
Commissie Th. Heemskerk, Subcommissie voor Hoofdstuk IV en IX 
NA Commissie Herziening Grondwet 1910-1912, inv.nr. 6 
 
Notulen der vierde vergadering, gehouden op Woensdag 8 Maart 1911, in de kamer 
der Vde Sectie van de Tweede Kamer. 
Voorzitter de Heer Oppenheim. 
Aanwezig alle leden. 
 
art. 135 
Art. 135 is aan de orde. 
De Voorzitter herinnert eraan, dat het in pleno niet tot opmerkingen aanleiding gaf, 
maar wel in de Commissie van 1905, een voorstel, reeds in 1887 door den Heer 
Mackay bevorderd, n.l. om er een tweede lid aan toe te voegen, in den trant van art. 
144, tweede lid. Wel is eene dergelijke regeling reeds uitgewerkt in de artt. 127-129 
der Provinciale Wet, <ingevoegd vanuit de marge: maar zij heeft geene 
grondwettelijke basis>. De Voorzitter stelt ook thans zoo'n tweede lid voor. 
De Heer Van der Feltz had iets dergelijks reeds in pleno gewild, maar de Commissie 
van 1905 spreekt van "de Staten"; is dit voldoende, terwijl in art. 144 sprake is van 
"gemeentebestuur"? De meeste uitvoering van wetten, enz. is bij Ged. Staten, slechts 
alleen de verdeeling in kiesdistricten en de uitvoering der Jachtwet geschiedt door de 
Provinciale Staten. 
De Voorzitter legt nader uit, in verband met de artt. 134 en 126 der Gemeentewet, wat 
onder "gemeentebestuur" is te verstaan. Nu hebben Ged. Staten wel de dagelijksche 
leiding en uitvoering van zaken, maar dat slaat op het provinciaal bestuur, en past dus 
niet hier. In art. 135, eerste lid, staat "Staten", en wie dat zijn, wordt in artt. 127-129 
der Provinciale Wet aangegeven. Het bezwaar van den Heer Van der Feltz -ware het 
juist - zou dan reeds in de bestaande Grondwet gelden. 
De Heer Van der Feltz meent dat dit bezwaar dan ook werkelijk reeds thans geldt. In 
de oude redactie van art. 127 der Provinciale Wet stond ook, dat de Staten de 
uitvoering hadden van de Provinciale Wet. 
De Voorzitter zegt, dat ook toen Gedeputeerde Staten waren aangewezen. Spreker 
gelooft, dat als men de redactie van 1905 volgt, vergissing is uitgesloten. Wil deHeer 
Van der Feltz een voorstel doen? 
De Heer Van der Feltz zal dat niet doen, maar wilde wilde alleen inlichtingen vragen. 
 
art. 135 
Zonder stemming wordt besloten dat aan art. 135 eerste lid, dat wordt overgenomen, 
een tweede lid wordt toegevoegd, luidende: "De wet bepaalt, welk gezag de Staten 
vervangt, wanneer deze in gebreke blijven de gevorderde medewerking te verleenen. 
 
art. 136 
De Voorzitter herinnert er aan, dat bij art. 136 alleen de Heer Van de Velde in pleno 
eene opmerking gemaakt heeft, die verworpen werd.  
 
art. 137 
Besloten wordt art. 136 niet te wijzigen, en art. 137 evenzoo <geschrapt en vervangen 
door "evenmin"> 
Bij art. 138 herinnert de Heer Van Citters er aan, dat in pleno de Heer Van Idsinga 
over "ingezetenen" heeft gesproken, doch waaromtrent de Voorzitter opmerkt, dat 
toen beslist was het zoo te laten.  
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art. 138 
Besloten wordt art. 138 ongewijzigd te behouden. 
 
art. 139 
De Voorzitter zegt, dat bij art. 139 in pleno is gebleken, dat de meerderheid niet wilde 
weten van eene benoeming van Ged. Staten buiten de Prov. Staten, gelijk de Heer De 
Beaufort in 1905 wenschte. De Voorzitter stelt voor de quaestie niet weder te 
behandelen, en daar ook geene andere wijzigingen worden voorgesteld, blijft art. 139 
onveranderd. 
 
art. 140 
Naar de Voorzitter opmerkt, is art. 140 naar eene andere subcommissie, die voor de 
Justitie verwezen. 
 
art. 141 
De Voorzitter herinnert bij art. 141 aan de opmerking in pleno gemaakt door den Heer  
Van der Feltz over het toezicht van den Commissaris des Konings, in verband met de 
Geldersche quaestie. Met den Heer Van der Feltz ging het plenum echter niet mede. 
In het artikel zit verder nog de quaestie van de stem van den Commissaris, maar 
spreker zal daar niet op ingaan, aangezien het een overwonnen standpunt is. Het 
artikel blijft ongewijzigd. 
 
art. 144 
Aan de orde is nogmaals art. 144. 
De Heer Van Lynden van Sandenburg wilde bij het eerste lid vragen, of men zich den 
vorigen keer bewust is geweest van het feit, dat, ook volgens de nieuwe redactie, de 
geheele Raad zal worden gekozen door de kiezers, die de wet aanwijst. 
De Voorzitter meent, dat de vergadering dat ook had bedoeld. Ordeshalve stelt de 
Voorzitter thans voor, dat de geheele Raad zal worden gekozen op de wijze als reeds 
was aangenomen. 
De Heer Van Lynden van Sandenburg vindt het niet wenschelijk, dat een gedeelte van 
den Raad wèl, een ander gedeelte niet gekozen zou worden door de kiezers. Met een 
bestuurscollege is het iets anders, want bij een groot college behoeven het niet allen 
raadsleden te zijn.  
De Heer Van der Feltz wil het laten als is vastgesteld, nu wetgeving en bestuur 
gescheiden zijn. 
De Heer Van Nispen tot Sevenaer kan zich slecht eene practische toepassing voor 
oogen stellen, als men een gedeelte kiest, en een gedeelte niet. Wanneer men anderen 
dan gekozenen in den Raad brengt, dan zal in het Rapport ook moeten gezegd 
worden, wie dat zullen zijn, en hoe men het inrichten wil. Spreker wil hetgeen reeds 
aangenomen is, behouden. 
De Heer Van Citters kan zich het denkbeeld in uitvoering ook niet voorstellen; men 
zal een element van tweedracht in den Raad brengen. Zoo iets, n.l. een deel gekozen, 
een ander deel niet, kan alleen geschieden bij een zuiver adviseerend lichaam. 
De Voorzitter gelooft, dat als de subcommissie zoo'n splitsing wil, zij in het Rapport 
ook moet komen met eene uitwerking. In Hamburg is de zaak zeer gecompliceerd. 
Spreker wil het artikel behouden, zooals het reeds was vastgesteld, vooral nu 
waarschijnlijk het bestuur aan den Raad zal worden ontnomen. Algemeen aldus 
goedgevonden. 

Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Grondwetscommissies 1883-1983
1910 Commissie-Th. Heemskerk, notulen, subcommissie h4 9, 1911-03-08

NL-HaNA, Staatscie. Grondwetswijziging, 2.04.53.09, inv.nr. 6



 
art. 144 bis 
In art. 144 bis wordt hij bij nader inzien thans weder verwezen naar art. 131, in plaats 
van naar art. 86. 
De Heer Citters vraagt, of niet moet gesproken worden over de ontbindbaarheid der 
Provinciale Staten? 
De Voorzitter zegt, dat dit verwezen is naar de subcommissie-Kuyper. 
De Heer Van Citters meent, dat als de Prov. Staten het kiescollege blijven, men nog 
zeer goed kan verdedigen, dat de Prov. Staten niet moeten kunnen ontbonden worden. 
De Heer Van Nispen tot Sevenaer herinnert er aan, dat het plenum de Prov. Staten als 
kiescollege wilde behouden, dus de subcommissie-Kuyper is gebonden; bovendien 
behoort de zaak ook daar. 
De Heer Van Citters vindt, dat de bezwaren verbonden aan de ontbindbaarheid, voor 
het provinciaal bestuur zóó overwegend zijn, dat een eventueel politiek bezwaar tegen 
de onontbindbaarheid moet worden op zijde gezet. 
De Heer Van Nispen van Nispen tot Sevenaer verzoekt den Heer Van Citters om den 
Heer Van der Feltz en hem (beiden leden der subcommissie-Kuyper) die bezwaren 
mede te deelen, ten einde ze in die subcommissie te doen kennen. 
De Heer Van Citters zegt, dat er eene politieke leuze kan zijn, waardoor ongedachte 
politieke combinaties zich zouden kunnen voordoen, ten gevolge waarvan in de 
Provinciale en Gedeputeerde Staten alles ontwricht zou kunnen worden, en men zelfs 
de beste Gedeputeerden zou kunnen verliezen. 
De Voorzitter is ook zeer tegen de ontbindbaarheid der Staten. Het karakter der Eerste 
Kamer zal dan verdwijnen, want dan is het kiesrecht zoo goed als direct. 
 
hoofdstuk IX.  
Aan de orde is het Negende Hoofdstuk. 
 
artt. 188 en 189 
De Voorzitter herinnert er aan, dat over de artt. 188 en 189 in pleno geene 
opmerkingen zijn gemaakt. Ook thans worden ze ongewijzigd overgenomen. 
 
art. 190 
In pleno hadden de Heeren Van Lynden van Sandenburg en Van der Feltz over art. 
190 eenige opmerkingen. De vraag is toen gedaan, of niet voor een zeker soort 
waterstaatsreglementen de goedkeuring van de Kroon moet worden gegeven. 
De Heer Van Lynden van Sandenburg  verkrijgt het woord, en betoogt, dat de 
reglementeerende bevoegdheid van de Provinciale Staten in verschillende categorieën 
is verdeeld: 
1. de verordeningen voor de huishouding der provincie, voortvloeiend uit art. 134 der 
Grondwet; 
2. de verordeningen, vermeld in art. 151 der Provinciale Wet, ter uitvoering van 
wetten enz., meestal uitgaande van Gedeputeerde Staten, maar soms, b.v. bij de 
Jachtwet, van de Provinciale Staten; 
3. de waterschapsreglementen, bedoeld in art. 190, tweede lid, der Grondwet; en 
4. de verordeningen, die de Prov. Staten maken ten aanzien van 
waterstaatsaangelegenheden die niet zijn waterschapsreglementen. 
Van deze laatste categorie wordt niet gesproken in de artt. 130-142 der Prov. Wet.  
Men zou kunnen denken, dat in art. 140 dier wet alleen bedoeld is de categorie, sub 1. 
aangegeven, maar uit art. 157 der wet blijkt, dat de Provinciale Wet alleen kent 
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waterschapsreglementen en andere verordeningen, in verband met art. 138 en 140 der 
wet. 
De Notulen van 1883 (blz. 117) huldigden wel een onderscheid, want sommigen 
wilden op het voorstel tot ontneming van het preventieve goedkeurings 
<"goedkeurings" geschrapt en vervangen door "toezicht"> des Konings op provinciale 
verordeningen eene uitzondering voor waterstaatsverordeningen. In de Tweede 
Kamer bij het amendement-Huber (schrapping van art. 134, derde lid, der Grondwet), 
is ook daarover gesproken, maar er was bij de Regeering omtrent deze zaak eene 
verwarring van begrippen. 
Nu zijn de Provinciale Staten wel bevoegd tot het maken van 
waterschapsreglementen, maar ten aanzien van andere waterstaatszaken hebben zij 
slechts toezicht, zooals ook art. 136 der Prov. Wet aangeeft. In de practijk zegt men 
steeds, dat het uitoefenen van "toezicht" meebrengt de bevoegdheid verordeningen te 
maken; vóór 1887 heerschte hieromtrent verschil van meening bij den Hoogen Raad, 
n.l. hoever de reglementeerende bevoegdheid van den Koning zich uitstrekte. Maar 
voorzoover het toezicht steunde op eene wet bleef toch de Hooge Raad van meening, 
dat de Koning bevoegd is verordeningen te maken krachtens zijn oppertoezicht. In 
1887 is die meening van den Hoogen Raad in de Grondwet overgenomen. Mr. 
Schepel, in zijn proefschrift over "Wegenrecht" gelooft, dat aan "toezicht" niet 
verbonden is de bevoegdheid om verordeningen te maken, en beroept zich op de 
meening van den Heer Röell en een vonnis van 1879. Daartegenover staat Mr. De 
Vries, die vindt, dat "toezicht" en het maken van verordeningen wèl samenbehoort, 
want het toezicht is opgedragen aan de volle vergadering van de Staten, en hoe 
kunnen deze het uitoefenen, zonder dat zij verordeningen maken. 
Nu verdient het, naar spreker meent, aanbeveling deze dubia te doen verdwijnen en de 
bevoegdheid om voor dat geval verordeningen te maken, uitdrukkelijk te verleenen. 
Spreker zegt, ter illustreering met een voorbeeld, dat in bijna alle provincies een 
Wegenreglement bestaat. Daarnevens is echter de zorg met betrekking tot de 
veiligheid enz. der wegen in de Gemeentewet aan B. en W. opgedragen. In de practijk 
zijn de Wegenreglementen van toepassing op de landwegen en niet in de steden, doch 
dit verschil vindt geen steun. Zoo is er ook de quaestie, wie zijn het "bevoegd gezag" 
van art. 427 Strafwetboek. Eigenaardig is daarom een vonnis van 13 Februari 1911 
(nog niet gepubliceerd), waarbij iemand, die eene belemmering op den openbaren 
weg had weggenomen, ontslagen werd van rechtsvervolging, omdat het verlof tot het 
stellen der belemmering niet was gegeven zoowel door Ged. Staten als door B. en W. 
Daarom moeten de bevoegdheden van de Prov. Staten vaststaan. 
Vervolgens is er het punt van de Koninklijke goedkeuring. Spreker heeft geen 
bezwaar deze hier te vorderen, ook al meent de Heer Oppenheim, dat men dan met de 
eene hand ontneemt, wat men met de andere gegeven heeft. Het argument toch om 
art. 134, derde lid, te doen vervallen zit in de provinciale autonomie, maar hier geldt 
het eene andere zaak, want hoezeer ook gedecentraliseerd, de Koning heeft het 
oppertoezicht over den waterstaat. Ook komt hier zeer uit, dat deze 
waterstaatsaangelegenheden van groote beteekenis zijn voor naburige provincies, wat 
spreker toelicht met een voorbeeld ontleend aan den Noorder-Lekdijk. Spreker wil 
daarom voor deze verordeningen de Koninklijke goedkeuring behouden. 
<vanuit de marge toegevoegd: De Heer Van der Feltz is het geheel eens met den Heer 
Van Lynden. Spreker wil de bevoegdheid om waterstaatsverordeningen te maken 
losmaken van art. 134, derde lid. Het inbrengen van de goedkeuring hier, is eene 
geheel andere zaak.> 
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De Voorzitter heeft met groote bewondering  het geleerde en klemmende betoog van 
den Heer Van Lynden gehoord. Deze onderscheidde 4 categorieën van verordeningen, 
maar spreker vindt geen grond om eene splitsing aan te brengen tusschen de 
verordeningen, bedoeld in art. 134, derde lid, der Grondwet, en die welke 
voortvloeien uit art. 140 der Prov. Wet. Spreker ontkent die scheiding op grond van 
art. 157 dier wet, want daaruit blijkt, dat de maker van de Prov. wet geene andere 
categorieën heeft gewild, doch slechts eene categorie op het oog had, n.l. de 
verordeningen, gemaakt in het huishoudelijk belang der provincie. In het andere geval 
zou de wetgever het zeker wel gezegd hebben, waar het geldt eene zoo belangrijke 
groep als de waterstaatsverordeningen. Spreker wil dus geene nieuwe categorie. En 
waarom, toen men art. 56 in de Grondwet opnam, deze zaak niet betrokken in de 
regeling? Daaruit blijkt juist, dat men geene nieuwe regeling noodig achtte. Juist voor 
de reglementen der kanalen is de Wet van 1818 tot 1893 gehandhaafd. De 
bevoegdheid der Staten tot het maken van zulke verordeningen wordt niet meer 
betwijfeld; waarom het onderscheid thans wêer oprakelen? Het is een strijd de lana 
caprina. 
Nu de quaestie der goedkeuring. Bijna alle verordeningen door de Prov. Staten 
gemaakt bewegen zich op het gebied van den waterstaat, wat ook een argument is om 
te bewijzen, dat zij onder art. 134 der Grondwet vallen. Als men daar de goedkeuring 
ontneemt, moet men ze hier dan wêer binnen halen? De Prov. Staten zullen zich wel 
meer gaan bewegen op ander gebied; dan geldt die bedenking in mindere mate, maar 
pro hoc et nunc niet. Wel zou er alle reden voor zijn, om den waarborg van art. 134 te 
brengen ook in art. 190, maar spreker stelt dat niet voor. 
De Heer Van Citters voelt veel voor het standpunt van den Heer Van Lynden, maar 
aarzelt toch met hem mee te gaan, nu men in de practijk de bevoegdheid der Staten 
om die verordeningen te maken, erkent. Spreker wil die bevoegdheid als vaststaande 
aannemen, doch niet de goedkeuring geheel en al wegne men uit art. 190. 
De Voorzitter zegt, dat hij dat ook niet voorstelt. De Heer Van Lynden repliceert. Wat 
de Voorzitter zeide, n.l. dat noch uit de Prov. Wet, noch uit het voorgevallene in 1887 
gebleken is, dat men eene vierde categorie wenscht, geeft spreker toe, en hij verwees 
in dat verband naar art. 157 Prov. Wet, het is de vraag, of men zich toen wel goed 
rekenschap van de quaestie heeft gegeven, en als men dat doet, dan gelooft spreker, 
dat men eene 4de categorie moet erkennen. Verder zeide de Voorzitter dat een beroep 
op art. 56 Grondwet niet kan worden gedaan, want juist op grond van art. 56 heeft de 
Kroon algemeene maatregelen in waterstaatsaangelegenheden genomen, die daarop 
steunen. 
Spreker is het met den Voorzitter eens, maar het geldt hier een ander geval. Van de 
algemeene reglementaire bevoegdheid des Koning in art. 56, is die in zake 
waterstaatsaangelegenheden een onderdeel, maar voor de Staten wordt in Hoofdstuk 
IX gevorderd eene medewerking aan de uitvoering der wet. Dat er moeilijkheden 
kunnen rijzen tusschen Ged. Staten en B. en W. is door den Voorzitter erkend. Als 
verder de Voorzitter beweert, dat Thorbecke wel aan waterschapsaangelegenheden bij 
art. 134 gedacht zal hebben, dan voert spreker daartegen aan, dat men vroeger ook 
meende, dat in het oppertoezicht de verordening-makende bevoegdheid lag 
opgesloten. 
De Heer Van der Feltz vindt, dat andere belangen kunnen betrokken zijn bij de 
verordeningen van art. 190 dan bij die van art. 134, en blijft dus bij zijne eerste 
meening. 
De Voorzitter wijst nog op art. 140 der Prov. Wet; "provinciaal belang" is ruimer dan 
"provinciale huishouding". 
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De Heer Van Lynden zegt nog, dat "provinciaal belang" in art. 140 Prov. Wet 
terugslaat op art. 134, tweede lid, der Grondwet. dat wêer terugslaat op art. 134, eerste 
lid. 
De Voorzitter geeft dat toe, maar moeilijkheden hebben die woorden niet gegeven; ze 
laten eene extensieve interpretatie toe. 
De Voorzitter stelt thans voor te stemmen over de vraag: "Zal de verordening-
makende macht der Provinciale Staten uitdrukkelijk in art. 190 worden geradiceerd?", 
en mocht dit aangenomen worden, dan te stemmen over de vraag: "Zoo ja, zal daarop 
de goedkeuring des Konings worden vereischt?" 
De eerste vraag wordt ontkennend beantwoord met 3 stemmen tegen, en 2 vóór. 
Tegen stemden de Heeren: Van Citters, Van Nispen en de Voorzitter, vóór de Heeren: 
Van der Feltz en Van Lynden. De tweede vraag is hierdoor vervallen. 
 
art. 190 
Art. 190 blijft dus ongewijzigd. 
 
art. 191 
Aan de orde is thans art. 191. 
De Voorzitter herinnert aan de opmerking in pleno door den Heer Van der Feltz 
gemaakt over de woorden "De besturen van de waterschappen." 
De Heer Van der Feltz zegt, dat hier bedoeld wordt de vergadering van ingeland, doch 
deze heeft wetgeving, en daarom is "bestuur" hier verkeerd. Spreker wil daarom 
lezen: "De waterschappen" enz. De zaak acht hij echter niet belangrijk.  
De Heer Van Lynden van Sandenburg vindt het het beste om het artikel niet te 
wijzigen. Verandert men het als door den Heer Van der Feltz aangegeven, dan onstaat 
er eene anomalie, want ook <vanuit de marge ingevoegd: met betrekking tot> de 
provincie en de gemeente spreekt men van "bestuur". Bij de behandeling in 1887 is 
uitdrukkelijk gezegd, dat "besturen" niet per se behoeft te zijn het dagelijksch bestuur, 
maar dat het ook kan beteekenen de algemeene vergadering. 
De Voorzitter vindt het voorstel niet zoo onschuldig; het woord "gemeentebestuur" en 
"provinciaal bestuur" is gepreciseerd in "de Raad" en "de Provinciale Staten". Maar in 
art. 191 kòn men niet preciseeren, omdat het afhangt van het waterschapsreglement, 
wie het "bestuur" zullen vormen, en wat het zal doen. Zie art. 1, tweede lid, de 
Keurenwet. 
De Heer Van der Feltz blijft het eene kleinigheid achten, en blijft bij zijne meening, 
doch doet geen voorstel. 
 
art. 191  
Besloten wordt art. 191 ongewijzigd te behouden. 
De Voorzitter herinnert er aan, dat in 1887 art. 191 in de Grondwet is gebracht uit een 
oogpunt van systematiek. Maar waarom dan ook niet gesproken over de medewerking 
aan de uitvoering? Art. 45 der Waterschapswet heeft dat geregeld, en ook 
aangegeven, welk gezag de waterschapsbesturen vervangt, als zij tot die uitvoering 
niet medewerken. 
 
(art. 191, bis) 
Spreker stelt daarom voor een nieuw artikel in den trant van art. 135 nieuw (eerste en 
tweede lid). 
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De Heer Van Citters vraagt, of als men aan art. 45 der Waterstaatswet een 
grondwettelijken grondslag geeft, verzwakt men dan niet art. 38, dier wet, dat niet 
zoo'n grondslag heeft? 
De Voorzitter zegt, dat voor dit laatste geval er nooit een grondwettelijke grondslag 
geweest is. Besloten wordt deze quaestie aan te houden, waarom de Voorzitter zijn 
voorstel voorloopig terugneemt. 
Thans wordt besloten reeds het Rapport op te maken. 
De Heer Van Nispen zoude wenschen, dat het Rapport uit ééne hand werd gemaakt. 
Met algemeene stemmen wordt besloten den Voorzitter te verzoeken het Rapport op 
te stellen, die zich daartoe gaarne <"gaarne" wordt geschrapt>bereid verklaart. Het 
Rapport zal dan worden gedrukt en rondgezonden. Hierna wordt de vergadering door 
den Voorzitter gesloten. 
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