als waarvoor geene borgtogt
of consignatie van gelden te pas komt, door de Ambtenaren terbestemmings-plaats, na de
lossing en afteekening zullen worden ingetrokken en na zuivering terug gezonden aan het
kantoor van uitgifte.
8°. Den Heer Inspecteur te kennen te geven, dat het den Gouverneur uit het 2e der door hem
voorgestelde punten, in verband met eene vroegere aanmerking in zijne missieve
voorkomende is toegeschenen dat de Heer Inspecteur door de woorden plaats van woning,
(aldaar gebezigd) hetzij Gemeente of karspel verstaat, en alzoo van meening is, dat de vervoer
uit de schuren der landbouwers naar eenig verwijderd punt, in dien slechts in dezelfde
Gemeente of in hetzelfde karspel, kan geschieden zonder paspoort, met welk gevoelen zich de
Gouverneur echter niet kan vereenigen, als aan het woord plaats in art. 157 der algemeene
wet gebezigd, den uitgebreiden zin niet kunnende geven, die daaraan door den Inspecteur
wordt toegekend.
Afschrift dezes voor zoo ver noodig zal aan de Heeren Arrondissements-Inspecteurs te
Groningen en Appingedam, controleurs en Ontvangers der In- en uitgaande regten en
accijnsen worden gedepecheerd, tot informatie en executie respectivelijk.
En zal een geheel afschrift hiervan aan de Heeren Directeur, Hoofd-Inspecteur en
Arrondissements-Inspecteur voornoemd te Winschoten worden gedepecheerd tot informatie.
De Gouverneur voornoemd.
(Get.) RENGERS

Bijvoegsel tot het Staatsblad van 1836, pag. 259 t/m 251.
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Vervoer van granen
Missive van den Minister van Finantien, van den 10den Mei 1836, no. 28, ten geleide van een
afschrift van een op dato gearresteerd model, van het door de Gemeente-besturen mosteloos
aftegeven bewijs voor de landbouwers, tot vervoer van granen naar den molen of ter markt,
overeenkomstig artikel 16 der wet van 29 December 1835, (Staatsblad no 41).
Bij wijziging zoo verre van het bepaalde bij het 16 hoofdstuk der algemeene wet, hiervoren
gemeld, wordt verstaan, dat, voor zoo veel de landzijde betreft, het gedorschte graan, de
hoeveelheid van een mud te boven gaande, slechts vrij van paspoorten in eene
binnenwaardsche of zijdelingsche rigting zal mogen vervoerd worden, van de schuren naar de
naastbijgelegen molen of markt, mitsgaders naar de hoofdplaats van de Provincie, onder
bepaling verder, dat de vervoer ter marktplaats alleen op den marktdag zelven, of daags te
voren, waar zulks om den afstand vereischt wordt, zal mogen geschieden, alwaar aan de
daartoe gestelde Ambtenaren zal moeten worden vertoond het bewijs, dat de persoon door
wien of op wiens last de aanvoer plaats heeft, werkelijk is Landbouwer, in gebruik hebbende
akkers, waarop gelijksoortige granen door hem geteeld worden en vermeldende tevens de
hoeveelheid granen, door hem gedurende den laatsten oogsttijd ingezameld, waarop alsdan
door de Ambtenaren de ter markt gebragte en aldaar verblevene hoeveelheid graan, zal
worden afgeschreven.
Tot het verkrijgen van zoodanig bewijsstuk, hetwelk volgens een door het Ministerie van
Financien vast te stellen formulier, kosteloos zal worden afgegeven door het Bestuur der
Gemeente, waaronder de Landbouwer behoort, zal hij gehouden zijn, jaarlijks, voor den 15
der maand mei, aan hetzelve eene opgave te doen van het getal der bunders door hem met de
bij deze wet belaste graansoorten bezaaid, waarna het Gemeentebestuur de hoeveelheid graan
bij raming zal bepalen, welke de Landbouwer kan geacht worden ter markt te zullen leveren.
In de hierboven vermelde bewijsstukken, zullen mede opgenomen worden:
a. De granen welke de Landbouwers kunnen aantoonen, ten gevolge van openbare
verpachtingen van tienden of van veldvruchten verkregen te hebben en welk tot zoodanige
hoeveelheid, als op den voorschreven voet door de Gemeentebesturen zal worden bepaald , en
b. De granen van vorigen oogst herkomstig, welke nog in de schuren der Landbouwers
voorhanden zijn, mits niet te bovengaande de hoeveelheid, welke in de vroegere
bewijsstukken onafgeschreven zijn gelaten.

Transcriptie B. D. Poppen © Uithuizen, 2010
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No. 119.
AANMERKINGEN.
Dit Register bestemd tot de boeking der door de Landbouwers, volgens Artikel 16 der wet van
29 December 1835, (Staatsblad no. 41), te doene opgave van het getal bunders door hen met
de bij die wet belaste graansoorten bezaaid, waarna het Gemeentebestuur de hoeveelheid
graan bij raming zal bepalen, welke de Landbouwer kan geacht worden ter markt te zullen
kunnen leveren, en tengevolge waarvan door hetzelve aan den Landbouwer kosteloos zal
worden afgegeven; het bij dat Artikel bedoelde bewijs, tot vervoer van granen naar den molen
of op de markt, hetwelk zal moeten inhouden:
a. Dat de persoon door wien of op wiens last de aanvoer plaats heeft, werkelijk is
Landbouwer, in gebruik hebbende akkers, waarop gelijksoortige granen door hem geteeld
worden, en vermeldende tevens de hoeveelheid granen, door hem gedurende den laatsten
oogsttijd ingezameld, waarop alsdan door de Ambtenaren de ter markt gebragte en aldaar
verblevene hoeveelheid graan, zal worden afgeschreven.
b. De granen welke de Landbouwers kunnen aantoonen, tengevolge van openbare
verpachtingen van tienden, of van veldvruchten verkregen te hebben, en wel tot zoodanige
hoeveelheid, als op den voorschreven voet door de Gemeentebesturen zal worden bepaald, en
c. De granen van vorigen oogst herkomstig, welke in de schuren der Landbouwers
voorhanden zijn, mits niet te boven gaande de hoeveelheid, welke in de vroegere
bewijsstukken onafgeschreven zijn gelaten; deze laatste invulling echter zal moeten
overgelaten worden, aan den Ontvanger van de Directe Belastingen, In- en Uitgaande Regten
en Accijnsen van de Gemeente, door wien het bewijs moet geviseerd worden, en zulks op
vertoon van het vorige bewijs, hetwelk alsdan door hem zal worden ingetrokken.
In de strook welke aan het Register gehecht blijft, en in het aftegeven bewijs moeten de
getallen in schrijfletters worden uitgedrukt.
De Gemeentebesturen zullen zich van de deugdelijkheid der gedane opgave behooren te
verzekeren en de konsenten niet afgeven dan met volledige kennis van zaken.
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