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~.EHEIM.

Artikel 128.

De subcommissie, in de vergadering der Staatscoll11)1issie
voor "Grbndwe~sherzieningvan 26 Januari 1911 door den VOOR.

ZIT TER benoemd om een" bepaald geformuleerd voorstel" (artikel 5
van het Reglement van Orde) te doen ten aanzien van het
Vierde Hoofdstuk der Grondwet, met uitzondering van de
artikelen 127, 134, 3de lid, 140 en 145, en/van het Negende
Hoofdstuk, heeft, ter voldoening aan d,e haar ~trekte opdracht)
de eer het volgende voorstel aan het oordeel der 00nln1is818
te onderwerpen met betrekking tot Hoofdstuk IV.

De subcommissie stelt voor dit artikel te lezen als volgt:

"Niemand kan tegelijk zijn lid der Eerste Kamer van de
staten-Generaal en lid ~,"'der Staten 'van de provincie die hem
afvaardigen, noch ook '-IId'" der St~ten van meer dan ééne
provincie."

Toelichting.

In de vergadering .der Staatscommissie van 20 Januari 1911
werd een voorstel tot schrapping van artikel 128 ver
worpen, maai geen bezwaar gemaakt tegen de vereenig
baarheid van het lidmaatschap van de Eerste Kamer 111et
dat van "andere provinciale staten dan die het Eerste
Kamerlid afvaardigen. De subcomrntssie, die de door de Staats
commissie voorloopig gedane uitspraak de juiste acht, heeft
in haar voorstel deze uitspraak belichaamd, Z~i heeft de redactie
zóó gekozen, dat boven twllfel wordt verheven dat men wèl
verkiesbaar is voor het lidmaatschap der staten van de provincie
door welker staten men voor de Eerste Kamer is"gekozen ge~,'

weest. Zij is voorts bij hare redactie' .uitgegaan van deze op
vatting van artikel 82 der Grondwet, dat het de provinciale
,~staten der provincie z~jn' die afvaardigen, zoodat niet kan
worden gesproken van eene afvaardiging door de provincie.
. De subcommissie heeft het slot. van' het· tegenwoordig
.artikel 128 in hare redactie gehandhaafd, Herhaaldelijk is be
-weerd dat, waar de Grondwet voor het lidmaatschap der
Staten provinciaal ingezetenschap eischt, het overbodig is daar
naast te verbieden dat men lid .zij ,van de staten van n18e1'
dan ééne provincie. Maar het isl niet-boven iederen twijfel ver
heven dat niet tijdel~jk het ingez~nschapvan de ééne provincie
u;ettelifk, kan samenvallen met dat van een ander gewest. Het
'is daarom der subcommissie, in overeenstemming met hetgeen
haar is voorgekomen de zienswijzederStaatsconln1is~ te
zijn, voorzichtig toegeschenen het verbod te handhaven.TTl.et
heeft altijd deel van hel artikel uitgemaakt en schaadt niet.

De subcommissie heeft geen gevolg gegeven aan het in de
vergadering der Staatsconlmissie van 20 Januari 1911 geopperd,
aanvankelijk met instemming ontvangen, denkbeeld. 0111 .in dit
'artikel den wetgever uitdrukkelijk de bevoegdheid toe te kennen
betrekkingen, door hem aan te wijzen, onvereenigbaar te ver
klaren met het lidmaatschap der Provinciale Staten. Schr~ift

men eene dergelijke bevoegdheid in de Grondwet, uit vrees dat
anders zal worden beweerd dat artikel 128 de uitsluitingen
noemt en dus de wet deze niet kan uitbreiden, dan moet rnen
Ook in "de .Grondwet 'van de bloed- en aanverwantschap als
uiteluitiugsgrond spreken, gelijk dan ook de Grondwetin hare

'lezing van 1815 in artikel 81 voor de leden der Tweede ,Kalner
,"deed, althans den wetgever bevoegd rnaken ook een verboden
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graad van bloed- of aanverwantschap' op te n81118n. Op die vvijs
zou de Grondwet in meer bljzonderhec1en treden dan voor haar
wenschelijk is. Onder vigeur van~ nu gelàenet.art~128
heeft de maker der provinciale wet zich bevoegd gerekend de
artikelen 20 en 21 dier wet vast te stellen, en het is der
.subcommissie niet bekend dat de grondwettigheid van deze
voorschriften ooit is betwist. ~l= ;J:'88~der Grondwet +nooit
limitatief uitgelegd. De suhcornmiseie geeft er daarom de voor~,

keur aan dat men bij de geldende uitlegging en toepassing zich
nederlegt. Maar dan moet ook in de 4de alinea van artikelLà? 
en van de 'Bde alinea van artikel 143 geldt hetzelfde - het woord
"alleen" voor "veTeischt'~ niet worden ingevoegd. Juist het ont
breken van dit woord in artikel 127en in artikel 143 - in tegen
:stelling 'van zijne, opneming in artikefBd juncto artikel 90 --'--,
~V001~ ~denwet:geverde ,bevo~gdheiqiW; IjH~.i~O!
het'mákenvän bepalingen als die in artikel 20 eu-urtikel 21
der provinciale wet zUn vervat.

De, subcommissie, 'hoewel in dit rapport 'geen voorstel
omtrent dit, artikel opnemende) wil 'daaruit 'nIet' hebben afge
leid dat. zU hef:onder 'alle oinstandigheden onveranderd wil
zien gehandhaafd., Wordt eene nieuwe redactie van artikel
86 door de Staatscorrnnissie aan vaard, ,dan zal daarvan
herziening ook 'van dit artikel het igevolg moeten worden,

~ i~ ~ -(tJ1l.(,w

-I~~~...

Artikel 131.

Deuubcommlssle stelt voor in het opschrift van de tweede Opschrift van de 2de
.afdoollng het ,woord "rnagt", te vervangen "door het woord afdeeling en artikel 133 ..
'"bevoegdheid" en in artikel 133 de woorden : "het gezag. en
de magt van de Staten worden" te vervangen door de woorden :
"de bevoegdheid der Staten wordt."

Toelichting.

In de vergadering der StaatsC0111n1issie van '20 Januari.Lûl I
Is door een der 'leden het' denkbeeld 'aan de handigedaan dat
In dit voorstel is uitgewerkt. Het opschrift van de2deafdee
ling van het vierde hoofdstuk spreekt'van de "magt~' der
Provinciale Staten. Artikel.13S vermeldtrnaast en vóór "de
magt.' "het gezag." .De laatste terrn wordt dan weder 'over
boord geworpen in.Jiet opschrift ,van de tweede afdeelrug der

.provinciale 'wet. ZO'O, verschillende wijze van omschrijving

.van dezelfde zaak Is in zich zelve reeds bedenkelijk. Er komt
bi] ,dat de woorden ,;gezag" en" magt" ter aanduiding van
de bevoegdheid der Staten - in tegenstelling ,~het woord
"bevoegdheid" dat artikel 142 der Grondwet bezigt ter om
schrljving van '@ ,lälitfil) taakL-', de, opvatt,ingin ,de hand
werken dat de competentie der Staten eeneandere, hoogere
is dan die van de gemeentebesturen op, hun,' terrein; dat
.daarin iets nawerkt van hunne vroegere souvereiniteït. Dit
een en ander rechtvaardigt de voorgestelde ~vijziging..

De subcommissie stelt voor aan dit artikel cene 2de alinea
toe te voegHnvan dezen Inhoud :

"De wet bepaalt welk gezag de Staten vervangt, wanneer
-deze in gebrekeblijven de gevorderde rnedcwerkmz se.verleenen."

Toelichting.

In' de Grondwet ontbreekteene bepaling, die aanartikel t äû

der provinciale wet 'eene grondwettelijke" basisverschaftv Dit
zou niet hinderen, zoo niet artikel 127 der gemeentewet die
basis ,wél yond inde laatste alinea .vari artikel 144derGi~~nd
·w'et~,.,rr9an§.- kan, .met gebruikmaking van het argumenturn
aéQll,ti'a~i9"wordenbeweel~d,dat,waar' deiGrondwet op het'
gebie~.:xal1",hetzelfbestuur der deelenden wetgever wél ver
gllnt','eelle: 'anc1ereautoriteit te stellenTn de plaats, van de
nalatige'gemeentebesturen, maar niet 0111 OOk zoo op te treden
tegenover staten ..die in verzuim, zijn, deze nooit van dit terrein
kunnen worden verdrongen, De voorgestelde aanvulling snijdt,
zulk eene bewering .af,

-I~
..c ~ L ~ 1A~~l""\.I~"'N'~

Artikel 135".
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In het voorstel .hangt het begrip "gemeentebestuur"vollèdig
inde lucht. Zeker':" ook ·de .Grondwet zooals z.iJ nu luidt'omltjnt
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dit begrip niet, rnaar laat de uitwerking over aan de Gemeente
wet, die rnet dat 'vvoord nu eens den raad, dan weer burge-

U,lees,te,r en wethouders, ook wel den burgemeest,e",r aandUl,Odt -I tI '
(artikelen 134 en 126 der Gemeentewet). ~er brouwt yr ..' , " }.J
dit, [geen kwaad, omdat de Grondwet vooropsteltÈm vastlegt L-~
dat I-ftan het hoofd der gemeente een raad staat, en dat aan" ,

:::::n r~::li::t ::n~::::e:~s:l::~ :::io::~I~:el:.:e:ron~;~~"~' itt Ik~,~ /W7 '~~<,
te zwijgen en toch aan dat gemeenïe'estuur de volheid der ~~.~~4t"~
macht van regeling en bestuur over te geven, zoodatde wet ,l ~'

deze volle machtsocfcning kan afwentelen op wion haar zal ~, l~ ~ 1,.

eoed dunken, zelfs op een college dat", buiten alleInmeueine .. " s
der ~emeentenaren om. ir: he~ leven tree.dt, +'-' gaat na~~.d,~ 1- ; \
meemug der su.2tcommlssle lU8t !Ht. en IS ter verwezenlljking , i' -0 4.L~
van de gedachte die het voorstel voortbeweegt, ook .niet noodig:
De groote fout, die de tegenwoordige organisatie aankleeft en
die aan de klachten en grieven brandstof toevoert, is deze,
dat bestuur en regeling beide door de Grondwet zijn gelegd
in de handen van den raad en dat daardbordit'!ichaalTI te groote ,
macht heeften tegenover het college met dagcllj ksch bestuur'
belast in eene te bevoorrechte stelling komt te staan. Welnu:
laat de Grondwet voor den raad in het vervolg alleen denlacht
van regelen en verordenen, die bl~ikensde,toeljchting tot het
voorstel ook de voorsteller hem wil laten, opeisenen en van,
de macht oen bestuur geheel zwijgen. De wetgever heeft dan
de grootst denkbare vritheid om het bestuur naar zijn vrij
inzicht te regelen, zonder dat de 'grondwettelijke waarborg ~ , A.. ! '

verloren gaat dat de rechtstoestand der gemeentelijke inge- I t ~~~~~~'i/~",'-I
zetenen alleen door een rol~g~an ln@~ ° ; 811reuortc/iJ i l1vTOOl eiil?iiIo 1 ..... " , ",
wordt vastgesteld of ge~zlgd. Zwugtde\;Grondwet van het
bestuur, dan kan de wetgever, Glit vcortsomrrjge gemeenten
anders organisoeren dan voor andere.i- hij, kan het voor een
goed deel doen blij ven bij den'Ta(:L\l,.qf .het dezen ontnomen
en het afwentelen op colleges voortgekomen uit af buiten den
raad, gekozen door den raad" of op an:d~rew:ijs. Hij kan het
tegenwoordig veel .aangeprezen instituut .·Gler zelfstandige ,'b~,-

~rscolnlnissies voor, bepaalde diensttakken aanvaarden .. en
deze doen samenstellen zooals het hem goed zal schtjrren.
Kortom: hij kan, mits hij den raad slechtsIatc tdc regelende,
de wetgevende macht, die de voorsteller 'zelf zich in de toe-'
komst ook bij den raad denkt, elke denkbare bestuursótgariî["

:~:i:ela~~:::r~ndee~e~~~~~e~:t ~~~c:~~~n:e:::~:~eA1~:Yhet -j
De vorenstaande beschouwingen leiden de subcommissie

tot het 'voorsteIL

a. artikel 143, lste l1d, te bepalen, da;1i~ elke gemeente
is een raad,1welks leden rechtstreeks voor e\m-bepaald aanta~
jaren worden gekozen door de mannelijke ingezetenen der,
gemeente, tevens Nederlanders" volgens een kiesrecht ten':'
aanzien van welks regeling de sub-commissie haar advies'
wenschtopte schorten tot de voorstellen rakende het kies-
recht voor de Tweede Kamer en de Provinciale Staten ter'
tafel liggen;

b. voor de verkiesbaarheid voordien raad artikel 143,
Bde'Jid te behouden, behoudens de mogelijkheid dat de woorden"

"bij regterlijke uitspraak de beschikking of het beheer over~ -I ~,' '. J,'f.,,'
goederen hebbel verloren", in aansluiting aan hetgeen daar- I -- c..
omtrent voor h~ politiek kiesrecht wordt bepaald, nogwljziging
noodig .hebben;

c. de 4de zinsnede van artikel 143 te behouden;

d: /dec1a:atste zinsnede van artikel 1~3 te, maken tot een
afzo,nderlijk,artikel.143bis, aldus luidende ':

"Aan het hoofd van den raad staat een burgemeester, die
door don Koning wordt benoemd en doortJI1 ontslagen."
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~ e..,-'rtikel 144·· der-Grondwet te lezen aldus :: ...
~~ai1 den ráád wordt de regeling van de huishouding, der
'g'eirieel1té overgelaten.
~ .

Hij .maaktvdevcrordeningen, "die hij in het.Jiclang der' ge
meerite .noodig· oordeelt.

Wanneer de "regeling van de huishouding eener gemeente
.door den gemeenteraad .grovelijk wordt verwaarloosd, kan
Îeene wet de wijze bepalen waarop in die regeling, met afwl]
f\king van het eerste en het tweede lid van dit artikel, wordt
voorzien,

Wanneer de wetten, algomeene maatregelen van bestuur of
provinciale verordeningen' het vorderen" verleenen de gemeente
lbesturen hunne medewerking tot uitvoering daarvan.

De wet bepaalt, welk gezag het gemeentebestuur vervangt,
'wanneer dit in gebreke blUft de gevorderde medewerking te
verleenen." r

Voorzoover .de vijf onderdeelen van dit'! voorstel niet reeds
l,hunne toelichting vinden in de ontwikkelingvan denkbeelden
.die isvoorafgegaan, merkt de.subcommissie nog het volgende op:

_ a. Nu de raad niet meer regeling en bestuur beide nood
-wendig moelt:behouden, komt de uitdrukking dat hij staat aan
'hctIroofd 'cret-gomeente nictrneer tot haar recht. :Z.ij.is daarom

.weggelaten. 'Zlj'is ook' niets zeggend. De aard van de bevoegd-
"l~ eid die aan' ""eenig orgaan "is toegekend beslist over ztjne
machtstelling, niet "eene verklaring als waarmede artikel, 143
wordt ingeleid.E'tis ook geen reden om juist van den raad te
zegggen datnij'het hoofd is van 'de gemeente, waar noch van
-eenig orgaan'. In de'ptovincie, noch van eenig orgaan in het
Rijk is gezegd, dat ····hetaan het hoofd' staat.

Door .te bepalcnidat -in ;,elke" ·gemeente een raad is, komt
i.:tevens ,.uitdat de wetgever in andere opzichten de gemeenten
-wat haar .organlsatieaarrgàaf niet alle behoeft te schoeien op
'èlezelfde .leest.

.Dcn eisch dat slechts mannelijke kiezers voor de raadkeus

~..

'.'•. ," ••...... ' '. ..' .. '~.'.':0. ".,:4t.oZ!\l.I... I.: 611 wo.rden. toegelaten .wenscht~,. '. u ~co.,mm;issie te .b.eh,.~'ud..·..~.n..."141,~ .. »: Ook voor de verkiesbaarheid wil d~bCOnllmssre.den
',:'1 . , • j pfp",. eisch behouden zien dat men behoore tot het "manneljjkge-
r~~ .' <';':sla?ht~, Z~j spreekt niet tegen dat er vrouw~n ,z~jn, die met

eer .eene. plaats in .den gemeenteraad zouden innemen. Maar
~ij .wenecht de, .. vrouw niet in het politieke leven binnen te
.leidcn en vreest dat, als men de J deuren van de raadzaal voor
haar open, stelt; daarvan noodwendig- het gevolg .worden moet
'dat men verder. .moet .guan.

d, In .het voorstel van den VOORZITTER wordt gesproken
iVan het hoofd van het gemeentebestuur en .in het midden
..gelatenwelkezijn titel en .zijne verhouding tot ,den raad zullen
zijn. De suboommissie meent dat de benaming" burgemeester"
dermate. .het .burgerrecht· heeft verkregen ter .'. aanduiding van
.het hoofd van het ge111eentebestuuI~,'dat het alleszins aan-
.beveling verdient dezenwaardigheidsbekleeder aldus in de
'grondwet zelve te noemen.' Zij 'meent ook dat 'sburgemccstcrs
-stelling die moet bll] ven .' van hoofd van" den raad. De wet
.kan dan z\jne verhouding tot .het .. besturend college of de
besturende colleges vin vrtiheidregelen. Door van den burgo

.mcester in een afzonderlijk artlkeliteigewagen kornt ischerper
"nit dat hij niet ruit den raad behoeft voort 'tc -komen; zoodat
-de pen kan worden gehaald door de woorden "ook buiten
.de leden .van den .raad" , cUe· thans in het laatste .lid .van
.artikel 143 .; te lezen staan' en die de opvattingJn de band
werken, ~tJ?ijlFn@l1l%·8;i~r af13ilrel 8'>t-~er;w"'g:'Q"'ii~tê~rri5en·e,t;'.01I11lel~e1:, i
dat bij 'voorkeur een raadslid op den burgemeesterstoel moet
plaats nemen.

De ~van den burgenleester door de Kroon wenscht de
(s'ubcornnlilsie, evenals de voorsteller, te. behóûClBf\'{Alkan
.wordon toegegeven dat het ambt van burgemeester toto-coels
-verschilt van. dat van Commissaris der Koningin, toch is het
.voor '8 burgemeesters onafhankelijkheid van den raad gewenscht
dat hij niet aan diens benoeming zijne'verheffing dankt. Om
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Artikel 145~

6,

dezelfde reden schijnt ook het moeien van den, raad in de
keus ongewenscht.

, :1 . ' tik 1 144 . Nieuw artikel.'De sublco111111issie stelt voor achter ar 1 78 _ een 111euvV
artikel in teJasschen 'luidende:

rBehoudens de uitzonderingen door de wet bepaald, zijn de
vergaderingen van den raad openbaar. . 11

Artikel 131 is op de leden van den raad 'van toepassing.J

Toelichting.

Sedert 1848 is de openbaarheld der vergaderingen van de
Karners der. Staten-Generaal en van de Provinciale Staten door
de Grondwet bevolen. De regels voor de openbaarheid der
handelingen van, de gemeenteraden bleven voorbehouden .aan
de wet, omdat men twijfelde of ziJ althans: in den aanvang
voor alle gemeenten door te voeren was. Niettemin heeft de
Gemeentewet de openbaarheid ook voor' de. raden aangenomen
en haar zelfs met meer waarborgen omringd dan voor de
an dere vertegenwoordigende colleges bestaan. De subcommissie
meent dat het beginsel van openbaarheid ookvoon do. raden
in de Grondwet zelve moet worden neergelegd en 'dat er ook
alle aanleiding is om, op het voetspoor van .de artikelen ,~6

en 131 der Grondwet, aan artikel 45, der, .G:erheentewet een
grondwettelijken ondergrond te geven. Dat iu:.de redactie vder
subcommissie wèl artikel ,131 van toepassing.wordt'verklaard
en niet ook, voor de openbaarheid eenvoudig, naar het 2de lid
van artikel 130' der Grondwet wordtyerW,è'~en"yh)dthiorin
zijn grond dat de wetgever ,de vrijheid ~öet behouden ieen
voorschrift omtrent de openbaarheid Je g;eye,nalf?voorkornt
in artikel 44: der gemeentewet. ' ' .

Ofschoon artikel 145 niet aan het'eoI"dée1 der;lbcommissie
is onderworpen, worde het haar .toeg~staan te wijzen op 'de
werischelijkheid der verplaatsing van:'dit artikel, op' het voo~o-

beeld van artikel 140" naar' het slot 'ViIi',',de~e afdeellng. ",
• • .', . • " .' 'I' ,r ',: • ~.,'. :~. ': ,',' , • . . "

r'V

De subcommissie stelt voor dit' artikel te, •• doen voorafgaän
aan artikel 146 en het eerste lid te lczeu'uldus : ;\'.j

"Elk besluit van een gemeentebostuur tot het invoeree,
wijzigen of afschaffen van eene plaatselijke belasting behoeft
de goodkeurlng ides Konings."

Toelichting.

Het voorstel tot verplaatsing van het artikelvindt zljngrond
In de wenschelijkheid dat de' beperkingen, die de Grondwet
den wetgever stelt ten aanzien van de regeling der publiek
réchtëjlijke bevoegd~van de gemeentebesturen, volledig
zijn afgehandeld, vóór de band welke "hem ten!' aanzien, van
de reg,el,ing der Jjri,.~vaatrechteljjke beVOegdhe,id "?" aangelegd
lèCo,'IDIt@n{ wordtl.--

De wijziging' van het eerste lid wordt aanbevolen, 'omdat
hetwenscheLijk is de' 'bevoegdheid der gemeentebesturen op
plaatselijk belastinggebied te omschrijven op .dezelfde .wits als
voor de staten in artikel 136 gesch.iedt.Dat de voordracht enz.
van plaatselijke belastingen aan. de Kroon geschiedt door de
tusschonkomst van de Gedeputeerde Staten is. eeneheilzame
bep'aling.Maar zij behoort niet in: de Grondwet, maar in de
wet tehuis en wordt dan ook in artikel 233 der Gemeentewet
aangetroffen.

Desur{commissie stelt voor om de' eerste drie woorden van
artikel 148 te vervangen door de' woorden: "De gemeente
besturen" .

Ten aanzien van het Hoofdstuk van den Waterstaat (IX)
heeft de subcommissie geen voorstel te doen. Het hoofdstuk
is in 1887 ingrijpend gewijzigd en de uitwerking in verschil
lende wetten van de toen gewijzigde voorschriften heeft hunne
doelmatigheid bewezen. Wél zijn in de vergadering der Staats~

Artikel 147~

Artikel 148.,
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eommissie van- 2[) Januari 1911 ten aanzien van de. artikele-n
t J _.. A_.I./:I.~~1 .. 99 en", 191 .opmer~ingen gemaakt, maar bij he~ ·onder de
r:.~ ·V- ~_ .. ..·~ogen zien daarvan ls~subcommlssH3itot het besluit gekomen

dat, zij nietbehooren ~ leiden tot wljziging Van deze artikelen.
Bij artikel 190 zijn het de verordeningen der Staten die z~j 
in tegen stelling van die welke zij maken in het zuiver huis
houdelijk belang der provincie, in tegenstelling ook~van de
zoogenaamde uitvoerlngsverordeningen, die het uitvloeisel ztjn
van de medewerking door hen en door de Gedeputeerde Staten
(1'éU1 de rijkstaak - krachtens bet hun in dit grondwetsartikel
J.'.uncto. artikel 136 der pr.ovi.nciale we~gedragen t.. oezicht
rnaken over waterstaatsaangelegenheden,r ~ie in de evenge-
noemde vergadering naar voren zijn •gebracht. Er is te haren
aanzien gevraagd of de bevoegdheid om zulke verordeningen
te maken niet opzettelijk in artikel 190 moet worden gevestigd en
of niet, als het derde lid van artikel 134 der Grondwet vervalt,
waartoe de Staatseornll1issie voorloopig heeft besloten en -wat
de subcommissie, die dit punt nog eens opzettelijk heeft over
wogen, de vrijheid neemt aan te bevelen, toch voor deze ver
ordeningen de Koninklijke goedkeuring moet geëischt blijven.
De subcommissie antwoordt op beide vragen ontkennend, Waar
aangenomen mag worden dat deze categorie van verordeningen
begrepen is in diewelke in artikel 134 der Grondwet juncto artikel
140 der provinciale wet zijn .bedoeld en de praktijk deze opvat
ting ook heeftaanvaard, acht de subcornmissie het niet geraden
aan dez~ verordeningen eene afzonderlljke plaats in te .ruimen.
Anders zou het zijn zoo men de Konlnklljke goedkeui'ing, bij
het schrappen' •.~ van 'het3de lid van artikel 134, voor deze
verordeningen zou' willen behouden. Maar ook' dit rekent de
sub-oommissio noch' noodig, noch gewenscht. En daadwerkelijk
Zou dit op handhaving van het derde lid van artikel 134 neer
komen, daar immers de overgroote meerderheld der provinciale
verordeningen het gebied van artikel 190 der Grondwet bestrijkt.

In artikel 191' heeft de uitdrukking "de besturen van

~.' LI. i. '1'. I

Á

:

J
- .f1iJh. .4.···"·.'. .;..' '~"""""'.'." ", ",".',' ,' '. w.a•-.te.,.r..s.".. Ch.appe.n" ·tQln13e.~~enliÎ"e aanleidl.'n

g gegeven~·... .-.,~--0 . [1' /WJ... Dlt- -, • ~fjfj'if!1dat deze uitdrukkingEw bililtJllla hl d9 ]3188t8 ,

r e..---r. .... ..... ' - L ~A -.-l.,I.,,·" :..rk.v~,.:. aan :vetgev.ing .. doet ,denken. D.. e subcommissie~·Jtr heM
~ I ~~~~, ~ met. De uitdrukking kan op het een zoowel als op het

, , .~..~ .~~.... . : .. .El .. .. { Ç,Lndnoelen. En het is niet mogelijk het orgaan, dat in het
F==J ~". i ... .:/'.... W.,aterschap de .. wetgevende macht zal uitoefenen, in de.... Grondwet

ti . 'aan te wijzen. Wie die macht heeft 1110et in het waterschaps-
, A __, _ IJ .. _/ L r· reglement - de grondwet voor de waterschappen --- wordenX /I,/~~ .(A . g.',eregeld, .gelljk .dan ook artikel~der wet'vaIÛS95 (Staats-

blad n'', 139) ~~; uitvoering van artikel 191 der GrondwetL
naar het reglement van elk waterschap in het bijzonder ver
wijst.

's-Gravenhage, 15 Maart 19'11.

J. OPPENHEIM, »oorzüter.
S.,VAN CITTERS.

G.-- v: VAN DER FELTZ.

,FAN LYNDEN VAN SÁNDENBURG.

O. VAN NISPEN TP,T SEVEN4-,ER.
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