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16 935 Verandering in de Grondwet van de bepaling met 
betrekking tot de voorziening in aangelegenheden, 
waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, 
alsmede van de bepaling inzake geschillen tussen 
openbare lichamen 

Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot ver-
andering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voorziening 
in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrokken, als-
mede van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen. 

De toelichtende memorie, die het Wetsontwerp vergezelt, bevat de gron-
den waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Lage Vuursche, 15 juni 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

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 de wet van 9 mei 1980 (Stb. 

271) heeft verklaard, dat er grond bestaat het daarbij vastgestelde voorstel 
tot verandering in de Grondwet van de bepaling met betrekking tot de voor-
ziening in aangelegenheden, waarbij twee of meer gemeenten zijn betrok-
ken en van de bepaling inzake geschillen tussen openbare lichamen in over-
weging te nemen; 

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: 

ARTIKEL I 

De Grondwet ondergaat de in de artikelen ll-IV omschreven verande-
ringen. 
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ARTIKEL II 

In een in de Grondwet op te nemen hoofdstuk 7, Provincies, gemeenten, 
waterschappen en andere openbare l ichamen, worden de volgende artike-
len opgenomen : 

Artikel 7 13 

De wet geeft regels ter voorziening in zaken waarb i j twee of meer openba-
re l ichamen zijn betrokken. Daarbij kan in de instel l ing van een nieuw open-
baar l ichaam worden voorzien, in welk geval artikel 7.12, tweede en derde 
l id, van toepassing is. 

Artikel 7.14 

De geschil len tussen openbare l ichamen worden bij koninkli jk besluit be-
slist, tenzij deze behoren tot de kennisneming van de rechterli jke macht of 
hun beslissing bij de wet aan anderen is opgedragen. 

ARTIKEL III 

Aan de Grondwet word t het volgende addit ioneel artikel toegevoegd: 

Artikel A 7.14 

Bepalingen in andere regelingen dan de wet , ingevolge welke bepal ingen 
geschil len tussen openbare l ichamen op andere wijze dan bi j koninkli jk be-
sluit worden beslist, bl i jven gedurende vi j f jaren van kracht, voorzover niet 
binnen die termi jn bij de wet in de beslissing van deze geschil len is voorzien. 

ARTIKEL IV 

De artikelen 79 en 158 van de Grondwet verval len. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële depar tementen, autor i te i ten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige u i tvoer ing de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Minister-President, 
Minister van A lgemene Zaken, 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
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