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een bepaling, die slechts verplicht tot een voorziening, 
doch aan de gemeente de vrh'heid laat zulks bij wh'ze van 
voorafgaande regeling dan wel in voorkomende gevallen naar 
gelang van de concrete omstandigheden te doen, en de tusschen-
komst der Kroon slechts inroept, indien de betrokkene zelf 
daartoe aanleiding aanwezig acht. Eer zouden de ondergetoe-
kenden laatstbedoelden, in het ontwerp gekozen vorm meer 
dan den eerstgenoemden in overeenstemming achten met de 
autonomie (deze uitdrukking dan genomen in den meer alge-
meenen zin van vrijheid van handelen), in zoover immers de 
inmenging van de Kroon op deze wijze binnen de engst mogelijke 
grenzen wordt beperkt. Met prof. mr. VAN DER GRINTEN, die 
het betoog van mr. FOCKEMA ANDREAE in het Weekblad voor 
Gemeentebelangen 1925, n°. 15 heeft bestreden, meenen de 
ondergeteekenden dan ook eiken stryd met de Grondwet hier 
te kunnen ontkennen. 

De Minister van Financiën, 
H. COLIJN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBKOUCK. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

De Minister van Justitie, 
HEEMSKERK. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de 
mededeeling van dit antwoord aan de vergadering haar 
Eindverslag te kunnen sluiten. 

Vastgesteld den 13den Mei 1925. 
BLOMJOUS. 
VAN DER MAESEN DE SOMBREFF. 
WITTERT VAN HOOGLAND. 
VAN DEN BERGH. 
OSSENDORP. 

EINDVERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN RAPPORTEURS 
over het ontwerp van wet tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van het Bouw-
fonds voor de Departementen van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen voor het dienstjaar 1924. (259) 

Bij het afdeelingsonderzoek van dit ontwerp van wet sloot 
men zich aan bh' de klachten, geuit in het Verslag der 
Commissie van Rapporteurs uit de andere Kamer over de 
late indiening van deze begrooting; de rekeningen betreffende 
het fonds worden buitengewoon laat ingediend, hetgeen groote 
vertraging geeft. 

Men drong er op aan, dat maatregelen werden genomen, 
opdat de indiening der rekeningen vroeger plaats vinde. 

Aldus vastgesteld den Uden Juni 1925. 
JANSSEN. 
DE JONG. 
VERKOUTEREN. 
WESTERDDK. 
DE WIT. 

Handelingen der Staten-Generaal. — 1924—1925. — I . 

VOORLOOPIG VERSLAG VAN DE COMMISSIE VAN 
RAPPORTEURS over het ontwerp van wet tot regeling 
der tegemoetkoming aan de Zuiderzeevisschersbevolking, 
enz. wegens de schade, welke de afsluiting der 
Zuiderzee hun mocht berokkenen. (281) 

Algemeene beschouwingen. 

Bij het afdeelingsonderzoek van dit wetsontwerp gaven ver-
scheidene leden uiting aan hunne groote teleurstelling ten 
aanzien van hetgeen voor de visschersbevolking en andere 
personen zal worden gedaan ter tegemoetkoming in de schade, 
welke de afsluiting der Zuiderzee hun zal berokkenen. Zij 
meenden, dat de Regeering te dezen opzichte veel te karig 
is geweest en dat de hier betrachte zuinigheid bijzonder 
ongunstig afsteekt bij het ruime standpunt, door de Regeering 
ingenomen in het wetsontwerp betreffende den aanleg van 
versterkingen ter beveiliging der Zuiderzeewerken. 

Andere leden kwamen hiertegen in verzet. Zij wenschten 
de Regeering zelfs in deze te waarschuwen toch vooral niet 
tfl ver te gaan. In vroegere soortgelijke gevallen zijn geen 
voorzieningen van den thans voorgestelden aard getroffen en 
de Regeering is volgens hen volstrekt niet verplicht tot eene 
regeling als deze. Er wordt hier een gevaarlijk terrein betreden, 
waarbij matiging zeker gewenscht is. 

Eenige van de leden, die het eerst aan het woord waren, 
meenden, dat het gewenscht ware geweest, dat tijdig een 
voor-ontwerp te dezer zake ware verschenen. Er zou dan be-
hoorlijk gelegenheid voor critiek zijn geweest en de belang, 
hebbenden zouden zich voldoende hebben kunnen uitspreken. 
Eene dergelijke voorbereiding van dit moeilijke vraagstuk zou 
blijk hebben gegeven van wijs beleid en in stede van teleur-
stelling zou eene rechtvaardige behandeling der bevolking, 
aan wie haar arbeidsgebied door de drooglegging der Zuiderzee 
wordt ontnomen, mogelijk zijn geweest. 

Deze leden klaagden, dat in plaats van intijds de juiste 
gelegenheid tot openbare voorlichting en gedachtenwisseling 
te scheppen, bij de totstandkoming van dit wetsontwerp de 
grootste geheimzinnigheid is betracht. Deze was zelfs zóó 
groot, dat het aan een officieel college als den Zuiderzee-
visscherijraad niet vergund was omtrent het ontwerp te dienen 
van advies. Hiertegen wenschten de leden hier aan het woord 
ten sterkste op te komen en zij verzochten omstandig te 
worden ingelicht omtrent de redenen, welke de Regeering er 
toe hebben geleid om deze gedragslijn te volgen. 

Voorts meenden deze leden de aandacht van den Minister 
te moeten vestigen op een tweetal bezwaren, door het Centraal 
Comité der Zuiderzeevisschers en den Visschersbond „St. Petrus" 
aan de leden dezer Kamer kenbaar gemaakt, en welke bezwaren 
ten volle door hen worden gedeeld. 

Vooreerst dan werd van die zijde geklaagd, dat te weinig 
aandacht is geschonken aan de waardevei mindering van de be-
drijfseigendommen der visschers, namelijk gebouwen, vaartuigen 
en netten. Wel wordt in het tweede lid van art. 6 de mogelijk-
heid geopend, dat aan belanghebbenden over het bedrag der 
waardevermindering voor ten hoogste 20 jaren eene rente 
wordt vergoed van gemiddeld 3 pet., maar dan moeten zij een 
nieuw bedrijf inrichten, want verplaatsing of vervorming van 
hun visschersbedrijf is practisch uitgesloten, omdat hun het 
vischterrein wordt ontnomen, waarvoor hunne vaartuigen en 
netten uitsluitend geöigend zijn. Groote onbillijkheden zullen 
hiervan het gevolg zijn, want volstrekt niet allen zullen een 
nieuw bedrijf kunnen inrichten, en zoo zal derhalve met ver-
schillende maten worden gemeten, zeer ten nadeele van de belang-
hebbenden. Een algemeen geldende regel had behooren te zijn 
gesteld, zoodat alle belanghebbenden zonder onderscheid schade-
vergoeding zouden erlangen, hetgeen ook overeenkomstig art. 3 
van de wet van 14 Juni 1918 {Staatsblad n°. 354) zou zijn 


