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Besluit van 18 mei 2017, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet 
van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de 
gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (Stb. 2017, 
107) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 mei 2017, nr. 2017-0000217866; 

Gelet op artikel 7 van de wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de 
gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (Stb. 2017, 107); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

1. De wet van 8 maart 2017 tot samenvoeging van de gemeenten 
Rijnwaarden en Zevenaar (Stb. 2017, 107) treedt in werking met ingang 
van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit 
wordt geplaatst. 

2. Artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van de wet werken terug tot en met 
2 januari 2016. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 18 mei 2017 
Willem-Alexander 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk 

Uitgegeven de negende juni 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 8 maart 2017 tot 
samenvoeging van de gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar (Stb. 2017, 
107). 

De datum van herindeling is 1 januari 2018. In afwijking van de vaste 
verandermomenten voorziet dit besluit in de inwerkingtreding van de wet 
met ingang van de dag na de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad, 
opdat de betrokken gemeenten zo spoedig als nodig is voorbereidingen 
kunnen treffen voor de herindelingsverkiezingen. De termijnen uit de Wet 
raadgevend referendum zijn in acht genomen. 

De terugwerkende kracht van artikel 5, eerste lid, en artikel 6 van de wet 
houdt verband met de naamswijziging van de Gelderse gemeente 
Groesbeek. Bij besluit van 2 januari 2015 heeft de raad van deze gemeente 
besloten om de gemeentenaam te wijzigen in Berg en Dal. Dit besluit is 
ingegaan op 2 januari 2016. Gelet op het feit dat de naamswijziging reeds 
van kracht is, wordt aan de betreffende wijzigingen terugwerkende kracht 
verleend tot en met de datum waarop de naamswijziging is ingegaan. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
R.H.A. Plasterk
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