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Eindverslagen nos. 320, 324, 344, 345, 346, 347, 360, 361, 362, 389 en 335. — Voorloop!* Verslag n". 350. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over do ontwerpen van wet tot: 

1°. bekrachtiging van een krediet door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indiö geopend boven de begrooting van 
Nederlandsch-Indiö voor het dienstjaar 1917 (320); 

2°. verklaring van het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve van uitbreiding van het stationsemplacement 
Heerlen (324); 

8°. wijziging en aanvulling van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf der Algemcene Lands-
drukkerij voor het dienstjaar 1917, en 

verhooging on aanvulling van de begrooting van in-
komsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der Algemeene 
Landsdrukkerij voor het dienstjaar 1918 (344); 

4°. machtiging tot ruiling van onroerende goedoren te Haarlem 
met het Departement Haarlem der Maatschappij tot Nut 
van 't Algemeen, en 

wijziging van do begrooting van inkomsten en uitgaven 
van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1918 (345); 

5°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor den Waterweg van Dordrecht 
naar Zee (846); 

6°. verklaring van het. algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor do verbreeding en omlegging 
van een gedeelte van den Ryksweg van Amsterdam naar 
Haarlem te Halfweg (347); 

7°. machtiging tot hot aangaan van eene overeenkomst met 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij betreffende 
den spoorweg van Egmond aan Zee over Alkmaar naar 
Bergen aan Zee (3G9); 

8°. verklaring van het algemeen nut der onteigening ton 
behoeve van uitbreiding van de spoorwegemplacementen 
te Nuth van den spoorweg Sittard—Herzogenrath en van 
de Staatsmanen (361); 

9°. verhooging van do begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsvlsschershavenbedrfyf te Draaiden voor het 
dienstjaar 1917 (868); 

10°. verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen noodig voor do verbetering van den Rijksweg 
van Amsterdam naar Utrecht ter plaatse van de Duivcn-
drechtsche brug (389). 

Tegen dezo wetsontwerpen bestond geen bezwaar. 

Aldus vastgesteld den 29sten Mei 1918. 

VAN LAMSWEERDE. 
VAN DER HOEVEN. 
DE WAAL MALEFIJT. 
BINNERTS. 
STORK. 

VOORLOOPIG VERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPOR-
TEURS over het ontwerp van wet tot aanvulling en 
verhooging van het IXde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1918. (350) 

Het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp van wet gaf aan-
leiding tot de navolgende vragen en opmerkingen. | 

Artikel I. 
Artikel 214a. Men zoude het op hoogen pry"s stellen, indien 

de Minister onder de middelen tot bestrijding der werkloosheid 
zoude opnemen de bewerking van heidegronden, ten einde 
ze geschikt te maken om terstond na den oorlog in cultuur 
te worden gebracht en de bevordering van de afwatering van 
gronden. Men achtte het niet wenschelijk zoover te gaan om 
die gronden ook te ontginnen, omdat daarvoor veel mest wordt 
gevorderd, die zoude onttrokken worden aan reeds ontgonnen 
gronden. Deze kunnen toch van de hun schaarsch toebedeelde 
meststoffen niets missen. 

Naar aanleiding van de mededeeling in de Memorie van 
Toelichting om in den Rijksweg van Deventer naar Zwolle 
ongeveer ö K.M. benoorden de kom van Wy'he, bij Wynvoorden, 
een wegvak to verbeteren, dat voor het verkeer, in het byzonder 
voor dat met motorrytuigen, zeer ongunstig is, werd de op-
merking gemaakt, dat door het plaatsen van waarschuwings-
borden voor de automobielen voldoende in den ongunstigen 
toestand zoude voorzien worden en de voor het werk der 
wegverbetering gevorderdo aanzienlijke som van 41000 gulden 
ZOUde worden bespaard. 

Vastgesteld den SOslen Mei 1918. 

VAN LAMSWEERDE. 

VAN DER HOEVEN. 

DE WAAL MALEFIJT. 

BINXERTS. 

STORK. 

EINDVERSLAG DER COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over de ontwerpen van wet tot: 

1°. wijziging van do begroeting van inkomsten en uitgaven 
van do posterijen, do telegrafie en telefonie voor het 
dienstjaar 1917; 

2". wijziging van het IXdo hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1917. (335) 

Het onderzoek in de afdeelingen van deze wetsvoorstellen 
heeft de navolgende uitkomsten gehad. 

Men vroeg naar aanleiding van de verwerping van de aan-
vraag van gelden tot verhooging van den post uitgetrokken 
voor do inrichting van het gebouw voor den postchèque- en 
giiodienst, hoe de Minister zich voorstelt de reeds gedane 
uitgaven terug te krijgen. 

Gewezen werd op het lange tijdsverloop vóórdat betaling 
der postchèques volgt; de ervaring leert, dat die soms vier 
dagen duurt en men meende, dat dit wel zou kunnen be-
spoedigd worden, wat voor het gebruik maken van dezen dienst 
bevorderlyk en zeer nuttig zou zijn. 

Geklaagd werd over de tegenwoordige bestelling van tele-
grammen. Zij is toevertrouwd aan zeer jeugdige personen, die 
gemakkelijk van hunne taak worden afgeleid. Daar een bewys 
van ontvangst niet meer wordt afgegeven, bestaat er bovendien 
geen waarborg, dat een telegram den geadresseerde heeft bereikt. 

Ten einde die zekerheid te bekomen werd door een lid 


