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Nadat het Voorlopig Verslag der Commissie aan de Regering 
was medegedeeld, is van haar ontvangen de navolgende 

MEMORIE VAN ANTWOORD 

Algemeen 

De watersnood en zijn gevolgen. De ondergetekende sluit 
zich gaarne aan bij de woorden van deernis met het door de 
overstromingsramp zo zwaar getroffen deel van ons volk en 
bij de hulde, gebracht aan de velen, die bij de redding blijk 
hebben gegeven van grote moed, volharding en toewijding. Dat 
het intense medeleven van H.M. de Koningin en van het gehele 
Koninklijk Huis, o.m. blijkende uit de herhaalde persoonlijke 
bezoeken onder vaak uiterst bezwarende omstandigheden, de 
zo moeilijk te dragen last heeft verlicht en anderzijds voor de 
werkers een lichtend voorbeeld is geweest, zij met dankbaar-
heid vastgelegd. Ook het medegevoel van bijna de gehele 
wereld is van onberekenbare steun geweest. 

Met grote erkentelijkheid heeft de ondergetekende kennis ge-
nomen van de instemming met de wijze, waarop het dijkherstel 
ter hand werd genomen en de studie van verdere plannen, die 
er toe kunnen bijdragen om herhaling van dergelijke rampen 
te voorkomen, werd voorbereid. 

Er is inderdaad aanleiding voor de veronderstelling, dat in 
sommige gebieden een nog hogere waterstand zou zijn bereikt 
en andere, thans gespaarde gebieden mede zouden zijn ge-
troffen, wanneer de storm was samcngevallen met hoog opper-
water op onze bovenrivieren. 

Het onderzoek naar de wijze, waarop het waarschuwings-
systeem met betrekking tot de stormvloeden zou kunnen wor-
den verbeterd, is nog gaande; in het verband van de Memorie 
van Antwoord inzake het wetsontwerp Noodvoorzieningen 
Dijkherstel komt de ondergetekende hierop nader terug. In dit 
verband zij echter nog opgemerkt dat, ook bij een meer uit-
gebreid en verbeterd waarschuwingssysteem, het oordeel van 
de mensen ter plaatse omtrent hetgeen vermoedelijk gebeuren 
gaat in vele gevallen van doorslaggevende betekenis zal blijven. 

De ondergetekende zal met zijn ambtgenoot van Oorlog 
en van Marine overleg plegen omtrent de mogelijkheid van de 
aanschaffing van meer amphibicvoertuigen dan waarover thans 
wordt beschikt. De wenselijkheid van de aanleg van terpen of 
andere vluchtgelegenheden wordt in de z.g. Delta-commissie 
bestudeerd. In dit kader zal ook aandacht worden besteed aan 
het eventuele nut van een „watersnoodplan", als in het Voor-
lopig Verslag genoemd. 

In verschillende provincies was het vraagstuk van het na-
streven van grotere eenheden bij de waterschapsindeling reeds 
in studie en in enkele gevallen waren reeds definitieve stappen 
in deze richting gezet. Het is gebleken, dat de stormvloed-
ramp voor de Provinciale besturen aanleiding is geweest de 
behandeling van deze kwesties met nog grotere voortvarend-
heid ter hand te nemen. De ondergetekende deelt de mening, 
gelijk uit de indiening van een ontwerp voor een „Noodwet 
Dijkherstel 1953" moge zijn gebleken, dat een tijdelijke cen-
tralisering 'van het toezicht voor de getroffen buitenwater-
keringen niet was te ontgaan, met dien verstande, dat zo 
spoedig als slechts enigszins mogelijk is, weer tot de normale 
toestand zal dienen te worden teruggekeerd. De Raad voor de 
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Waterstaat onderzoekt, welke lessen de ramp ons heeft geleerd 
met betrekking tot ons waterschapsrecht, waarbij uiteraard het 
vraagstuk van de meest gewenste omvang van waterschappen 
niet buiten beschouwing zal blijven. 

Het is inderdaad, nu vooraf in de meeste gevallen moeilijk 
min of meer omlijnde plannen voor het dijkherstel kunnen 
worden vastgesteld, niet anders mogelijk dan deze herstelwerken 
in regie door de aannemers te doen uitvoeren. Een dergelijke 
werkwijze, door de vereiste spoed gedicteerd, geeft tevens ge-
legenheid, de grote praktische ervaring, die in het algemeen bij 
de Nederlandse aannemers aanwezig is, terstond ten nutte van 
het dijkherstel te brengen. Zij dwingt uiteraard tevens tot uiterst 
nauwkeurig toezicht, al vleit de ondergetekende zich met de 
geduchte, dat het voor iedereen en dus ook voor de Nederlandse 
aannemers, verhuurders van materieel en leveranciers van 
bouwmaterialen c a . een erezaak zal zijn om uit deze vo!ks-
ramp geen extra voordelen te willen behalen. Waar een moge-
liikheid aanwezig is om tot aanbesteding over te gaan, wordt 
echter ook nu reeds deze meer normale gang van zaken 
gevolgd. 

Het zal — bij de enorme omvang van de in uiterst snel 
tempo uit te voeren herstelwerken — niet zijn te ontgaan, dat 
de uitvoering van andere voorgenomen waterstaatswerken, 
althans dit jaar, enige vertraging zal ondervinden. Daarvan 
zullen o.m. de werken aan Oostelijk 1-levoland, de kanalisatie 
van Neder-Rijn en Lek, de werken tot verbetering van de 
waterstaatkundige toestand in Westelijk Noordbrabant, om er 
slechts enkele te noemen, de invloed ondervinden. Enerzijds is 
dit een gevolg van de omstandigheid, dat personeel van de 
Rijkswaterstaat en van de Zuiderzeewerken aan hun normale 
taak moest worden onttrokken en in de rampgebieden te werk 
moest worden gesteld, terwijl anderzijds daar ook grote hoe-
veelheden aannemersmaterieel moesten worden geconcentreerd 
en bovendien van sommige materialen zodanige hoeveelheden 
moesten worden gereserveerd, dat voor andere werken niet 
meer voldoende beschikbaar bleef. Het aantrekken van aan-
nemersmuterieel uit het buitenland stuit op moeilijkheden, om-
dat het waarschijnlijk slechts voor een zo korte periode nodig 
zou zijn en het werk hier te lande veelal zijn speciale eisen 
stelt aan de ervaring van het bedienend personeel. 

De vakarbeiders, die bij de bagger- en graafarbeid en bij de 
rijswerken ten behoeve van de herstelwerken te werk worden 
gesteld, zijn in hoofdzaak niet uit de getroffen gebieden af-
komstig. Grondwerkers worden echter, althans gedeeltelijk, wel 
uit die gebieden geiecruteerd. Men stuit evenwel op de moei-
lijkheid, dat door de evacuatie van de bevolking van die ge-
bieden daaruit vaak zeer weinig arbeidskrachten kunnen wor-
den aangetrokken. 

Er zijn thans verschillende arbeiderskampen in aanbouw in 
de noodgebieden. Aldaar zullen dan ook arbeidskrachten, die 
uit de streek afkomstig zijn, doch thans naar elders zijn ge-
evacueerd, tijdelijk een onderdak kunnen vinden en daardoor 
kunnen medewerken aan de reconstructie van het gebied, waar 
zij woonden. Wanneer deze kampen tot stand zijn gebracht, zal 
op de daarvoor gebruikelijke wijze alle aandacht worden ge-
schonken aan de geestelijke en culturele verzorging van de 
tijdelijke bewoners van die kampen. 

Het is niet waarschijnlijk, dat de herstelwerken op Goeree 
en Overflakkee gepaard zullen kunnen gaan met de aanleg van 
een vaste oeververbinding. Bij de studie door de Delta-com-
missie van de afsluiting van de zeegaten zal echter aan dit 
vraagstuk mede alle aandacht worden geschonken. 

Met dankbaarheid heelt de ondergetekende kennis genomen 
van de woorden van waardering, die werden gewijd aan de 
activiteit van de Rijkswaterstaat bij de herstelwerken aan de 
dijken. Hij stelt er prijs op zijnerzijds met lof te gewagen van 
de kunde, de inspanning en de voortvarendheid, waarmee de 
betrokken Provinciale Waterstaatsdiensten, alsook de technische 
diensten van verschillende waterschappen en gemeenten en niet 
in de laatste plaats de aannemers met hun technische staf en 
bekwame arbeiders, hun vaak uiterst belangrijk aandeel aan 
het herslelwerk hebben geleverd en voortgaan te leveren. Zodra 
de ons thans door de omstandigheden opgelegde tijdelijke om-

schakeling van de activiteit op het herstelwerk aan de dijken en' 
andere waterstaatswerken niet meer nodig zal zijn, zal met 
kracht worden voortgewerkt aan de openbare werken, die reeds 
in uitvoering waren of waarmee men op het punt stond te be-
ginnen, opdat ons land over een goede uitrusting zal blijven 
beschikken om de steeds Scherper wordende strijd om het ba-
staan te kunnen voeren. 

Optreden van de Minister. Erkentelijkheid past de onder-
getekende voor de woorden, in het Voorlopig Verslag aan zijn 
optreden gewijd. De thans nog zoveel zwaardere taak van de 
leiding van zijn Departement wordt verlicht door dit vrij alge-
meen geuite vertrouwen van de Kamer. Dit stemt de onder-
getekende tot dankbaarheid en vormt een aansporing te meer 
om zich in te spannen, deze taak zo goed mogelijk te vol-
brengen. 

Gaarne stemt hij in met de geuite woorden van waardering 
voor de arbeid van zijn ambtsvoorganger. 

Contact met de Staten-Generaal. Het verheugde de onder-
getekende te vernemen, dat zijn voornemen, e:n intensief con-
tact met de Volksvertegenwoordiging te onderhouden, weer-
klank heeft gevonden. Tijdige informatie van de Kamers, met 
behoud van de wederzijdse verantwoordelijkheden van Kamer; 
en Kabinet, acht hij van groot belang. 

Gaarne is hij dan ook bereid, het globale financieringsplan 
van belangrijke werken, welke de Rijkswaterstaat voornemen1, 
is in de eerstvolgende vijf jaren uit te voeren dan wel te subs>-
dié'ren, ook aan de Eerste Kamer ter vertrouwelijke kenni:-
geving te doen toekomen. Hierbij zij echter opgemerkt, dat de 
gegevens, bij brief van 9 December 1952 aan de Voorzitter 
van de Tweede Kamer gezonden, uiteraard aan betekenis hebben 
ingeboet na het optreden van de overstromingsramp van Ja-
nuari-Februari 1953. 

Ter voldoening aan het desbetreffende verzoek zal de onder-
getekende gaarne spoedig een exemplaar van de korte over-
zichtsnota betreffende het plan tot kanalisatie van de Neder-
Rijn en Lek aan de Voorzitter van de Kamer toezenden ter 
vertrouwelijke kennisneming door de leden. 

Zondagsrust. Met genoegen nam de ondergetekende kennis 
van de instemming van verscheidene leden met zijn voornemen 
inzake handhaving van de Zondagsrust en met hetgeen hij 
daaromtrent in de Tweede Kamer heeft gezegd. 

Van de verklaring van enkele andere leden nopens zijn voor-
nemen, geen toestemming te verlenen voor het gebruik van 
R ijkseigendommen bij feesten op Zondag, nam de onderge-
tekende kennis. Tot wijziging van zijn standpunt heeft die 
verklaring echter niet kunnen leiden. 

De ondergetekende meent de vergelijking tussen het eventueel 
beperken van het reizen op Zondag en de winkelsluiting te 
moeten handhaven. Hetgeen deze leden stellen ten aanzien van 
de verschillen in „uitwijkmogelijkheden" bij elk van de beide 
delen der vergelijking, raakt geenszins de kern van hetgeen 
met de vergelijking is bedoeld en is bovendien minder juist. 
Wat het eerste betreft moge hij opmerken, dat deze kern hierin 
bestaat of een sociale norm een de vrijheid in doen en laten van 
de burger beperkende werking mag hebben of, meer bijzonder 
uitgedrukt, beperkend mag werken op de gelegenheid om iets 
te kunnen doen. Het is deze beperkende werking, die men ziet 
zowel bij de winkelsluiting als bij de toepassing van de sociale 
norm der Zondagsrust, resulterende in een meer beperkte reis-
gelegenheid. Niemand denkt er aan de eerste beperking princi-
pieel te verwerpen: waarom dan wel de tweede? Wat het tweede 
aangaat, de mindere juistheid, moet de ondergetekende tot zijn 
leedwezen constateren, dat de genoemde leden ongetwijfeld 
een door deze leden niet bedoelde, maar toch niet geheel 
juiste, voorstelling geven van zijn gehouden betoog ter zake, 
nl. als zou hij van oordeel zijn, dat een beperking van de reis-
gelegenheid op Zondag identiek zou zijn aan een zodanige uit-
sluiting van elke reisgelegenheid, dat zij steeds zou nopen tot 
reizen hetzij op Zaterdag hetzij op Maandag. Ten gevolge van 
deze minder juiste weergave zijn de beschouwingen over hogere 
reiskosten niet meer ter zake dienende. 
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Ministerie. De „Directie van de Waterstaat" werd met in-

gang van 1 April 1930 ingesteld in verband met de benoeming 
van een directeur-generaal van de Rijkswaterstaat, teneinde 
deze nieuwe functionaris (vóórdien had de Rijkswaterstaats-
dienst een tweehoofdige leiding) ter zijde te staan en tevens 
de werkzaamheden te verrichten, welke totdien aan een (met 
ingang van dezelfde datum opgeheven) departementsafdeling 
waren opgedragen. Deze werkzaamheden omvatten de bchan-
deling van waterstaatsaangelegenheden van technische aard, 
zomede de behandeling van personeelszaken en algemene za-
ken. Thans behoren tot deze werkzaamheden mede de depar-
tementale behandeling van de zaken betreffende de directie 
van de Wieringermeer (Noordoostpolderwerken) en van het 
Staatsvissershavenbedrijf, terwijl aan de directeur-generaal 
van de Rijkswaterstaat tevens is opgedragen de leiding van de 
dienst der Zuiderzeewerken. 

Dit alles heeft ertoe geleid, dat de benaming „directoraat-
generaal van de Rijkswaterstaat" niet pleegt te worden ge-
bezigd, omdat daarmede niet de gehele taak van het betrokken 
dienstondderdeel zou zijn aangeduid. 

Overeenkomstige bezwaren tegen het gebruik van de be-
naming „directoraat-generaal van de Scheepvaart" bestaan 
niet. 

Verkeer en vervoer 

Internationale integratie. Vele leden hebben gesteld, dat de 
ontwikkeling van samenwerking en integratie in Europa wei-
licht vraagstukken van verre strekking opwerpt en dat het be-
palen van het juiste beleid te dien aanzien niet eenvoudig is, 
een probleem, dat nog ingewikkelder wordt, omdat hetgeen in 
het algemeen onder „coördinatie van het verkeer" wordt ver-
staan, zelfs ten opzichte van het Nederlandse nationale verkeer 
nog niet zijn beslag heeft gekregen, al is de wetgeving, die daar-
toe dienen moet, voor het grootste deel gereed. Dit kan worden 
beaamd. De geografische en economische positie schept voor 
ons land een grote gevoeligheid voor ontwikkelingen buiten de 
grenzen, zodat het zeker niet onverschillig kan blijven voor 
hetgeen elders geschiedt. De vrijheid tot het verlenen van ver-
keersdiensten buiten de grenzen heeft geenszins de graad be-
reikt, die ons land behoeft en die trouwens bij gezonde econo-
mische verhoudingen past. Bovendien zijn onze zeehavens 
onmiddellijk betrokken bij de politiek, welke in het achterland 
dier havens ten aanzien van het vervoer en met name de 
vervoertarieven wordt gevolgd. Ook landbouw en industrie 
zullen, naarmate een Europese onderlinge uitwisseling van 
goederen toeneemt, sterker worden beïnvloed door hetgeen op 
het gebied der vervoertarieven geschiedt. Dit alles leidt er toe. 
dat dezerzijds een actief aandeel wordt genomen in het Euro-
pees overleg. De geheel eigen structuur en de, vergeleken met 
sommige andere landen, gelukkig bestaande gezondheid van 
de verkeersverhoudingen hier te lande, ook al is daar nog veel 
aan te verbeteren, worden daarbij niet uit het oog verloren. 
Het streven om aan de drie verkeerstakken, weg. water, rail, 
zowel nationaal als internationaal, een gelijkwaardige plaats te 
geven, staat daarbij voorop. Een zorg apart is daarbij, dat de 
internationale ontwikkeling, waarbij nog zoveel andere en 
minder vatbare dan zuiver verkeerseconomische factoren een 
rol spelen, niet in de weg komt te staan aan een gezonde ver-
houding binnenlands, terwijl het actief deelnemen aan inter-
nationale ontwikkelingen zeer veel moeilijker is. zolang de 
verbanden binnenslands nog niet stevig gelegd zijn. Het inter-
nationaal overleg betreft gelijkelijk alle drie verkeerstakken. 
Dat de spoorwegen wellicht het meest op de voorgrond treden, 
spruit voort uit de omstandigheid, dat zij reeds sedert lang een 
soepele en krachtige eigen internationale organisatie hebbon 
weten op te bouwen, waarbinnen vruchtbare initiatieven ge-
boren worden en met grote scherpzinnigheid technische, 
economische en verkeerspolitieke vragen worden onderzocht. 

De andere takken van vervoer, met name het wegvervoer en 
het vervoer te water, hebben de volle aandacht van de onder-
getekende. Zo is op het ogenblik internationaal overleg gaande 
inzake een algemeen régime voor het internationale vervoer 

van goederen en personen over de weg, dat zou moeten worden 
vervat in een z.g. „cahier des charges". 

In dit verband wil de ondergetekende overigens niet nalaten 
op te merken, dat de Regering wat het binnenland aangaat vol-
doende bevoegdheden heeft om in haar coördinerende arbeid 
op gelijksoortige wijze tegenover de N.V. Nederlandsche Spoor-
wegen te kunnen optreden als tegenover de andere vervoer-
ondernemingen. Deze bevoegdheden steunen niet alleen op de 
Spoorwegwei, maar vloeien ook voort uit de aan de Neder-
landse Spoorwegen verleende concessie en de statuten dezer 
onderneming, waarvan de Staat bovendien nagenoeg uitsluitend 
aandeelhouder is. Het railverkeer is in de binnenlandse coördi-
natie derhalve volledig betrokken. 

Vragen van luchtverkeer zijn tot dusverre bij het overleg 
inzake vraagstukken, die men tegenwoordig met een onvertaal-
bare term als „inland transport" pleegt aan te duiden, niet 
behandeld en het is niet te verwachten, dat dit in de naaste 
toekomst anders zal worden. 

De Staten-Generaal worden in deze belangrijke beleidsvragen 
betrokken door beraadslagingen als bij deze gelegenheid, ter-
wijl de Tweede Kamer der Staten-Generaal ook nog door 
middel van haar Vaste Commissie voor het Verkeer regelmatig 
op de hoogte wordt gehouden en gedocumenteerd terzake van 
de ontwikkelingen op internationaal terrein. 

Overigens moge worden opgemerkt, dat het overleg op inler-
nationaal gebied dikwijls een geheel ander karakter draagt dan 
het treffen van wettelijke maatregelen op binnenlands terrein. 

Gevraagd naar de initiatieven, welke hij denkt te ont-
wikkclen, wil de ondergetekende erop wijzen, dat deze in for-
mele zin slechts dienen te worden ondernomen, indien ook de 
opvattingen buiten onze grenzen daartoe een zekere mate van 
ontvankelijkheid hebben bereikt. Dit betekent echter geenszins, 
dat een afwachtende houding wordt aangenomen. Immers in 
het internationaal overleg worden regelmatig Nederlandse ziens-
wijzen voorgedragen en maken deze onderwerp van discussie 
uit. De thans lopende deskundigenconferentie te Parijs, onder 
de auspiciën van de O.E.E.C., bijeengeroepen naar aanleiding 
van het rapport van een Europese missie naar de Verenigde 
Staten van Amerika, zal kunnen aantonen in hoeverre en op 
welke wijze desiderata als hierboven aangeduid, kunnen worden 
verwerkelijkt. Het overleg inzake samenwerking en integratie 
op het gebied van spoor-. water- en wegverkeer is dus in volle 
gang. Ook voor de ondergetekende vormt de relatieve zwakte 
van de organisaties van het water- en het wegverkeer een punt 
van grote zorg. Zij staan verre ten achter bij hetgeen de spoor-
wegen op het punt van samenwerking en t.a.v. het onderzoek 
van technische en economische vraagstukken presteren. Het 
nastreven van de gelijkwaardigheid van de drie vervoertakken 
en daarmede de verwerkelijking van de dezerzijds voorgestane 
vervoerpolitieke doeleinden, wordt aldus wezenlijk bemoeilijkt. 
Het ligt echter niet bij de ondergetekende, maar bij het bedrijfs-
leven, zo nodig gestimuleerd van Overheidswege, stappen te 
ondernemen om aan deze relatieve zwakte het hoofd te bieden. 

P.B.O. Met betrekking tot de mogelijkheden inzake de tot-
standkoming van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in de 
verkeerssector, waaromtrent vele leden zich weinig gerust toon 
den, moge de ongetekende mededelen, dat hij met aandacht 
volgt hetgeen door het betrokken bedrijfsleven terzake wordt 
verricht. Zoals hij reeds bij de behandeling van de begroting in 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal mededeelde, behoeft er 
zijnerzijds thans nog geen concrete activiteit op dit punt te zijn. 
doch dient te worden afgewacht lot welke resultaten de con-
tacten tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties leiden. 
De ondergetekende zou het evenwel betreuren, als er een 
vacuüm zou ontstaan op het tijdstip waarop de „Woltersonv 
organisatie" wordt opgeheven. Hij heeft dan ook reeds meer-
malen uitgesproken, dat hij het zeer op prijs zou stellen, dat de 
betrokken bedrijfsgenoten op evengenoemd tijdstip, indien 
althans dan nog geen publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie in 
de onderwerpelijke sector tot stand is gekomen, tot vrijwillige 
samenwerking zouden besluiten. Teneinde zulks te bevorderen 
heeft de ondergetekende zijn Ambtgenoot voor de Publiek-
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rechtelijke Bedrijfsorganisatie verzocht zich in het kader van 
diens oriënterende besprekingen tot de bedrijfsgenoten in het 
wegvervoer te wenden. Het is de ondergetekende bekend, dat 
zijn genoemde Ambtgenoot een dezer dagen terzake een be-
spreking heeft gevoerd met de Contactcommissie van Werk-
geversorganisaties voor het Wegvervoer, zijnde de commissie, 
waarin alle werkgevers in het wegvervoer zijn vertegenwoor-
digd. Hij meent dan ook, dat er voor ongerustheid in dit 
verband geen reden is. 

Inschakelen van verladers. Ter beantwoording van de leden, 
die de aandacht vestigen op het inschakelen van het verladers-
element bij het vervoersbeleid, moge de ondergetekende als zijn 
zienswijze meedelen, dat voor een goede regeling van het ver-
voerswezen noodzakelijk is, dat het verladerselemcnt als con-
stitutief element daarin zijn plaats krijgt. Een vervocrspolitiek, 
welke zich alleen zou gelegen laten liggen aan het vervoerders-
element, zou onvoldoende en eenzijdig zijn. De verladers als 
groep moeten tot directe georganiseerde samenwerking met het 
beroepsvervoer in zijn onderscheiden vormen worden gebracht. 
Op deze wijze zullen vele vraagstukken tot oplossing kunnen 
komen buiten directe bemoeienis der overheid. De ondergc-
tekende wil er zijn voldoening over uitspreken, dat deze samen-
werking hier te lande in toenemende mate plaats vindt en dat zij 
op verschillende punten reeds tot goede resultaten heeft geleid. 
Hij ziet met vertrouwen de verdere ontwikkeling daarvan tege-
moet. Het maakt thans een punt van overweging uit in hoe-
verre de overheid deze ontwikkeling, uiteraard met handhaving 
van het vrijwillig karakter daarvan, kan bevorderen. De hier 
aan het woord zijnde leden brengen bij het vraagstuk van het 
inschakelen van het verladerselement de vrije keuze van de 
verlader ter sprake en zijn van mening, dat de verlader het 
beste kan beoordelen, welke vorm van vervoer hij behoeft. De 
ondergetekende zou naar aanleiding hiervan willen opmerken, 
dat, wil de vrije keuze van de verlader ten volle tot zijn recht 
komen, naar het hem wil voorkomen, er bij de gebruikers meer 
bekendheid zal moeten bestaan met de mogelijkheden, die het 
beroepsvervoer hun biedt, dan thans over het geheel genomen 
het geval is, evenzeer als aan de andere kant het beroepsver-
voer grotere kennis omtrent de concrete behoeften der ver-
laders nodig heeft. De directe contacten tussen beide groepen 
zullen een en ander gaandeweg tot stand kunnen brengen. 

Spoorwegen. Bij de woorden van waardering, welke in het 
Voorlopig Verslag worden uitgesproken voor de voortvarend-
heid, waarmede de Nederlandse Spoorwegdirectie de moderni-
sering van het bedrijf tot stand bracht, sluit de ondergetekende 
zich van harte aan. 

Inderdaad zou de winst van ruim f99 000, gelijk sommige 
leden opmerkten, over 1951 in een belangrijk verlies zijn om-
geslagen, indien de Nederlandse Spoorwegen de toeslagen op de 
pensioenen van haar personeel voor haar rekening hadden 
moeten nemen, maar hieruit mag niet de conclusie worden ge-
trokken, dat genoemd winstcijfer een onjuist beeld geeft van het 
bedrijf. Voor het Nederlandse Spoorwegpersoneel bestaat als 
gevolg van de ontwikkeling in de sociale verhoudingen, een bij 
de wet geregelde pensioenvoorziening, welke nagenoeg gelijk is 
aan die, welke geldt voor de burgerlijke ambtenaren. De Neder-
landse Spoorwegen dragen dezelfde lasten voor deze pensioen-
regeling als de publiekrechtelijke lichamen en de lichamen, be-
doeld in artikel 4 sub m van de Pensioenwet 1922 (waaronder 
verschillende wegvervoersondernemingen). De wetgever schiep 
echter voor het personeel van de evenbedoelde lichamen en van 
de Nederlandse Spoorwegen extra aanspraken in de vorm van 
toeslagen, zonder dat hiervoor op verzekeringtechnische basis 
in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en in het Spoorweg-
pensioenfonds dekking aanwezig was. De Staat nam de finan-
ciële consequenties hiervan daarom voor zijn rekening. Het zou 
niet billijk geweest zijn. indien de wetgever de consequenties 
van deze door hem voor het Nederlandse Spoorwegen personeel 
getroffen maatregel op de Nederlandse Spoorwegen had ge-
schoven en daarmede op dit bedrijf lasten zou hebben gelegd, 
die het tegenover andere bedrijven in een uitzonderingspositie 

zouden hebben gebracht. De Nederlandse Spoorwegen dragen 
de pensioenlasten, welke, gelet op het openbare karakter van 
dit bedrijf, normaal genoemd mogen worden. 

Naar aanleiding van de spoorwegongevallen, welke enige tijd 
geleden kort op elkaar zijn gevolgd, heeft ook de ondergetekende 
zich afgevraagd of een openbaar onderzoek door een onpar-
tijdigc commissie wenselijk is. Het is hem echter vooralsnog 
gebleken, dat daaraan geen behoefte bestaat. Niet alleen is het 
Ministerie volledig op de hoogte van alle onregelmatigheden in 
de dienstuitvoering, maar van elk ernstig ongeval wordt ook de 
Officier van Justitie (i.v.m. de artikelen 162 tot en met 165 
W.v.S.) op de hoogte gebracht, zodat een volledig objectief 
oordeel, ook buiten de engere kring van spoorwegbedrijf en 
Departement, over de onregelmatigheden wordt gevormd. 
Overigens behoeft de toestand van de veiligheid bij het spoor-
wegbedrijf geen verontrusting te wekken. Het aantal onregel-
matigheden in de treinenloop is nl. sedert 1950 voortdurend 
gedaald, zoals uit het onderstaande overzicht blijkt: 

Indices onregelmatigheden in de treinenloop per 
1 000 000 treinkm. (1950 = 100) 

1949 1950 1951 1952 
Personeelfouten 109 100 98 86 
Technische storingen 94 100 8.8 81 
Totaal 96 100 90 82 

Ook de index van de personeelfouten vertoont blijkens dit 
overzicht een daling: men zal dan ook niet hieraan de conclusie 
mogen ontlenen, dat de modernisering van het bedrijf van 
het personeel een te grote inspanning eist. 

Bij een gedeelte van het materieel, dat aanleiding gaf tot 
klachten over onrustig rijden, zijn verbeteringen in de draaistel-
constructie aangebracht, waardoor het betreffende euvel groten-
deels is verholpen. Binnen afzienbare tijd zal deze verbeterde 
constructie ook worden aangebracht bij de overige treinstellen. 
Inderdaad laat de werking van de schuifdeuren te wensen over. 
De spoorwegen stellen een onderzoek in, op welke wijze hierin 
verbetering kan worden gebracht. Het is gebleken, dat het om-
roepen van mededelingen op de stations het beste kan geschieden 
door personeel, dat tevens belast is met de regeling van de 
treinenloop. De proef, welke op enkele stations is genomen om 
de berichten door vrouwelijk personeel te laten verzorgen is 
gestaakt, omdat het doorgeven van de berichten aan niet met 
de regeling van de treinenloop belast personeel, i.c. omroepsters. 
een blijvende bron van fouten bleek te zijn, waardoor verkeerde 
aanwijzingen aan reizigers en personeel werden gegeven. Ook 
werd afbreuk gedaan aan de zo zeer gewenste snelheid van de 
berichtgeving. De betere verstaanbaarheid der omroepsters woog 
niet tegen deze nadelen op. 

In zake het herstel van de verbinding voor het reizigers-
vervoer tussen Groningen en Noord-Duitsland hebben de 
Nederlandse Spoorwegen nog kort geleden overleg gepleegd 
met de Deutsche Bundesbahn. Hierbij kon evenwel nog geen 
positief resultaat worden bereikt. De mogelijkheid is nochtans 
niet uitgesloten, dat in Mei 1954 de reizigerstreindienst op deze 
verbinding zal kunnen worden hervat. Inmiddels zal de bus-
verbinding met Noord-Duitsland op 17 Mei a.s. aanzienlijk 
worden verbeterd. Door het vervallen van het overstappen aan 
de grens en de inperking van de busdienst tot het traject Win-
schoten—Leer, alwaar aansluitingen zullen worden gegeven op 
de trein- of busverbindingen naar en van Bremen en Emden, 
wordt de reisduur naar de genoemde plaatsen belangrijk ver-
kort. Bovendien zal de frequentie van 3 op 4 ritten v.v. per dag 
worden verhoogd. Op deze wijze zal, indien er inderdaad be-
hoefte aan meer vervoer blijkt, deze voorshands kunnen worden 
bevredigd, in afwachting van de mogelijke hervatting van de 
railverbinding, waarvan hierboven sprake is. De ondergeteken-
de kan de verzekering geven, dat deze aangelegenheid en de 
daarbij betrokken belangen zijn volle aandacht evenals die der 
Nederlandse Spoorwegdirectie hebben. 

De ondergetekende is met de zich hierover uitsprekende 
leden van mening, dat een verbinding van de lijn van de 
N.O.L.S. met de lijn Groningen—Stadskanaal ten goede zal 
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kunnen komen aan de industrialisatie, niet alleen van Emmen, 
doch ook van die van Zuid-Oost-Groningen. De Nederlandse 
Spoorwegen hebben voor deze verbinding reeds plannen uitge-
werkt en plegen daarover thans, in het bijzonder ten aanzien 
van het meest gewenste tracé, overleg met de Provinciale Be-
sturen van Drenthe en Groningen. Indien dit overleg een gun-
stig verloop heeft, zal uiteraard omtrent de financiering van 
de aanleg van een zodanige lijn nog een regeling moeten 
worden getroffen. 

Na ampele overweging heeft de ondergetekende goedgekeurd, 
dat de Nederlandse Spoorwegen de dienst op het traject Alk-
maar—Bergen aan Zee staken, met dien verstande, dat geduren-
de de badseizoenen in 1953, 1954 en 1955 het reizigersvervoer 
nog moet worden uitgevoerd. In 1953 zal de tram dientenge-
volge nog rijden van 14 Juni (niet 14 Juli, zoals abusievelijk in 
de noot op blz. 3 van het Voorlopig Verslag is vermeld) tot 
en met 31 Augustus. Na het badseizoen 1955 wordt de dienst 
definitief gestaakt. 

Overeenkomstig de toezegging van de ondergetekende, ge-
daan in antwoord op vragen van het lid der Kamer, de heer 
Molenaar, moge thans volgen een uiteenzetting van de mo-
tieven, welke geleid hebben tot het besluit, de Nederlandse 
Spoorwegen toe te staan de dienst op het traject Loolaan— 
Scheveningen met ingang van 4 October a.s. te staken. Als 
steeds in dergelijke aangelegenheden is het verzoek getoetst 
aan twee criteria: de rendabiliteit en de overbodigheid van het 
traject. Het bleek, dat het traject een belangrijk verlies op-
levert, nl. ca. f 786 000 per jaar, aldus samengesteld: 
exploitatiekosten ƒ 374 000 
afschrijvingen 314 000 
rente 243 000 

ƒ 931000 
ontvangsten 145 000 
verlies ƒ 786 000 

Dat het hier dus een onrendabel traject betreft, zal geen 
nader betoog behoeven. 

De overbodigheid blijkt uit de geringe treinbezetting en uit 
het feit, dat het vervoer door andere vervoermiddelen kan 
worden overgenomen. Een analyse van het reizigersvervoer 
leert, dat het gemiddelde aantal reizigers per dag bedraagt 
op het traject Loolaan—Scheveningen 320, waarvan 281 op 
gewone plaatsbewijzen en 39 op km-abonnementen. 

Voor het traject Rotterdam (Hofplein)—Scheveningen be-
dragen deze aantallen resp. 940, 577 en 363. De gemiddelde 
treinbezetting bedraagt voor beide trajecten resp. 8 en 23. 
Uiteraard zijn de treinen in de spitsuren sterker bezet, ander-
zijds zijn er ook treinen met een geringer aantal reizigers. Het 
geringe aantal reizigers, dat tot dusverre met de trein vervoerd 
wordt, kan door de andere vervoermiddelen in Den Haag en 
Wassenaar worden overgenomen. Voor de bewoners van Was-
senaar brengt dit enig ongerief mede. Doch dit ongerief is — 
ook naar het oordeel van Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol-
land — niet zo groot, dat het gerechtvaardigd zou zijn aan de 
Nederlandse Spoorwegen de gevraagde goedkeuring te ont-
houden, waardoor zij niet alleen jaarlijks bijna f 800 000 op 
de exploitatie zouden moeten toeleggen, maar bovendien ge-
noopt zouden zijn tot een investering van f200 000 over te 
gaan, omdat de beveiliging bij de Loolaan op korte termijn 
moet worden vernieuwd. Voor de ondergetekende was het feit, 
dat de opheffing van de onderhavige lijn voor de gemeente 
's-Gravenhage een besparing van enige millioenen guldens zal 
betekenen voor het tot stand brengen van haar uitbreidings-
plan, een bijkomstigheid, welke niet mocht worden verwaar-
loosd. Onderzocht wordt op welke wijze door verbetering van 
de tram- en/of busverbindingen tussen Wassenaar en Den Haag 
het ongerief voor de reizigers nog kan worden verkleind; in 
verband hiermede wordt de dienst eerst tegen de a.s. winter-
dienst gestaakt. m 

Het overleg van de Nederlandse Spoorwegen met de be-
langhebbenden uit de streek inzake de frequentie van de reizi-
gerstreindienst op de lijn Heerlen—Kerkrade—Schin op Geul 
heeft er toe geleid, dat de frequentie niet wordt gewijzigd. 

Aan het gebrek aan zitplaatsen op de z.g. oude lijn, zoals de 
lijn Amsterdam—Rotterdam pleegt te worden genoemd, zou 
het hoofd kunnen worden geboden door over de gehele dag een 
kwartiersdienst in te voeren. Dit zou echter met zich brengen, 
dat het zeer drukke wegverkeer over de overwegen te Delft en 
Heemstede gedurende de gehele dag aanzienlijke stagnatie zou 
ondervinden, in dezelfde mate als thans reeds op de uren van 
het grootste spoorwegvervoer het geval is. In het Voorlopig 
Verslag wordt dit gezien als een bewijs, dat zulk een dienst-
regeling mogelijk is; de ondergetekende ziet er veeleerde vergro-
ting van een gebleken ernstig bezwaar in. Het komt de onderge-
tekende niet juist voor de belemmeringen, welke het wegverkeer 
reeds thans noodzakelijkerwijs op de spitsuren ondervindt, ook 
nog uit te breiden tot de uren buiten het spitsvervoer. Intussen 
zal, teneinde aan het gebrek aan zitplaatsen op de „oude lijn" 
zoveel mogelijk tegemoet te komen, de frequentie van de 
treinenloop van Amsterdam naar Rotterdam via Harmeien en 
Breukelen, na het gereedkomen van de nieuwe baan tussen 
Nieuwerkerk en Rotterdam-D.P., t.w. met ingang van de a.s. 
winterdienstregeling, worden uitgebreid; te verwachten is, dat 
daardoor de reizigersdienst op de oude lijn enigermate zal 
worden ontlast. 

Aangezien het vervoer per bus en trein samen tussen de 
Oostelijke Betuwe en Nijmegen ongeveer driemaal zo groot 
is als het totale vervoer tussen deze streek en Arnhem, is het 
ongewenst het eindpunt van de Betuwelijn te verleggen van 
Nijmegen naar Arnhem. De geringe omvang van het totale 
op Arnhem gerichte vervoer rechtvaardigt niet het toevoegen 
van enkele treinen, welke naar en van Arnhem zouden rijden. 
Met ingang van de a.s. zomerdienstregeling zullen verbete-
ringen worden aangebracht in de treinenloop op de Betuwe-
lijn tussen Tiel en Dordrecht en zal op dit traject een groter 
aantal treinen met DE-materieel worden gereden. Voor het 
ogenblik beschikken de Nederlandse Spoorwegen nog niet over 
voldoende modern materieel om een modernisering van de ge-
hele Betuwelijn tot stand te brengen. Uit het bovenstaande 
moge tevens blijken, dat de Nederlandse Spoorwegen geenszins 
het voornemen hebben een voorstel te doen het reizigersver-
voer op deze lijn te beëindigen, waarvan overigens ook een 
niet aan alle eisen voldoende voorziening niet als de voorbode 
mag worden gezien. 

Na ampele overweging heeft de Directie van de Nederlandse 
Spoorwegen besloten de reizigerstreindienst op de lijnen Gro-
ningen—Roodeschool en Groningen—Delfzijl bij wijze van 
proef uit te voeren met modern diesel-electrisch materieel. Ver-
wacht mag worden, dat dit materieel in 1954 op deze lijnen in 
gebruik kan worden genomen. De Directie hoopt, dat door 
deze modernisering het vervoer zodanig zal toenemen, dat 
handhaving van de reizigerstreindienst op genoemde lijnen ver-
antwoord zal zijn. De ondergetekende heeft toestemming ge-
geven om de reizigersdienst op de spoorlijn Zuidbroek—Stads-
kanaal te staken, omdat gebleken is dat daaraan geen vol-
doende behoefte bestaat. 

De overbezetting van de expres-trein no. 17 van Amsterdam 
naar Groningen en Leeuwarden deed zich voor in de tweede 
klasse op Donderdagen en Vrijdagen. Sedert kort wordt deze 
trein daarom op genoemde dagen met een rijtuig tweede klasse 
versterkt. 

Met ingang van de zomerdienstregeling op 17 Mei a.s. zal 
de reizigerstreindienst op het baanvak Amsterdam—Enkhuizen 
practisch geheel met diesel-electrische treinen worden uitge-
voerd. Ook op de lijn Leeuwarden—Stavoren zal tot gehele 
diesel-electrische exploitatie worden overgegaan, zodra daar-
voor het materieel beschikbaar is. Het aanschaffen van een 
snellere en kleinere boot voor de veerdienst ligt niet in het 
voornemen, omdat de daarmede te bereiken verkorting van de 
reisduur uiterst gering is. 

Naar het oordeel van de ondergetekende verdient de door de 
Nederlandse Spoorwegen gevolgde tariefpolitiek van een zo 
laag mogelijk algemeen tarief met zo min mogelijk reducties 
uit een oogpunt van algemeen belang wel de voorkeur boven 
een stelsel, waarbij ter compensatie van de verleende reduc-
ties het algemeen tarief veel hoger zou moeten worden ge-
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steld. Het bedrijfsresultaat van de Nederlandse Spoorwegen 
is van dien aard, dat tegen een daling van de inkomsten 
moet worden gewaakt. Desalniettemin is de ondergetekende 
voornemens overleg te plegen met de Nederlandse Spoorwegen 
omtrent de invoering van weekendretours, voor de heenreis 
geldig op Zaterdag en voor de terugreis op Maandag. 

De ondergetekende ziet geen reden om de salarissen en lonen 
van het spoorwegpersoneel in gunstige zin te herzien anders 
dan wanneer deze passen in het algemene loonbeleid. 

De opmerking van vele leden, dat 75% van het op de naar 
Tilburg leidende Rijkswegen waargenomen verkeer voor die 
stad blijkt te zijn, vindt vermoedelijk haar oorsprong in tel-
lingen, welke door deze gemeente in de jaren 1948 en 1950 op 
de toegangswegen zijn gehouden. Het interlocale verkeer naar 
en van Tilburg is echter niet gebonden aan de overwegen, waar-
over de klachten lopjn. Deze zijn n.1. onmiddellijk ter weers-
zijden van het station gelegen, het interlocale verkeer behoeft 
deze niet te benutten, doch kan ook gebruik maken van de aan-
wezige overbrugging van de spoorbaan Breda—Tilburg te;' 
westen van het station, dan wel van de onderdoorgang van de 
spoorbaan naar 's-Hertogenbosch en Boxtel, oostelijk van het 
station. In dit licht bezien kan in hoofdzaak het overwegvraag-
stuk te Tilburg inderdaad een aangelegenheid van nagenoeg 
uitsluitend plaatselijk belang worden geacht. Intussen is het 
onderzoek naar de mogelijkheid om tot e;n oplossing van het 
vraagstuk te komen nog niet geëindigd. Vanzelfsprekend speelt 
ook de financiering der uit te voeren werken daarbij een belang-
rijke rol. Of te dien aanzien op een Rijksbijdrage kan worden 
gerekend valt thans nog niet te zeggen. 

Met betrekking tot de bezwaren van sommige leden tegen 
de politiek, welke door de Nederlandse Spoorwegen tegenover 
de autobussen wordt gevoerd, moge de ondergetekende op-
merken dat van een doordringen in de streekvervoeronderne-
mingen door middel van het in handen krijgen van een over-
wegend gedeelte der aandelen door de Nederlandse Spoor-
wegen, al sedert jaren geen sprake meer is. Hieruit moge 
reeds blijken, dat de C.V.P. geen medewerking verleent aan 
wat in het Voorlopig Verslag wordt genoemd het doordringen 
van de Nederlandse Spoorwegen in de streekvervoermaatschap-
pijen. Bovendien kan de zienswijze dezer leden — welke slechts 
zou kunnen gelden ten aanzien van die ondernemingen, waarin 
de Spoorwegen in een vroegere periode de meerderheid der 
aandelen verwierven —, dat de Nederlandse Spoorwegen het 
busvervoer daardoor geheel kunnen afstemmen op de belangen 
van het spoorwegbedrijf, dezerzijds niet worden onderschre-
ven, aangezien door de wettelijke eis van goedkeuring van 
de dienstregeling door de Rijksinspecteur van het Verkeer een 
waarborg is geschapen voor een goede algemene vervoer-
voorziening ten dienste van het publiek. Het is niet juist, dat 
de C.V.P. bij de behandeling van aanvragen voor autobus-
diensten in de provincie Drenthe de aanvaarding van een 
bepaalde overeenkomst als eis heeft gesteld, bij gebreke waar-
van een voor de aanvragers ongunstige beslissing zou worden 
getroffen. Door de belanghebbende vervoerondernemingen is 
een vrijwillige overeenkomst aangegaan om te geraken tot een 
voor allen aanvaardbare vervoervoorziening, waarbij door alle 
betrokkenen offers zijn gebracht. Uiteraard is daarbij overleg 
met de C.V.P. noodzakelijk geweest, bij welk overleg de Com-
missie zich uitsluitend heeft laten leiden door de Richtlijnen 
aangaande de taakverdeling tussen de Nederlandse Spoorwegen 
en de autobusdiensten en de door de van Overheidswege ge-
huldigde opvatting, dat de spoorweg moet worden gezien als 
verzorger van het landelijk vervoer en de autobusdienst als 
verzorger van het regionale vervoer, t.w. het vervoer tussen 
de talrijke, vaak op korte afstand van elkaar gelegen woon-
kernen van een in geographisch. economisch, sociaal en cul-
tureel opzicht samenhangend gebied. Partijen hebben bij deze 
overeenkomst geheel vrijwillig afstand gedaan van het recht van 
beroep. Door de C.V.P. is een zodanige eis nimmer gesteld. De 
ondergetekende onderschrijft de uitspraak van deze leden, dat 
de Commissie bij de vergunningverlening rekening behoort te 
houden met de belangen van het verkeer en met de billijke 
aanspraken van de concessionarissen. Dat de Commissie in 

het onderhavige geval aan het totstandkomen van de over-
eenkomst heeft medegewerkt, is niet anders dan een uitwer-
king van de gedachte, neergelegd in artikel 13, 3e lid van 
de W.A.P., waarin is bepaald, dat bij het verlenen van ver-
gunningen voor autobusdiensten wordt gestreefd naar vrijwil-
lige samenwerking van ondernemers. 

De klacht, dat de Overheid de vervoersondernemingen, bij 
welke zij financieel geïnteresseerd is, een voorrang verschaft 
boven andere ondernemingen, moet de ondergetekende met stel-
ligheid van de hand wijzen. De omstandigheid, dat de Rijks-
verkeersinspectie niet steeds toestemming geeft aan touringcar-
ondernemers, die tijdens de Jaarbeurs ritten naar Utrecht 
willen organiseren, zulks op grond van de overweging, dat de 
spoorwegen reeds voldoende in de verkeersbehoeften voorzien, 
houdt geen verband met het financieel aandeel, hewelk de 
Overheid in de Nederlandse Spoorwegen heeft. Aan deze be-
slissingen ligt slechts het streven ten grondslag, een naar het 
oordeel der betrokken Rijksverkeersinspecteurs niet juiste af-
roming van de openbare vervoerdiensten, waartoe ook die van 
de particuliere lijndienstondernemingen behoren, tegen te gaan. 

Rotterdamse Tramweg Maatschappij. De vervoersvoor-
ziening in het gebied, dat bestreken wordt door de concessie 
(tram- en veerdiensten) en de vergunningen (autohus- en 
vrachtautodiensten) der R.T.M, vormt een aangelegenheid, 
waaraan in de na-oorlogsjaren van de zijde van het Departe-
ment voortdurend bijzondere aandacht is geschonken. De 
moeilijkheden van, en de bezwaren tegen, de huidige situatie 
zijn geenszins beperkt gebleven tot het territoir van de gemeente 
Rotterdam; ook van de zijde van de eilanden met name van 
Goeree en Overflakkee en van Schouwen en Duiveland zijn 
herhaaldelijk klachten over de verbindingen op die eilanden 
zelf, en vooral over de veerverbindingen, naar voren gebracht. 
In de provinciale Commissies voor de rehabilitatie van deze 
door de watersnood zo zwaar getroffen eilanden, in welke 
Commissies ook enige verkeersdeskundigen van het Departe-
ment van Verkeer en Waterstaat zitting hebben, zullen deze 
vervoersproblemen nader onder de ogen worden gezien. 

Wat nu in 't bijzonder de situatie in de gemeente Rotterdam 
betreft, wil het de ondergetekende voorkomen, dat de daarvan 
gegeven schets wel wat sterk gekleurd is en een miskenning in-
houdt van de ontegenzeggelijk toch van betekenis zijnde ver-
beteringen, welke de R.T.M, met haar beperkte middelen, in de 
laatste jaren aan haar rollend materieel heeft aangebracht. Ook 
met betrekking tot de veiligheid van het wegverkeer op het be-
staande tracé is na langdurige en moeizame onderhandelingen 
tussen Gemeente en R.T.M, onder leiding van een hoofd-
ingenieur van het Spoorwegtoezicht onlangs overeenstemming 
bereikt over verschillende voorzieningen; naar verwacht mag 
worden zullen deze nu spoedig tot uitvoering komen. 

Daarnaast zal echter nog moeten worden nagegaan — zulks 
op speciaal verzoek van de gemeente — op welke wijze even-
tueel het tracé met behoud van het eindpunt aan de Rosestraat. 
het beste buiten de bebouwde kom zou kunnen worden verlegd, 
welke kosten daaraan verbonden zijn en welke consequenties 
die verlegging voor het bedrijf zal hebben. Het gemeente-
bestuur heeft hiervoor reeds voorbereidend werk verricht: vast 
staat, dat die kosten zeer belangrijk zijn en ettelijke millioenen 
zullen belopen. 

Het instellen der Commissie, welke met dit onderzoek zal 
worden belast, is door omstandigheden, welke geen verband 
houden met een onderschatting van de te dienen belangen, ver-
traagd; de ondergetekende hoopt echter binnenkort daartoe te 
kunnen overgaan. 

Burgerluchtvaart en vliegtuigindustrie. De leden, die het 
betreurden, dat de vloot van de K.L.M, niet tijdig kon worden 
uitgebreid teneinde aan de toenemende vervoersbehoefte te vol-
doen, moge worden verwezen naar hetgeen hieromtrent in 
de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer op pag. 19 
onder no. 76 is opgemerkt. Hieraan kan nog worden toege-
voegd, dat verwacht mag worden, dat wanneer in de loop van 
de tweede helft van 1953 en in het begin van 1954 de in de 
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jaren 1951 en 1952 bestelde vliegtuigen zijn afgeleverd, een 
betere verhouding tussen vraag naar en aanbod van vervoers-
gelegenheid zal ontstaan. 

De ondergetekende blijft van mening, dat hoewel het te be-
treuren is, dat de pogingen tot fusie van de verschillende 
Nederlandse vliegtuigfabrieken mislukt zijn, het niet oppor-
tuun is, opnieuw te trachten deze bedrijven tot een fusie 
te bewegen. Er is een bepaalde werkverdeling en er mag wor-
den verwacht, dat een nauwere samenwerking tot stand zal 
komen wanneer er voldoende opdrachten zijn. De wijze en de 
vorm van samenwerking zal aan het particuliere initiatief moe-
ten worden overgelaten. 

Omtrent de samenwerking in Westeuropees verband van de 
vliegtuigfabrieken en op het gebied van de research kan worden 
medegedeeld, dat hiernaar krachtig wordt gestreefd. In het af-
gelopen jaar is uit Nederlands particulier initiatief de Vereni-
ging van Westeuropese Vliegtuigfabrieken (A.I.C.M.A.) opge-
richt. Het doel van deze vereniging is o.m. het uitwisselen van 
gegevens op het gebied van werkmethoden, de standaardisering 
van onderdelen en van de research. Deze samenwerking heeft 
reeds vrucht gedragen. Voorts neemt Nederland deel aan de 
Advisory Group for Aeronautical Research and Development 
(A.G.A.R.D.) van de N.A.T.O. De bedoeling van deze organi-

satie is een zekere werkverdeling op het gebied van de research 
en van de specialisatie op bepaalde typen vliegtuigen door de 
uitwisseling van gegevens en het uitwerken daarvan, waardoor 
de Westeuropese vliegtuigindustrie zich zal kunnen handhaven. 

Al zouden daartoe mogelijkheden aanwezig zijn, dan zou het 
niet verantwoord zijn het aantal leerlingen van de Rijkslucht-
vaartschool op te voeren. Het aantal leerlingen wordt bepaald 
naar het bekende verloop van het aantal vliegers bij de K.L.M. 
De inrichting en de uitrusting van de school zijn daarmede in 
overeenstemming. Een te grote opzet zou binnen afzienbare 
tijd tot een bepaalde leegloop en voor langere tijd tot een on-
rendabel gedeelte leiden. 

Opgemerkt moge worden, dat de buitenlandse vliegers over 
het algemeen in een gezagvoerdersfunctie dienen, welke de af-
gestudeerde leerlingen van de school eerst in de loop der jaren 
kunnen gaan vervullen. 

Zoals in de Memorie van Antwoord aan de Tweede Kamer 
werd medegedeeld onderzocht de Minister van Oorlog de moge-
lijkheid of de op Ypenburg aan te leggen verharde baan zo-
danig kan worden verlengd, dat deze ook voor militaire doel-
einden zou kunnen worden gebruikt. Waar intussen is gebleken, 
dat deze mogelijkheid aanwezig is, zijn de voorbereidingen 
van de aanleg van een verlengde baan thans dan ook in gang 
gezet. 

De aanleg van een startbaan bij Rotterdam ten behoeve van 
ongeregeld vrachtvervoer is voorshands niet verantwoord. 

Het tijdstip waarop de definitieve beheersvorm van het lucht-
vaartterrein Schiphol tot stand zal komen, kan nog niet met 
zekerheid worden aangegeven. Zoals in de Memorie van Ant-
woord aan de Tweede Kamer werd medegedeeld, zijn de be-
sprekingen met de gemeente Amsterdam nog gaande; zij nadeien 
evenwel haar afsluiting. 

Rijnvaart. De ondergetekende is erkentelijk voor de vol-
doening, die naar aanleiding van het door hem ingenomen 
standpunt ter zake van discriminaties in de Rijnvaart door zeer 
vele leden is uitgesproken. Ook hij hoopt, dat het eerlang moge 
gelukken, de inbreuken op de beginselen van de Akte van 
Mannheim te doen beëindigen, opdat de Nederlandse Rijnvloot 
vrijelijk haar belangrijke taak op de Rijn zal kunnen vervullen. 

Inmiddels had de ondergetekende in zijn besprekingen met 
de Duitse Bondsminister van Verkeer, op 20 en 21 Januari j.1. 
te Baden-Baden gevoerd, de gelegenheid dit standpunt nog-
maals uiteen zetten. Helaas werd dit standpunt echter van 
Duitse zijde niet aanvaard. 

Uiteraard blijft de aandacht echter op dit punt gericht en 
zal bij daartoe geschikte gelegenheden v/orden gestreefd naar 
meer bevredigende resultaten. 

Het overleg binnen het kader van het bedrijfsleven zelf 
wordt inmiddels ook voortgezet. Als nieuwe ontwikkeling in 

dit verband moge worden vermeld, dat onlangs de „Arbeits-
gemeinschaft für den Rhein" is opgericht. De meeste Zwitserse 
evenals enkele Nederlandse Rijnvaarders hebben zich echter 
afzijdig gehouden. 

De ondergetekende moge echter te dezer zake herhalen, het-
geen hij bij diverse gelegenheden reeds heeft verklaard, dat hij 
de hoop blijft koesteren, dat dit overleg tot een goed resultaat 
zal leiden. Hij heeft juist dezer dagen over deze aangelegenheid 
een ingaande bespreking gehad met het Rijnvuartbedrijlsleven. 

Bovengenoemde omstandigheid bepaalt zijn houding tegen-
over de uitvoering van de motie-Schilthuis. 

Seehafen-Ausnahmelarije. Tijdens de zojuist genoemde be-
sprekingen te Baden-Baden is ook de kwestie van de uitzonde-
ringstarieven der Duitse spoorwegen uitvoerig besproken. Met 
het oog op deze en soortgelijke problemen werd besloten een 
commissie van ambtelijke experts uit de Benelux-landen en 
de Bondsrepubliek Duitsland in te stellen, die tot taak zal 
hebben het inventariseren van de aanhangige zeehavenpro-
blemen tussen de Benelux-landen en de Bondsrepubliek. 

De ondergetekende koestert het vertrouwen, dat deze inven-
tarisatie de basis zal opleveren voor een ontwikkeling die ge-
zondere tarievenverhoudingen inluidt dan waarvan tot dusverre 
kan worden gesproken. 

Wat meer in het bijzonder het transitoverkeer van en naar 
Oostenrijk betreft werd te Baden-Baden gezamenlijk vastge-
steld, dat het beëindigen van het Nederlands-Oostenrijks tarief 
op 25 Januari j.1. een ongewenste toestand had geschapen. Van 
Duitse zijde werd daarom toegezegd, dat aan de Duitse spoor-
wegen het opnemen van nieuwe onderhandelingen zou worden 
aanbevolen teneinde een oplossing na te streven, die aan de 
Benelux-havens een billijk aandeel in het Oostenrijkse verkeer 
verzekert. Met de voor deze onderhandelingen van Duitse zijde 
noodzakelijk geachte voorbereidingen is helaas aanzienlijk 
langere tijd gemoeid gebleken dan van Nederlandse zijde mocht 
worden verwacht, doch de ondergetekende kan thans mede-
delen, dat besprekingen over een nieuw tarief tussen de Duitse 
en de Nederlandse Spoorwegen dezer dagen zijn geopend, niet 
buiten verrichtingen zijnerzijds. 

Zeescheepvaart. Enkele leden brachten opnieuw de terug-
vordering van gelden ter sprake, die in de jaren 1940—1945 
aan de vrouwen van zeevarenden zijn uitgekeerd. Deze terug-
vordering geschiedt op basis van de stelregel, dat de zeelieden 
— ook gedurende de oorlog — onderhoudsplichtig waren 
jegens hun vrouwen en andere familiebetrekkingen. Nimmer 
is van Regeringszijde de indruk gevestigd, dat de zeelieden die 
plicht niet zouden hebben. Het overgrote deel der zeevarenden 
heeft in overeenkomstige zin gehandeld en beschikte dienten-
gevolge na de oorlog over tegoeden bij de Stichting Week- en 
Maandbrieven, v/aarmede de nodige verekeningen zijn ver-
richt. Thans gaat het nog om degenen wier tegoeden onvol -
doende zijn. Bij de terugvordering wordt ten volle rekening 
gehouden met de financiële omstandigheden van betrokkenen. 
Het zou echter een grote onbil-lijkheid zijn ten opzichte van 
degenen die reeds aan hun verplichtingen hebben voldaan, om 
aan degenen die tekorten hebben, deze tekorten zonder meer 
kwijt te schelden. Het door deze leden aan de orde gestelde 
punt van de z.g. ..duurdere gulden" kan, naar de mening van 
de ondergetekende, hier geen invloed hebben, aangezien in het 
maatschappelijk leven bij de regeling van schulden evenmin 
onderscheid wordt gemaakt tussen „duurdere" of ..goedkopere" 
guldens. 

De ondergetekende kan zich niet aansluiten bij die leden, die 
van mening zijn, dat door de verschillen tussen de onderschei-
denc zeehavens in de zee- en binnenhavengeld-tarieven het in-
ternationale overleg wordt bemoeilijkt. Indien echter de wens 
zou blijken te bestaan tot overleg over deze verschillen met de 
besturen van de grote Nederlandse zeehavens, is de onderge-
tekende hiertoe bereid. 

Het lag reeds enige tijd in het voornemen van de ondergete-
kende uitvoering te geven aan de toezegging van zijn ambts-
voorganger tot gezamenlijk overleg zowel met het provinciale 
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bestuur van Zeeland en het gemeentebestuur van Vlissingen, 
als met de Directie en Commissarissen van de Stoomvaart Mij. 
„Zeeland" over de al dan niet wenselijkheid van de verplaatsing 
van de afvaarthaven van de lijndienst op Engeland van Hoek 
van Holland naar Vlissingen. De nodige voorbereidingen waren 
daartoe getroffen, doch de watersnood en de daaruit voort-
vloeiende werkzaamheden van dringender aard hebben tot 
dusver verhinderd aan dit voornemen uitvoering te geven. In-
tussen is een datum vastgesteld, waarop dit overleg zal plaats-
v inden. 

Behalve op de Zeeuwse wateren doen de bedoelde moei-
lijkheden inzake het al dan niet naleven van artikel 35 van het 
Binnenaanvaringsreglement zich ook voor op de Geldersche 
IJssel en de Maas. In overweging is bij de in voorbereiding zijn-
de herziening van het reglement hierin te voorzien. 

De ondergetekende is bereid zijn ambtgenoot van Justitie te 
verzoeken te bevorderen, dat de Politie te water in afwachting 
van de bedoelde reglementsherziening ten aanzien van de be-
paling inzake het houden van stuurboordswal met de nodige 
soepelheid optreedt. 

Wegverkeer. Ten aanzien van de opmerking van verschei-
dene leden, dat de eis, gesteld door de Rijksverkeersinspectie, 
dat bij sommige toerwagenrittten de chauffeurs de heen-
onderscheidenlijk de terugreis per spoor in plaats van met de 
toerwagen zullen afleggen, te ver gaat, moge de ondergeteken-
de opmerken, dat deze gedragslijn een uitvloesel is van artikel 
1, sub i, van het Rijtijdenbesluit. Jn dit artikel wordt uitdrukke-
lijk vermeld, dat het meerijden met een motorrijtuig, dat in ge-
bruik is bij de onderneminjg, waarbij de meerijdende persoon 
in dienst is, als „werken" wordt beschouwd, tenzij deze per-
soon als passagier van een autobus of personenauto meerijdt. 
De positie van de chauffeur, waarop verscheidene leden 
doelen, is niet die van een passagier, zodat naar het oordeel 
van de ondergetekende door de Rijksinspecteurs van het Ver-
keer terecht aan de door deze genoemde eis wordt vastgc-
houden. Intussen wordt bij de in behandeling zijnde herziening 
van het Rijtijdenbesluit aan dit punt, dat in het bovenstaande 
slechts verdediging vond, voorzover de wettelijke voorschriften 
betreft, in meer maatschappelijk en practischc zin aandacht 
geschonken. 

Ten aanzien van de opmerking van vele andere leden, dat 
het Rijtijdenbesluit nog steeds uitgaat van een 55-urige werk-
week, moge de ondergetekende aansluiten op hetgeen hij in de 
Memorie van Antwoord op het Voorlopig Verslag in de Twee-
de Kamer der Staten-Generaal ten aanzien van deze kwestie 
heeft gezegd, waarbij hij opmerkte, dat het bij een groot deel 
van het vervoer zo is, dat de diensttijd telkenmale door langere 
of kortere rustperioden, althans perioden, waarin niet wezen-
lijk een arbeidsprestatie wordt verricht, wordt onderbroken. 
Hierin verschilt veelal de arbeid van motorrijtuigbestuurders 
met die in bedrijfstakken, waarin een doorlopende arbeids-
prestatie wordt verricht en waarbij de diensttijd ongeveer gelijk 
kan worden gesteld met de werktijd. 

De vraag, of de controle op het bestaande Rijtijdenbesluit 
kan worden vereenvoudigd, is reeds herhaaldelijk onder ogen 
gezien. Tot dusver is echter de mogelijkheid van zulk een ver-
eenvoudiging niet gebleken. Intussen streeft de ondergetekende 
in samenwerking met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid er naar, bij de herziening van het Rijtijden-
besluit de controle zo doeltreffend mogelijk te maken. 

De wettelijke regeling van de status van de bromfiets in het 
wegverkeer, welke in verband met de meer dringende werk-
zaamheden als gevolg van de watersnood enige tijd moest 
blijven rusten, verkeert thans in het laatste stadium van voor-
bereiding. Een geheel bevredigende oplossing van dit vraagstuk 
is niet te geven, omdat de bromfiets een tussenvorm is tussen 
het motorrijwiel en de gewone fiets en dus naar den aard noch 
tot het snelverkeer, noch tot het langzame verkeer behoort. 
Daar aan de aanleg van afzonderlijke paden voor dit vervoer-
middel niet valt te denken, moet een keus worden gedaan tussen 
de rijbaan en het rijwielpad. Na ampele overweging meent de 
ondergetekende een oplossing in deze zin te moeten bevorderen, 

dat als algemene regel de bestuurder van de bromfiets als wiel-
rijder wordt beschouwd en dus van het rijwielpad gebruik zal 
moeten maken, waarbij hij zijn snelheid zodanig zal moeten 
regelen, dat het rijwielverkeer niet meer hinder ondervindt dan 
in verband met de omstandigheden toelaatbaar is. Voorts is in 
de ontworpen regeling de mogelijkheid opengelaten het be-
rijden van de z.g. toeristische rijwielpaden met ingeschakelde 
hulpmotor te verbieden, terwijl mede, ingeval een rijwielpad 
door het normale rijwielverkeer reeds zeer druk bezet is, het 
gebruik zowel van de rijbaan als van het rijwielpad zal kunnen 
worden toegestaan. Dit zal dan door een bord moeten worden 
aangegeven. 

De ondergetekende deelt het standpunt van die leden, die 
van oordeel zijn, dat de regel „rechts gaat voor" in het belang 
van de veiligheid van het verkeer op kruispunten niet kan 
worden gemist. Overigens zal ook bij de toepassing van deze 
regel de weggebruiker steeds rekening hebben te houden met de 
eisen van verkeersveiligheid. Te zeer nog leeft bij vele weg-
gebruikers de onjuiste gedachte, dat een „recht" in verkeers-
gedragingen hen ontslaat van de algemene verantwoordelijkheid 
voor het betrachten van zorgvuldigheid in het weggebruik. Op-
gemerkt moge nog worden, dat de regel „rechts gaat voor" 
slechts van kracht is, voorzover niet een andere voorrangs-
regel geldt, zoals de voorrang van het snelverkeer boven het 
niet dezelfde weg volgende langzame verkeer. 

Hoewel het in bepaalde omstandigheden wenselijk kan zijn, 
dat voetgangers op wegen zonder afzonderlijke voetpaden aan 
de linkerzijde van de weg lopen, lijkt het toch niet raadzaam dit 
bindend voor te schrijven. Het komt daarom juister voor de 
voetganger op dit punt vrij te laten. 

De sinds 1 Januari 1951 van kracht zijnde regeling van de 
uitgifte van kentekens voor motorrijtuigen is een uitvloeisel 
van de in 1935 door de Staten-Generaal aanvaarde centrali-
satie van die uitgifte, neergelegd in artikel 9 van de Wegen-
verkeerswet, waarmede een meer doelmatige registratie van de 
in Nederland thuis behorende motorrijtuigen werd beoogd. 
Nu de nieuwe regeling meer dan twee jaren werkt en reeds 
± 150 000 nieuwe kentekens zijn uitgegeven, zou het wel uiterst 
bezwaarlijk zijn het eenmaal aanvaarde systeem weder te ver-
laten; desalniettemin wil de ondergetekende zich hierover nog 
beraden. 

De afgifte van rijbewijzen is niet gecentraliseerd; deze ge-
schiedt evenals vroeger door de Commissarissen der Koningin. 
Van provinciale zijde wordt op het behoud van deze taakver-
deling, die inderdaad niet geheel op efficiency berust, ten 
zeerste prijs gesteld. ' D e ondergetekende is niet voornemens 
hierin wijziging te brengen. De regeling is sinds de inwerking-
treding van het Wegenverkeersreglement op 1 Januari 1951 in 
zoverre vereenvoudigd, dat de geldigheidsduur van een rijbe-
wijs van twee op vijf jaar is gebracht. 

Voorzover de opmerking in het Voorlopig Verslag betrek-
king mocht hebben op de vervanging van de vroegere dokters-
verklaring, waaraan vrijwel geen praktische waarde kon wor-
den toegekend en waartegen ook van medische zijde ernstig 
bezwaar bestond, door een geneeskundige'verklaring, afgegeven 
door de aan het Centraal Bureau voor de afgifte van Rijvaar-
digheidsbevvijzen verbonden geneeskundige, zij medegedeeld, 
dat bij dat Bureau een controle-systeem wordt ingevoerd, waar-
door zal worden voorkomen dat iemand, wie een geneeskun-
dige verklaring is geweigerd, toch in het bezit komt van die 
verklaring door het indienen van een in strijd met de waar-
heid ingevulde nieuwe z.g. „eigen verklaring". Indien de onder-
getekende mocht blijken, dat op den duur de thans bestaande 
regeling niet voldoet, zal hij nader overwegen, welke maat-
regelen ter verzekering van meer waarborgen ten aanzien van 
de lichamelijke en geestelijke geschiktheid van aanvragers van 
rijbewijzen zullen zijn te treffen. 

Waterstaat 
Openbare werken. Het verheugt de ondergetekende, dat van 

verschillende zijden voldoening werd geuit dat aan de bezuini-
ging ten aanzien van de waterstaatswerken een einde is geko-
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men, zodat het onderhoud beter behartigd kan worden en de 
uitvoering van nieuwe werken in sneller tempo kan geschieden. 

Inderdaad worden voor sommige door het Rijk uit te voeren 
werken door derden bijdragen verleend. Bij het overwegen of 
er aanleiding is een zodanige bijdrage te vragen, geldt als al-
gemeen richtsnoer dat voor werken, waarvan, naar mag worden 
aangenomen, het gehele land voordeel trekt, de kosten volledig 
door het Rijk plegen te worden gedragen, maar dat voor wer-
ken, waarvan, hoezeer zij ook het algemeen belang dienen, 
daarnaast toch meer in het bijzonder door een bepaalde streek 
wordt geprofiteerd, van de locale belanghebbenden een bijdrage 
in de kosten wordt gevraagd. In dit licht bezien is "het duidelijk, 
dat door de belanghebbenden bij de afsluiting van de Brielsche 
Maas een deel van de kosten van deze werken wordt gedragen; 
de voordelen welke deze afsluiting biedt, komen immers voor 
het grootste deel ten goede aan een beperkt gebied, dat om deze 
vooimalige zeearm is gelegen. Door de afsluiting van de Zui-
derzee werden belangen van veel verdere strekking gediend. De 
winst aan landbouwgrond komt aan de gehele Nederlandse be-
volking ten goede en het gevormde IJsselmeer is een zoetwater-
reservoir, dat voor de watervoorziening van een belangrijk deel 
van ons land kan worden benut. Naar het oordeel van de on-
dergetekende is er dus een belangrijk verschil tussen de beide 
besproken werken aan te wijzen en is er geen aanleiding — ge-
steld al, dat een bepaling van belangen mogelijk ware — in het 
Zuiderzeegebied de gedachte van verhaal van kosten in toe-
passing te brtngen. 

Met erkentelijkheid nam de ondergetekende ervan kennis, 
dat vele leden met genoegen hadden gezien, dat blijkens de 
Nota van Wijzigingen (Stuk no. 17) voor de-uitvoering van 
verschillende openbare werken belangrijk hogere bedragen dan 
voor 1952 konden worden uitgetrokken en dat gelden ten laste 
van hoofdstuk XIV (Onvoorziene Uitgaven) zullen worden 
overgeheveld naar hoofdstuk IX B. Ofschoon de ondergeteken-
de enerzijds de bezwaren van deze leden ten aanzien van de 
thans gevolgde wijze van financiering der openbare werken kan 
onderschrijven moet hij er anderzijds op wijzen dat de splitsing 
over verschillende hoofdstukken der begroting een gevolg is 
van de politiek ten aanzien van de werkloosheidsbestrijding. 
Onderscheid dient te worden gemaakt tussen de werken, die 
binnen het raam der normale begroting (i.c. hoofdstuk IX B) 
tot uitvoering kunnen komen en de werken die worden uitg°-
voerd met het doel om additionele werkgelegenheid te schep-
pen. De tweede groep van werken omvat in feite vervroegd uit-
gevoerde werken van de eerste groep. Bij de uitvoering staat 
echter als doel de vergroting van de werkgelegenheid voorop. 
Bij de opstelling der ontwerp-begroting valt niet te voorzien in 
welke omvang de uitvoering van openbare werken voor dit doel 
noodzakelijk zal worden geacht. De nodige gelden worden tel-
kens nadat omtrent de uitvoering van bepaalde werken in het 
belang der werkverruiming een beslissing is genomen van 
hoofdstuk XIV naar hoofdstuk IX B overgeboekt. Op deze 
wijze blijft een duidelijk overzicht van de voor de verschilknde 
doeleinden bestede gelden mogelijk. 

De ondergetekende streeft ernaar de normale begroting van 
Verkeer en Waterstaat een dusdanige omvang en een dusdanige 
continuïteit over de opvolgende begrotingsjaren te geven, dat 
schommelingen, veroorzaakt door het wisselend beroep hetwelk 
op de dienst van de Rijkswaterstaat wordt gedaan om in het 
belang der werkverruiming extra werken uit te voeren, gemak-
kelijker kunnen worden opgevangen. 

Reeds enkele malen is getracht de economische betekenis 
van een uit te voeren Wcterstaatswerk in cijfers te benaderen, 
zij het ook dat dergelijke rapporten dan niet openbaar werden 
gemaakt. Gaarne zal worden getracht aan de terzake in het 
Voorlopig Verslag geuite wens tegemoet te komen, doch er 
moet wel dadelijk de aandacht op worden gevestigd, dat het bij-
zonder moeilijk is een dergelijke waardebepaling met enige 
juistheid op te stellen, vooral ook omdat, zoals in het Voor-
lopig Verslag reeds wordt opgemerkt, de betekenis van de open-
bare werken in het bijzonder ook moet worden gezocht in het 
scheppen van een gunstiger klimaat voor de industrialisatie en 
de ontplooiing van nieuwe economische activiteiten; het is wel 

uiterst bezwaarlijk deze facetten in cijfers te vangen. Terecht 
werd opgemerkt, dat op het tijdstip dat met de Biesboschwer-
ken werd begonnen, de omstandigheden van dien aard waren, 
dat aan het opstellen van een economische waardering van deze 
werken niet kon worden gedacht. 

De aanwijzing der werken, die in het belang van de werk-
loosheidsbestrijding additioneel ter hand zullen worden ge-
nomen, geschiedt door het Coördinatiecollege voor Openbare 
Werken. 

De geografische spreiding van de werken, die uit hoofde 
van hun belangen uit een waterstaatsoogpunt in eerste in-
stantie voor uitvoering in aanmerking komen en waarbij het 
in hoofdzaak gaat om werken, die wegens hun grote algemeen 
belang geen uitstel kunnen velen, zal in het algemeen afwijken 
van de geografische spreiding van de werkloosheid. In dit 
verband bezien moge het duidelijk zijn, dat bij de vaststelling 
van de ten laste van de normale begroting van het ministerie 
van Verkeer en Waterstaat uit te voeren werken minder dan 
wellicht gewenst zou zijn met de omvang der werkgelegenheid 
in de betreffende gebieden rekening kan worden gehouden. 
Reeds in de afgelopen jaren werd voorzien, dat het nodig zou 
zijn over te gaan tot uitbreiding van het aantal technische en 
administratieve krachten om de voorbereiding van de vele uit 
te voeren werken zo snel ter hand te nemen, dat deze voor 
uitvoering gereed zouden zijn, wanneer dit met het oog op 
de bestrijding van de werkloosheid noodzakelijk mocht zijn. 

Voor deze uitbreiding werden dan ook gelden uit hoofdstuk 
XIV ter beschikking van Waterstaat gesteld. Het tempo, waar-
in het mogelijk blijkt de nodige krachten aan te trekken, baart 
echter zorg. Daarnaast moest een groot deel van dit extra 
personeel worden ingezet om de uitvoering van additionele 
werken reeds dadelijk mogelijk te maken, terwijl deze uit-
vocring zelve tot gevolg had, dat werd ingelopen op de voor-
raad voor uitvoering gereed zijnde werken. 

De uitbreiding van de werkzaamheden van 'de Rijkswater-
staat, die voortvloeit uit de ramp, die ons land heeft getroffen, 
heeft uit de aard der zaak een extra belasting van de dienst 
met zich gebracht, die slechts kon worden opgevangen door 
personeel aan andere taken te onttrekken. Ook hierdoor wordt 
de vorming van een voorraad vertraagd. De werken, die voor 
deze voorraad vorming worden voorbereid, zijn de werken van 
het globale financieringsplan van belangrijke werken, welke 
de Rijkswaterstaat voornemens is in de eerstvolgende jaren 
uit te voeren, hetwelk inmiddels ook ter vertrouwelijke kennis-
neming aan de leden van de Eerste Kamer is aangeboden. Het 
gaat in dezen om het scheppen van een mogelijkheid tot ver-
vroegde uitvoering. 

Aangezien de voorraad steeds zal moeten worden aangevuld 
om de vermindering door het ten uitvoering komen van 
normale en additionele werken weder aan te vullen, kan van 
ezn tijdstip van beëindiging van de voorraadvorming niet 
worden gesproken. 

De ondergetekende onderschrijft ten volle, dat het gewenst 
is om de grote plannen, die in voorbereiding zijn op het gebied 
van de waterstaat, zo spoedig mogelijk in een vroeg stadium in 
de openbaarheid te brengen, maar hij is toch van oordeel, dat 
dit eerst kan geschieden, wanneer de studie daarvan zover ge-
vorderd is, dat de mogelijkheid van uitvoering vast staat. Hel 
heeft geen zin allerlei nog onvoldragen projecten, waarvan bij 
nadere bestudering blijkt, dat zij niet tot uitvoering kunnen 
komen, te lanceren. Er moge aan worden herinnerd, dat in de 
Memorie van Toelichting op de begroting voor 1951 een alge-
meen overzicht werd gegeven, in grote lijnen, van de plannen 
tot bestrijding van de verzilting, van de watervoorziening en 
van de verbetering van de waterkeringen. Nu van een bepaald 
onderdeel, n.I. van de werken tot kanalisatie van Neder-Rijn en 
Lek de studie zover was gevorderd, dat ejn keuze omtrent de 
daarbij te volgen werkwijze kon worden gemaakt, kon aan 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal de nota worden toege-
zonden. welke, blijkens hetgeen hierboven werd opgemerkt, 
thans ook aan de Eerste Kamer zal worden overgelegd. 

Ten aanzien van de studie omtrent het waddengebied moet 
worden opgemerkt, dat deze nog niet in een zodanig stadium 
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verkeert, hetgeen gelet op de gecompliceerdheid van het vraag-
stuk niet behoeft te verwonderen, dat daarover thans reeds 
publicaties kunnen worden verwacht; wel is de ondergetekende 
voornemens in een zo vroeg mogelijk stadium contact te 
zoeken met de bestuurderen en belanghebbenden in het aan-
grenzende gebied; de studie beweegt zich voorlopig nog geheel 
op zuiver technisch niveau. Bij een bepaald onderdeel van 
kleinere omvang n.1. de mogelijke inpoldering van de Lauwcrs-
zee, waarvan de technische mogelijkheid wel vast staat en 
waarbij het dus gaat om de uitwerking, is reeds geruime tijd ge-
leden contact gezocht met de Provinciale organen. Tn het 
algemeen onderschrijft de ondergetekende volledig de wense-
lijkheid om ons volk zoveel mogelijk te doen medeleven met 
hetgeen geschiedt. „Geheimzinnigheid" in de ongunstige zin van 
het woord is hem volkomen vreemd. 

De ondergetekende kan derhalve de verzekering geven, dat 
het hem, maar ook de Rijkswaterstaat, bijzonder aangenaam 
zal zijn zoveel mogelijk bekendheid te geven aan de plannen, 
die in bewerking zijn, maar er zijn omstandigheden, waarvan 
er enige hierboven werden aangeduid, die in verschillende 
gevallen tot beperking bij de publicatie dwingen. 

Het denkbeeld van de oprichting van een museum van de 
Waterstaat zal gaarne in studie worden genomen. Aangetekend 
moge worden, dat reeds een bescheiden begin in deze richting 
is gemaakt, doordat de z.g. Tentoonstellingscommissie van de 
Rijkswaterstaat een collectie foto's, modellen en maquettes van 
waterstaatswerken heeft aangelegd, waaruit bij de deelname 
aan tentoonstellingen, ook in het buitenland, kan worden 
geput. 

Wellicht dat enig samenwerken met het Bouwcentrum hier 
tot goede resultaten kan leiden. 

Biesbosch. Door de uitvoering van de Biesboschwerken zul-
len inderdaad grote belangen op agrarisch en economisch ge-
bied worden gediend. Bij het opstellen van de plannen voor 
deze werken, in het bijzonder voor de indijking van de Bra-
bantse Biesbosch, moest gezocht worden naar een compromis 
tussen deze belangen, die van de natuurwetenschap en die van 
de recreatie, daar het Biesboschgebied voor deze beide laatste 
van grote betekenis is. Het zou niet juist zijn geweest alles 
volledig op te offeren aan de beide eerstgenoemde belangen. 

Het ligt aanvankelijk in het voornemen om de oppervlak-
ten, die als natuurreservaat zullen worden aangewezen, voor zo-
ver deze nog niet in het bezit van het Rijk zijn, in eigendom 
te verwerven. De totale oppervlakte van het natuurreservaat 
van de z.g. Zuidhollandse Biesbosch en in de Brabantse Bies-
bosch zal ± 1700 ha bedragen. Omtrent de wijze, waarop het 
gebied zal worden beheerd is nog geen plan gemaakt. 

De verbetering van de westelijke Betuwe, de Bommeler-
waard, het Land van Heusden en Altena en delen van de Vijf-
heerenlanden zal, naar het de ondergetekende voorkomt, niet 
tot de zorgen van zijn Departement behoren. 

Ten aanzien van het adres van de Contactcommissie voor 
Natuur- en Landschapsbescherming zij medegedeeld, dat de 
Directeur van de Rijksdienst voor het Nationale Plan lid is van 
de Commissie voor de Waterhuishouding, wier eenstemmig ad-
vies bij het vaststellen van de plannen voor de indijking van 
de Biesbosch werd gevolgd. De maatregelen, die waren voor-
bereid om een stormvloedsverhoging nabij Dordrecht als ge-
volg van de Biesbosch-indijking op te vangen, berusten vol-
ledig op de metingen, die in het Waterloopkundig Laborato-
rium te Delft in opdracht van de Rijkswaterstaat waren ge-
schied. De ondergetekende ziet geen enkele aanleiding voor een 
hernieuwd onderzoek door de beide bovengenoemde lichamen. 
Het is onjuist dat nog geen oplossing zou hebben bestaan voor 
de beveiliging van het gebied rondom Dordrecht tegen de 
stormvloedsverhoging, die van de indijking van de Biesbosch 
mag worden verwacht. Deze maatregelen zijn bij de behande-
ling van deze begroting in de Tweede Kamer reeds aange-
geven. Intussen is het zeer wel mogelijk dat, nu als gevolg van 
de stormvloedramp, maatregelen van verdere strekking in een 
of meer zeearmen tot uitvoering zullen komen, op andere wijze 
de gevaren voor Dordrecht zullen worden weggenomen. 

Naar de huidige inzichten zal ook na de indijking van de 
Brabantse Biesbosch voldoende gricndareaal overblijven ter 
voorziening in de behoefte aan rijshout in normale omstandig-
heden, aangenomen dat een verdere beperking elders van de 
met griendhout geteelde oppervlakten geen al te grote afrn.e-
tingen zal aannemen. Nu als gevolg van de stormvloedramp op 
kprte termijn buitengewoon grote hoeveelheden rijshout nodig 
zijn, werd ook overgegaan tot de invoer van rijshout uit het 
buitenland en voor zover zich thans laat aanzien, behoeft niet 
te worden gevreesd dat de verzorging met dit materiaal over-
wegende moeilijkheden zal vormen bij de uitvoering van de 
herstelwerken, die een gevolg van de ramp zijn. 

Ten aanzien van het verschil in arbeidsintensiteit tussen 
gricndland en bouwland, kan worden gezegd dat een aantrek-
kelijke kant van de exploitatie van griendland is gelegen in de 
omstandigheid, dat het hakseizoen juist in een periode valt, 
waarin het bouwland in het algemeen minder arbeidskrachten 
nodig heeft. Anderzijds vragen sommige producten, die op 
bouwland geteeld worden, b.v. pootaardappelen, ook in het 
najaar en in de winter veel verzorging, zodat daarbij dan ook 
een groot aantal arbeiders te werk wordt gesteld. Het is echter 
een feit, dat er bij de jonge arbeiders tegenwoordig weinig 
neiging bestaat om in de grienden te gaan werken, zodat het 
vaak zeer moeilijk is om deze goed te onderhouden. 

Voorts moet worden bedacht dat het rijshout, dat voor 
waterbouwkundige werken wordt gebruikt, eigenlijk een afval-
product is van de griendexploitatie en de afzet van het hoofd-
product, nl. stelen en hoepels, die voor een deel naar het bui-
tenland moeten worden geëxporteerd, is de laatste jaren steeds 
moeilijker geworden omdat men daarvoor andere vervangende 
materialen gaat gebruiken. De opbrengst van het bouwland 
vindt daarentegen grif afzet en de opvoering van deze pro-
ductie komt onze deviezenpositie zeer ten goede. 

Landaanwinning. De landaanwinningswerken, waarop de 
betreffende begrotingspost betrekking heeft, bestaan uit de aan-
leg van bezinkvelden in de Lauwerszec en langs de Friese en 
Groningse Waddenkust over een afstand van 60 km, terwijl in 
de Zuidhollandse en Zeeuwse wateren meerdere dergelijke 
objecten van kleinere omvang zijn gelegen met een totale 
oppervlakte van ongeveer 1200 ha. Deze landaanwinnings-
werken zullen te zijner tijd kunnen leiden tot nieuwe inpolde-
ringen. Daarnaast is de indijking van de Brakman, ter grootte 
van 1500 ha, in uitvoering. De aanleg van de dijk en het sluizen-
complex kwamen in J952 gereed; thans is de aanleg van af-
wateringskanalen, kavelsloten, wegen en bruggen en het dichten 
van kreken ca . aan de orde. In de afgelopen vijf jaren werden 
de indijking van de Emmapolder in Groningen (790 ha) en 
van de Quarlespolder in het Zuider Sloe (480 ha) voltooid. 
Bovendien werden op de noordelijke oever van Noordbrabant 
het gebied van de Hamsche Polders (700 ha) en langs de 
Brielsche Maas nog een polder van 100 ha volledig watervrij 
gemaakt. In voorbereiding zijn de indijking van de Lauwerszee 
en de afsluiting van de Zandkreek en het Veer Gat, subsidiair 
de inpoldering van het Noorder Sloe. 

De ondergetekende deelt de mening, dat het — mede uit 
sociaal oogpunt — gewenst is te streven naar het bouwen van 
huizen in de nabijheid van de landaanwinningswerken op de 
Groninger Wadden. In deze richting is reeds een eerste stap 
gezet; een regeling met de betrokken gemeente betreffende de 
bouw van 30 huizen onder Uithuizermeden is in een verge-
vorderd stadium van voorbereiding. 

Verziiting. Het is niet juist, dat Belgische deskundigen van 
de plannen der Regering tot bestrijding van de verziiting zouden 
hebben kennis genomen; dit laatste is reeds daarom nog niet 
mogelijk, omdat nog geen afgerond plan ten aanzien van dit 
vraagstuk, althans voor zover het gebied van de beneden-
rivieren aangaat, bestaat. Waarschijnlijk is dit misverstand in 
de wereld gekomen, doordat een Belgisch ingenieur een deel 
van de omvangrijke proeven bijwoont, die in het Waterloop-
kundig Laboratorium te Delft worden uitgevoerd in verband 
met de plannen tot verbetering van de waterstaatkundige toe-
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stand in het complex benedenrivieren. Aangezien, zoals boven 
werd opgemerkt, de studie van de plannen voor laatstbedoeld 
gebied nog niet voldoende ver is gevorderd, was het ook nog 
niet mogelijk om met de gemeente Rotterdam overleg te plegen 
over concrete voorstellen. De ondergetekende is stellig van plan 
te zijner tijd dit overleg te doen plaats vinden. 

Bij het beramen van maatregelen ter bestrijding van de ver-
zilting moet — zoals bij elk plan voor een waterstaatswerk — 
ook worden gelet op alle andere belangen, waarop die maat-
regelen mede van invloed zouden kunnen zijn; het zou niet 
verantwoord zijn eenzijdig slechts één doel na te streven en 
aan andere belangen geen aandacht te schenken. Met de eisen, 
die de scheepvaart stelt, wordt dus bij het ontwerpen van de 
bovenbedoelde plannen mede rekening gehouden. 

Plan Botlek. De behandeling van de door de gemeente 
Rotterdam ingezonden onteigeningsvoorstellen heeft vertraging 
ondervonden wegens bezwaren welke aanvankelijk van land-
bouwzijde tegen deze onteigening bestonden. 

Er is intussen een oplossing gevonden waardoor aan deze 
bezwaren zo veel mogelijk tegemoet zal kunnen worden ge-
komen en de tervisielegging van de onteigeningsstukken zal 
thans dezer dagen kunnen plaats vinden. 

Bovenbedoelde vertraging zal naar grote waarschijnlijkheid 
geen invloed hebben op de totstandkoming van een nieuwe 
petroleumhaven waarvoor het plan nog niet vaststaat. 

Waterschappen. Inderdaad heeft de ondergetekende in zijn 
vroegere werkkring gelegenheid gehad de werkzaamheden van 
onze waterschappen gade te slaan en hij moge daaraan de ver 
zekering toevoegen, dat hij grote waardering heeft gekregen 
voor hetgeen door deze corporaties wordt gepresteerd. Waar 
geen concrete punten worden genoemd, is het moeilijk in te 
gaan op de opmerking, dat de Regering in de laatste tijd wel 
eens te kort zou zijn geschoten in de zorg voor deze oude 
vaderlandse instelling; met klem moge echter worden tegenge-
sproken, dat door de Rijkswaterstaat niet het grote belang zou 
worden ingezien, dat aan de waterschappen moet worden toe-
gekend bij het zo belangrijke waterstaatsbeheer in ons land. Er 
zijn integendeel aanwijzingen te over aan te voeren voor de 
zorg, die ook bij evengenoemde dienst voor de instandhouding 
van deze typisch Nederlandse bestuursorganen bestaat. 

Ten aanzien van de vraag of aanleiding kan worden ge-
vonden aan het Hoogheemraadschap Delfland van Rijkswege 
subsidie toe te kennen in de kosten voor de maatregelen ter be-
strijding van de verzilting in het boezemwater van dat Hoog-
heemraadschap, moet de ondergetekende tot zijn leedwezen 
medede'en. dat hij nog niet in staat is geweest een definitief 
standpunt in te nemen. 

Ten aanzien van het waterschap de Schipbeek deelt de onder-
getekende het oordeel van sommige leden, dat ook door zijn 
ambtsvoorgangers herhaaldelijk werd verkondigd, dat eventuele 
bezwaren, welke .worden ondervonden bij de grcnsoverschrij-
dende rivieren als gevolg van de aanvoer van water en zand uit 
het buitenland, het eenvoudigst en het snelst tot oplossing kun-
nen worden gebracht door direct overleg tussen de beherende 
instanties ter weerszijden van de grens. Dat in dit geval mede 
langs diplomatieke weg de zaak werd ter hand genomen, ge-
schiedcic alleen om een bespoediging te verkrijgen van de op-
lossing, die door het interlocale overleg reeds was voorbereid. 
De in het Voorlopig Verslag bedoelde Commissie, welke inder-
tijd door de Minister van Binnenlandse Zaken was ingesteld, 
bewoog zich meer in het bijzonder op het gebied van de grens-
afbakening en had niet tot taak moeilijkheden als waarvan in 
het bovenstaande sprake is, tot een oplossing te brengen, al is 
het wel mogelijk, dat bij de besprekingen een enkele maal ook 
dergelijke kwesties ter sprake kwamen. Het schijnt ook niet ge-
wenst een ingenieur van de Rijkswaterstaat in het bijzonder met 
de behandeling van dergelijke grensaangelegenheden te be-
lasten; de plaatselijke waterschapsinstanties, die volledig op de 
hoogte zijn van de kleinste details van het vraagstuk, zijn daar-
voor in de eerste plaats aangewezen en desgewenst kunnen zij 
altijd de hulp vragen van de Hoofdingenieurs-Directeuren van 

de Provinciale- en van de Rijkswaterstaat in hel betrokken ge-
bied, die uit de aard van hun werkkring op de hoogte zijn van 
de vraagstukken, die tot oplossing moeten worden gebracht. 

De ondergetekende is voornemens het bedrag van 1 millioen, 
dat werd uitgetrokken voor onderhoud, aanleg en verbetering 
van niet-planwegen te verdelen over de provinciën en aan Ge-
deputeerde Staten der provinciën binnen zekere grenzen over 
te laten, het aan hun provincie uitgekeerde aandeel te verdelen 
onder de met het onderhoud van niet-planwegen belaste 
waterschappen en dergelijke publiekrechtelijke lichamen. Ge-
deputeerde Staten zijn inmiddels hiermede in kennis gesteld. 
De ondergetekende meent erop te mogen vertrouwen, dat de 
betekenis, die de weg heeft voor het doorgaande verkeer 
i-nerzijds en de financiële draagkracht van de onderhouds-
plichtige anderzijds bij deze verdeling door Gedeputeerde 
Staten belangrijke maatstaven zullen zijn. zodat verlichting 
wordt gegeven van de financiële druk, onder welke sommige 
waterschappen en dergelijke corporaties zijn komen te ver-
keren, eensdeels tengevolge van de omstandigheid, dat aan-
vankelijk slechts voor locaal vervoer dienende wegen in de 
loop der jaren voor een deel e;ii meer ir.terlocaal karakter 
hebben gekregen en anderdeels, doordat het zwaardere en in-
tensievere locale vervoer de onderhoudskosten heeft opge-
dreven, zonder dat daartegenover de omslag naar evenredigheid 
kon worden verhoogd. 

Het ligt niet in de bedoeling van de ondergetekende, stappen 
te doen, die kunnen leiden tot verandering van de organisatie 
van het beheer en onderhoud van de wegen. Een wetsontwerp, 
dat de strekking heeft mogelijk te maken, dat ook gemeenten 
qq. omslagplichtig kunnen worden, is ten Departem.-nte in 
voorbereiding. 

Met de woorden „dergelijke publiekrechtelijke lichamen" 
worden bedoeld andere publiekrechtelijke lichamen dan water-
schappen, die evenals de waterschappen uitsluitend over een 
eigen belastinggebied beschikken. Alleen publiekrechtelijke 
lichamen, waarbij dit laatste het geval is, en dus niet -b.v. 
provinciën en gemeenten, zullen voor een uitkering in aan-
merking komen. 

Met betrekking tot het betoog van sommige leden, dat de 
waterschappen in den regel niet met het onderhoud van wegen 
voor doorgaand verkeer behoren te worden belast en dat het 
op de weg van de belanghebbende provinciale - of gemeente-
besturen is gelegen deze wegen over te nemen, merkt de 
ondergetekende op, dat het interlocale verkeer over deze wegen 
in de meeste gevallen slechts een klein deel uitmaakt van het 
totale verkeer en dat slechts in enkele gevallen kan worden 
gezegd, dat het karakter van het verkeer over deze wegen in de 
loop der jaren is gewijzigd van locaal naar interlocaal en het 
onderhoud dus grotendeels geschiedt in het belang van het 
doorgaand verkeer. Voor een overdracht van waterschaps-
wegen als boven bedoeld zal derhalve zelden aanleiding be-
staan, zodat omtrent een verlichting van de financiële druk 
op de waterschappen uit dezen hoofde geen al te gespannen 
verwachtingen kunnen worden gekoesterd. De ondergetekende 
is van mening, dat het niet op zijn weg ligt. terzake van een 
overneming van wegen als bovenbedoeld het initiatief te 
nemen, doch dat deze aangelegenheid aan de Provinciale Sta-
ten en de betrokken lagere organen moet worden overgelaten. 

Ten aanzien van de door sommige leden voorgestane uit-
breiding van het tertiair wegenplan met de voor het door-
gaande verkeer van belansi zijnde niet-planwegen moge worden 
opgemerkt, dat dit moeilijkheden oplevert in verband met de 
eisen, die de provinciale Verdelingsverordeningen Tertiair 
Wegenplan aan de tertiaire wegen stellen om in aanmerking 
te komen voor een uitkering uit de motorrijtuigenbelasting. 
Wil men de onderhoudsplichtigen van deze niet-planwegen 
door middel van plaatsing van deze wegen op het tertiair 
wegenplan voor een uitkering in aanmerking laten komen, dan 
zal men derhalve moeten beginnen met de Staten der provin-
ciën te bewegen hun Verdelingsverordeningen Tertiair Wegen-
plan te herzien, indien men althans het door hen opgebouwde 
systeem niet wil doorbreken. Zeker lijkt dit thans onraadzaam, 
omdat daarmede getreden zou worden op een gebied, dat in 
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eerste instantie aan een werkcommissie van de Commissie-
Oud is voorbehouden: voorts gaat het op het ogenblik speciaal 
om verlichting van de financiële druk waaronder de water-
schappen verkeren. 

Wegenplan. Met betrekking tot de door sommige leden 
geuite mening, da! de uitkeringen aan de provinciën uit het 
wegenfonds te laag zouden zijn, merkt de ondergetekende op. 
dat de financiële toestand van het land op het ogenblik nog 
niet toelaat een groter gedeelte van de opbrengst der motor-
njiuigenbelasting ter beschikking Ie stellen. 

Hei Rijkswegcnplan is het laatst vastgesteld in 1948; 
de noodzaak tot herziening op enige punten heeft zich sinds-
dien doen gevoelen en daarnaast wordt studie gemaakt 
van de wenselijkheid van verdere wijzigingen. Ten aanzien 
van de noord-oostelijke provincies staat daarbij in het centrum 
van de aandacht de verbinding van de Zwolse Hoek in de 
Noord-Oost-Polder (vanwaar op de duur een verbinding ver-
kregen zal worden in de richting van Amsterdam) naar Fries-
land. Drenthe en Groningen. Overleg met de betrokken Pro-
vinciale Besturen over de tracé's voor deze wegen is gaande. 
De plannen voor andere verbindingen, zoals Assen—Bareveld. 
zullen in verband daarmede tevens opnieuw moeten worden 
overwogen, waarbij wellicht rekening gehouden zal kunnen 
worden met de maatregelen ten aanzien van de vaarwegen, 
waartoe de studie in het rapport van de Commissie Vaarwegen 
in het Noorden des Lancls aanleiding zal geven. Of de in het 
Voorlopig Verslag geuite suggestie om de Hoogeveensche 
Vaart tussen Mcppel en Hoogeveen te verbeteren en dan tevens 
een weg daarlangs te leggen voor uitvoering in aanmerking 
komt zal daarbij kunnen worden overwogen. 

Ten aanzien van de weg Assen—Bareveld is overleg met het 
Provinciale Bestuur gaande omtrent een voorlopige verbetering 
van het gedeelte Assen—Gieten, terwijl de aanleg van een 
nieuwe weg voor het gedeelte Gieten—Bareveld overwogen 
wordt, als onderdeel van de maatregelen voor het Ontwikke-
lingsgcbied Z.O. Groningen. De Commissie van Overleg voor 
de Wegen zal hierover binnenkort gehoord worden. Aan de 
Rijksweg over de Hondsrug ten noorden van Emmen (Rijks-
weg 34) zijn reeds enige verbeteringen aangebracht, terwijl de 
voorbereiding plaats heeft voor verdere verbetering tot Borger, 
alwaar een goede verbinding met Assen gevonden wordt. 

Verbetering van de. wegen in het Rijk van Nijmegen en 
het Land van Maas en Waal zal voornamelijk moeten gcschie-
den door lagere organen: inmiddels wordt het rapport van 
de Commissie, ingesteld door de Minister van Economische 
Zaken, voor deze en andere overeenkomstige gebieden afge-
wacht. 

Voor doortrekking van Rijksweg 15 allereerst tot Tiel zijn 
thans de schattingen voor de grondaankoop gaande. Tussen 
Tiel en Resteren is de benodigde grondstrook reeds gedeeltelijk 
verkregen door middel van ruilverkavelingen. Het ligt op het 
ogenblik niet in de bedoeling van de ondergetekende een brug 
voor gewoon verkeer op de pijlers van de vernielde spoorbrug 
bij Rhenen te leggen. 

De weg voor doorgaand verkeer tLissen Utrecht en Arnhem 
zal uiteindelijk gevormd worden door Rijksweg 12: eventuele 
uitgaven voor de verbetering van de verbinding tussen de ge-
noemde steden zouden naar de mening van de ondergetekende 
niet gebruikt moeten worden voor verbeteringen aan de oude 
weg, doch voor verdere voltooiing van genoemde Rijksweg, zij 
het met één rijbaan. Aangezien andere werken evenwel als 
méér urgent werden beschouwd is op het begrotingshoofdstuk 
IX B geen geicl voor Rijksweg 12 uitgetrokken. Deze weg is 
tot Veenendaal met één rijbaan gereed, terwijl verderop het 
grondwerk grotendeels reeds gemaakt is. Intussen moet in dit 
verband wel de aandacht worden gevestigd op de resultaten 
van de conferentie van West-Europese Ministers van Verkeer, 
die in Januari van dit jaar te Parijs is gehouden. Daar is o.a. 
besloten de verbinding Utrecht- -Arnhem—Oberhausen, waar-
van de weg no. 12 dus deel uitmaakt, en die onder no. E 36 
voorkomt in het plan van het internationale wegennet, op de 
lijst der wegen van de eerste urgentie te plaatsen. 

Met Duitsland worden thans besprekingen gevoerd teneinde 
na te gaan in hoeverre het binnen het raam der economische 
moeilijkheden der beide landen mogelijk is tot een accoord te 
korren ten aanzien van e:n bepaald werkplan voor de vol-
tooiing. Aan de eis, dat de Nederlandse zeehavens een goede 
verbinding met het achterland moeten hebben, zal door de vol-
tooi'ng van Rijksweg 2 Amsterdam—Utrecht op het eind van 
dit jaar in belangrijke mate verder worden tegemoetgekomen. 

Het plan voor de verbetering van enige straten in Sneek en 
het adres dienaangaande van de Bond Heemschut zijn in over-
weging bij de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wctenschap-
p.Mi. zodat de ondergetekende zich van het geven van een oor-
ded meent te moeten onthouden. 

Voorziening van de Zuiderzeestraat weg met een gesloten 
wegdek zou hoge uitgaven met zich medebrengen, waarvoor de 
middelen op het ogenblik niet gevonden kunnen worden. Er 
zijn evenwel proeven genomen met bedekking van de klinkers 
met een bitumineuze deklaag, welke proeven aanleiding hebben 
gegeven met dit procédé voort te gaan, waardoor een aanzien-
lijke verbetering bereikt zal worden. 

Zeeweringen. Het nader overleg met de polder Walcheren 
nopens de werken, welke noodzakelijk op korte termijn moeten 
worden uitgevoerd ter bescherming van de zeewering van 
deze polder, heeft nog niet plaats gehad, omdat de bestudering 
van de voorstellen, die aan de polder waren toegestuurd, nog 
niet volledig kon worden beëindigd als gevolg van de waters-
nood Het laat zich echter aanzien dat men binnenkort zover 
gevorderd zal zijn, dat besprekingen over de werken, die in 
eerste inslantie ter hand zullen moeten worden genomen, zul-
len kunnen worden gevoerd. De ondergetekende hoopt deze 
aangelegenheid met spoed te behandelen, vooral ook in ver-
band met de door de stormvloed in de zeeweringen veroor-
zaakte calamiteiten. 

Faustus. De hoofden te Hoek van Holland en die te 
IJmuiden vertegenwoordigen de twee hoofdtypen die bij de 
aanleg van havendammen worden toegepast; de eerste een 
vlak gehouden constructie met betrekkelijke flauwe taluds, de 
laatste een muur met vrijwel verticale wanden. Beide typen 
hebben hun voordelen en nadelen. 

Voor wat hun normale taak betreft heeft de constructie van 
de hoofden te Hoek van Holland welke thans ruim 80 jaar 
hebben dienst gedaan, uitstekend voldaan. Het type is trouwens 
voor vele andere dergelijke dammen toegepast. Uit het feit 
dat deze hoofden zo lange tijd de soms zeer zware golf- en 
slroomaanval hebben, kunnen weerstaan blijkt wel voldoende 
dat de constructie, de toegepaste materialen en de onderhouds-
toestand niet te wensen overlieten. Dat de Faustus door het 
Noorderhoofd heeft kunnen heenbreken is dan ook slechts te 
wijten aan de omstandigheid dat de constructie hiervan relatief 
niet zwaar is en niet monolitisch. 

Zoals uit het bovenstaande moge zijn gebleken moet het 
niet voor onmogelijk worden gehouden dat het gebeurde met 
de Fausius zich herhaalt, doch de omstandigheden die zich bij 
deze ramp hebben voorgedaan waren dermate uitzonderlijk 
dat de kans op een herhaling van deze ramp wel uiterst ge-
ring is. 

Nochtans onderzoekt de betrokken Rijkswaterstaatsdienst op 
welke wijze het Noorderhoofd zou kunnen worden gewijzigd: 
de resultaten van dit onderzoek dienen te worden afgewacht 
alvorens ter zake een beslissing kan worden genomen. 

In gevallen waarin dit volstrekt noodzakelijk is b.v. wanneer 
de Waterweg door een wrak versperd is of zich in deze vaar-
weg een bijzonder transport bevindt, dat niet gepasseerd mag 
worden, kan het binnenlopen van het zeegat door de beheerder, 
d.i. de Rijkswaterstaat, verboden worden. 

Indien het vaarwater zelf echter in normale staat verkeert 
hangt de mogelijkheid om het zeegat bij ongunstige weersom-
standigheden binnen te lopen dermate af van de grootte, de 
diepgang, het machinevermogen, de bestuurbaarheid en andere 
eigenschappen van de schepen, dat in dit opzicht geen algemeen 
geldende maatregel kan worden getroffen en, zoals trouwens 
ook in het algemeen, op het betrachten van goede zeeman-
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schap moet worden vertrouwd. Dat, zoals in het geval van de 
Faustus, dit vertrouwen wel eens kan worden beschaamd, is 
praktisch niet door enigerlei maatregel op te vangen. 

Watertollen. De vraag welke vaarwegen in dit verband 
onder het begrip primaire waterwegen dienen te worden ver-
staan maakt deel uit van het nog in gang zijnde onderzoek. 

Het is ook de wens van de ondergetekende, bij de behan-
deling van deze aangelegenheid zo groot mogelijke spoed te 
betrachten. 

Oeververbindingen. De Commissie ingesteld voor de be-
studering van het vraagstuk van de oeververbindingen van hei 
Noordzeekanaal en het IJ vertegenwoordigt, naar de onder-
getekende meent, alle voorname daarbij betrokken belangen; 
voorts heeft deze Commissie de uitdrukkelijke opdracht, het 
vraagstuk in de meest algemene zin te bezien en ook haar 
oordeel over de financiering van de door haar voorgestelde 
werken te geven. Naar het oordeel van de ondergetekende is 
daardoor reeds bij voorbaat aan enkele der in het Voorlopig 
Verslag geuite wensen voldaan. Het is hem voorts bekend, 
dat de Commissie van zins is, met haar werk bekwame spoed 
te betrachten; hierbij moet echter niet over het hoofd worden 
gezien, dat de Commissie niet staat voor een eenvoudigs keuze 
tussen gereedliggende projecten, doch dat gedachten naar voren 
komen, die een technische uitwerking althans in grote lijnen 
en een raming van kosten, nodig maken, waarmede tijd ge-
moeid is; o.m. ligt voor een oeververbinding rabij de Hembrug 
geen ontwerp gereed. De voor ogen staande en in het Voor-
lopig Verslag genoemde werken zullen uitgaven medebrengen 
van enige honderden millioenen guldens, een bedrag dat sterk 
afsteekt tegen de middelen die overigens in het land kunnen 
worden besteed voor verkeersverbeteringen, die ook als zeer 
noodzakelijk moeten worden beschouwd. Indien een oplossing 
mogelijk zou zijn, die voor het verkeer gedurende een zekere 
periode voldoende ontlasting zou geven en daarna, als het 
verkeer toeneemt, verder kan worden geperfectionncerd, dan 
verdient, naar het oordeel van de ondergetekende, zulk een 
oplossing in hoge mate overweging. 

Met de gemeente Amsterdam zijn geen onderhandelingen 
gaande over een Rijksbijdrage in de door de gemeente Am-
sterdam voorgenomen verbetering van de bestaande IJ-oever-
verbinding. 

Voor de bouw van een brug over de Merwede bij Gorkum, 
welke mede de verbetering van de aansluitende wegen zou 
nodig maken, en waarmede derhalve een groot bedrag is ge-
moeid, is het moeilijk op het ogenblik middelen ter beschik-
king te stellen. Aan de hand van het te verwachten geringe 
railvervoer over de lijn Rhenen—Kesteren is de directie van de 
Nederlandse Spoorwegen tot de conclusie gekomen, dat herstel 
van de spoorbrug bij Rhenen niet verantwoord is te achten. 
In verband hiermede heeft zij toestemming verzocht de exploi-
tatie op dit baanvak te mogen staken. Over dit verzoek wordt 
thans overleg gepleegd met het Ministerie van Oorlog, Gede-
puteerde Staten van Utrecht en Gelderland, zodat terzake 
nog geen verdere mededelingen kunnen worden gedaan. Het 
vraagstuk van het belang van een brug voor gewoon verkeer 
naast de spoorbrug bij Baanhoek en van de wenselijkheid van 
het geven van een Rijksbijdrage daarvoor is bij de ondergete-
kende in overweging; hij zal zich daarover met Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland verstaan. 

Het Rijk heeft zich in beginsel reeds bereid verklaard een 
deel der kosten van het maken van een beweegbaar deel in de 
bestaande spoorwegbrug bij Baanhoek voor zijn rekening te 
nemen mits de provincie Zuid-Holland tezamen met andere be-
langhebbenden de overige kosten zou dragen. Omtrent deze 
kostenverdeling bestaat nog geen overeenstemming. Indien ten-
slotte tot het maken van een beweegbaar deel in de bestaande 
spoorbrug zou worden besloten zal uiteraard ook in de naast 
deze te bouwen brug voor gewoon verkeer een beweegbare 
brug dienen te worden gebouwd. 

Ook de ondergetekende is van oordeel dat een kortere ver-
binding en veerboot met koplading voor het veer Den Helder— 
Texel de meest doelmatige oplossing zou zijn. Zij is echter 

kostbaar en stuit vooral daarom op bezwaren bij enkele der 
betrokkenen. In afwachting van het bereiken van algehele 
cwe.eenstemming is het gewenst de thans gedichte tussenoplos-
K! ïg uit te voeren, die de uiteindelijke verbetering niet in de 
weg staat doch het voordeel heeft op korte termijn betrekke-
lijk veel baat te brengen. 

De plaats van de afdamming aan de benedenmond van het 
Spui is nog niet vastgesteld. 

Het ligt in het voornemen de plannen tot verbetering van 
het Meppelerdiep met zo groot mogelijke spoed voort te 
zetten. De bedoeling van de geciteerde zinsnede uit de Memorie 
van Antwoord aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is 
inderdaad, dat men zich voorstelt de verbeteringswerken zo-
danig uit te voeren, dat zij later, indien nodig, op eenvoudige 
wijze kunnen worden aangepast aan de toestand, zoals die 
na een verdere verhoging van het peil van het IJsselmeer, zal 
zijn ontstaan. 

Zoals reeds in de Memorie van Antwoord aan de Tweede 
Kamer betreffende de onderhavige begroting werd medege-
deeld, zal omtrent de aanleg der zijtakken van het Winschoter-
diep naar Veendam—Wildervank en naar Oude Pekela niet 
eerder een beslissing kunnen worden genomen dan nadat het 
rapport van een terzake ingestelde commissie, waarin vertegen-
woordigers van de Ministeries van Economische Zaken, Finan-
cièn en Verkeer en Waterstaat, alsmede van het Provinciaal 
Bestuur van Groningen zitting hebben, zal zijn ontvangen. 
Het bedoelde rapport zal thans zeer binnenkort worden uitge-
bracht. 

Drentse kanalen. De ondergetekende is er zich van bewust 
dat het vraagstuk van de beheersregeling van enkele Drentse 
kanalen om spoedige oplossing vraagt; deze aangelegenheid 
heeft dan ook zijn volle aandacht. 

Zoals in het Voorlopig Verslag wordt opgemerkt, wordt het 
Oranjekanaal bij wijze van noodmaatregel voorlopig de facto 
door het Rijk beheerd; met betrekking hiertoe hoopt de onder-
getekende binnenkort een wetsontwerp aan de Staten-Generaal 
te kunnen aanbieden, waarbij in afwachting van de definitieve 
oplossing in ruimere zin de (voorlopige) in beheersneming de 
jure wordt geregeld. 

De concessie van de N.V. Drentse Kanaalmaatschappij voor 
de Hoogeveensche Vaart is inderdaad 1 April 1953 afgelopen, 
doch het Bestuur der Maatschappij heelt zich bereid verklaard 
te bevorderen, dat de N.V. de exploitatie van het kanaal nog 
een jaar voortzet onder aannemelijke voorwaarden. De daar-
door beschikbaar komende tijdsruimte zal benut worden om 
het vraagstuk van de beheersregeling tot een detinitieve oplos-
sing te brengen: in het begin van de volgende maand hoopt 
de ondergetekende te Assen de kanalenkvvestie mondeling met 
het College van Gedeputeerde Staten van Drenthe te be-
handelen. Dat de oplossing van dit vraagstuk meer tijd vraagt 
dan ogenschijnlijk nodig is, is een gevolg van de omstandig-
heid dat het probleem moet worden bezien in samenhang met 
de vraag welke vorm het Drentse kanalennet in de toekomst 
zal dienen te hebben. Deze aangelegenheid wordt, zoals reeds 
in het Voorlopig Verslag wordt opgemerkt, bestudeerd door het 
Bureau Kanalen Noord-Oost Nederland van de Rijkswater-
staat. 

De werkzaamheden daarvan ondervinden inderdaad enige 
vertraging doordat de leider van hel Bureau in verband met 
een ziektegeval de dienst in het arrondissement Zwolle moet 
waarnemen. Desondanks mag wel worden verwacht dat deze 
moeilijkheid de oplossing van het beheersvraagstuk niet te zeer 
zal vertragen. 

Met betrekking tol de door de Ambtsvoorganger van de 
ondergetekende in de Memorie van Antwoord aan deze Kamer 
op het Voorlopig Verslag betreffende de begroting voor 1952 
gedane toezegging, luidende: „Indien de verlenging van de 
concessie voor de bedoelde kanalen niet zal worden aanvaard, 
zal het Rijk inderdaad genoodzaakt zijn de exploitatie voor-
lopig voort te zetten, daar deze vaarwegen met het oog op de 
belangen van het vervoer niet buiten bedrijf kunnen worden 
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gesteld", merkt de ondergetekende op dat hij deze toezegging 
inderdaad ook voor zijn rekening kan nemen, met dien ver-
stande evenwel dat liet naar zijn mening alleen dan verant-
woord zou zijn de exploitatie aanvankelijk van Rijkswege voort 
te zetten indien aangenomen mag worden, dat met de beharti-
ging van de vervoersbelangen over de betreffende vaarwegen 
een belang wordt gediend dat in hoofdzaak een Rijksbelang 
zou moeten worden geacht. 

Voor zover het hier mocht betreffen kanalen welke geacht 
moeten worden slechts plaatselijke of streekbelangen te dienen, 
zal de instandhouding daarvan in de eerste plaats een zaak zijn 
die door de localiteit behartigd dient te worden, waarbij dan 
overwogen kan worden of er aanleiding is van Rijkswege 
enigerlei financiële bijstand te verlenen. 

Alvorens de Colleges van Gedeputeerde Staten van Gro-
ningen en van Drenthe zullen hebben medegedeeld of en in 
hoeverre naar hun mening de oprichting van een of meer water-
schappen zal kunnen bijdragen tot een oplossing van de moei-
lijkheden ter zake van het z.g. convenant tussen de gemeente 
Groningen en de Drentse veengenoten, meent de onderge-
tekende zich van het innemen van een definitief standpunt te 
dier zake te moeten onthouden. 

Zoals de ondergetekende in de Memorie van Antwoord op 
het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer (blz. 9) reeds 
heeft medegedeeld, wordt het door voornoemde Colleges in te 
stellen onderzoek vertraagd door een proces tussen de Conve-
nantgenoten en de gemeente Groningen omtrent de heffing van 
scheepvaartrechten mede in verband met een daaromtrent be-
staand Koninklijk besluit van 5 April 1817. Evenals de hier 
aan het woord zijnde leden zou de ondergetekende het be-
1 reuren indien bedoelde vertraging van lange duur zou zijn. 

Nederlands-Belgische waterwegen. Dat de internationale 
verbindingen in het Zuiden van het land zeer gebrekkig zouden 
mogen worden genoemd kan in het algemeen niet worden 
onderschreven. De ondergetekende stemt er mede in, dat te 
dezen allereerst het resultaat van het overleg in de Commissie-
Van Cauwelaerl — Steenberghe dient te worden afgewacht. 

Naar aanleiding van hetgeen enkele leden opmerkten over 
de overeenstemming, die zou zijn bereikt inzake de vraag-
stukken van het Antwerpen "Rijnkanaal, moge de onderge-
tekende verwijzen naar hetgeen zijn ambtgenoot zonder porte-
feuille daaromtrent heeft medegedeeld in de vergadering van 
de Eerste Kamer der Staten-Generaal van Maart 1953. Voorts 
vragen deze leden, of de ondergetekende niet van mening is. 
dat een Antwerpen—Rijnkanaal de belangen van de havens 
van Rotterdam en Amsterdam ernstig zal schaden. Gezien het 
bovenstaande, meent de ondergetekende zich over deze vraag 
niet te kunnen uiten. 

In de tussenwateren zijn geen werkzaamheden in uitvoering 
of reeds ontworpen; er behoeft geen vrees te bestaan, dat de 
Staten-Generaal op dit punt voor onvoorzienbare consequenties 
of voor een voldongen feit zouden komen te staan. 

Publicatlën. Ten einde het risico voor de aannemers te be-
perken en daarmede te voorkomen, dat daarvoor in de aanbie-
dingen bij aanbestedingen hoge bedragen zouden worden inge-
calculeerd, werd reeds in 1939, kort na het begin van de wereld-
ooi log. toen Nederland daarin nog niet was betrokken, in de 
Rijkswaterstaalsbestekken een bepaling opgenomen, die de 
strekking had om prijsstijgingen als gevolg van de oorlogstoe-
stand in verschillende gevallen verrekenbaar te stellen. Om te 
voorkomen dat moeilijkheden zouden ontstaan omtrent de 
prijzen, die als de normaal geldende op bepaalde data moeten 
worden aangenomen, werd in het kader van de bovenbedoelde 
regeling een stelsel van z.g. standaardprijzen ca . in het leven 
geroepen, die door een commissie, waarin ook vertegenwoor-
digers uit het bedrijfsleven zitting hebben, periodiek worden 
herzien. Aan de hand van die z.g. standaardprijzen en stan-
daardlonen worden nu de extra kosten, voor zover deze voort-
vloeien uit de bijzondere omstandigheden, verrekend. Dit stel-
sel is gedurende de oorlog en ook daarna gehandhaafd. Het 
wordt niet alleen door de Rijkswaterstaat gebruikt, maar het 
werd ook door vele andere openbare lichamen overgenomen. 
Langzamerhand traden meer normale toestanden in ten aan-
zien van de fluctuatie van lonen en prijzen en er zou aanleiding 
zijn geweest de hierboven bedoelde bijzondere bepalingen uit 
de bestekken te doen verdwijne.i, maar na hel begin van het 
conflict in Korea zijn de afwijkingen weer zo groot geworden, 
dat hei stelsel ook thans nog voorlopig gehandhaafd moet 
blijven. In verband daarmee moeten ook het vaststellen van 
standaardprijzen en standaardionen en de publicatie van deze 
gegevens voorlopig voortgang hebben. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
J. ALGERA. 

De Commissie van Rapporteurs heeft gemeend met de mede-
deliig van dit antwoord aan de Kamer haar Eindverslag te 
kunnen sluiten. 

Vastgesteld de 20ste April 1953. 

DE VOS VAN STEENWIJK 
TJALMA 
KRAMER 
ROEBROEK. 


