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EINDVERSLAG 
Vastgesteld 14 april 1988 

Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de memorie van 
antwoord bleek er in de vaste Commissie voor Verkeer en Waterstaat' bij 
enkele fracties nog behoefte te bestaan een aantal aanvullende vragen 
en opmerkingen in het kader van het eindverslag ter beantwoording aan 
de regering voor te leggen. 

De leden van de C.D.A.-fractie wilden de minister gaarne danken voor 
de beantwoording van de door deze leden in het voorlopig verslag 
gestelde vragen. Op enkele onderdelen zouden zij echter nog enige 
opheldering willen krijgen. 

Indien een provinciebestuur van mening is dat de taakopdracht van 
een waterschap niet verenigbaar is met de bevoegdheid om de in de 
Scheepvaartverkeerswet voorziene maatregelen ten aanzien van het 
scheepvaartverkeer te nemen, kan het om praktische redenen toch 
gewenst zijn dat het betreffende waterschapsbestuur bevoegdheid 
verkrijgt voor verkeerstekens of verkeersaanwijzingen, bijvoorbeeld ten 
aanzien van het gebruik van sluizen. De hier aan het woord zijde leden 
hadden in het voorlopig verslag de vraag gesteld of zulk een beperkte 
bevoegdheid dan wél in overeenstemming moet worden geacht met de 
taakopdracht van het betrokken waterschap, gelet op de bewoording van 
artikel 2, derde lid, («voorzover dit verenigbaar is»). De Unie van Water-
schappen heeft bij brief van 15 maart 1988 eveneens aandacht gevraagd 
voor dit punt. De leden van de C.D.A.-fractie hadden in de memorie van 
antwoord geen verduidelijking ten aanzien van deze kwestie aangetroffen 
en zouden die graag alsnog ontvangen. 

De hier aan het woord zijnde leden constateerden voorts dat bij nota 
van wijziging enige afwijkingen ten aanzien van de Wegenverkeerswet 
zijn komen te vervallen. Het was deze leden overigens niet duidelijk 
geworden waarom in deze zelfde nota van wijziging in het nieuwe artikel 
45a niet kon worden volstaan met hetgeen gesteld is in de leden 4 en 5 
van dit artikel. Zij hoopten overigens wel dat het Loodsgeldbesluit uit 
1957 op zo kort mogelijke termijn kan worden vervangen door besluiten 
welke strekken tot uitvoering van de leden 5, 6 en 7 van artikel 1 5 van de 
Loodsenwet. Deze leden vroegen zich af of er nog geen overeen-
stemming is over de vraag welke kostenvergoedingen in het loodsgeld 
moeten worden opgenomen en of dit geen beletsel zal zijn voor de 
verzelfstandigingsoperatie met betrekking tot het loodswezen. 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 289, nr. 9 1 



Het was de hier aan het woord zijnde leden verder opgevallen dat de 
tekst van het achtste lid van artikel 15, betreffende de inning van loods-
gelden, afwijkt van de in de eerste en tweede nota van wijziging van de 
Loodsenwet aangegeven overeenkomstige tekst in artikel 10, eerste 
lid,van de Loodsenwet 1957 (welke thans weer is komen te vervallen 
omdat de materie via de Scheepvaartverkeerswet is geregeld). 
De reden voor deze afwijking was de leden van de C.D.A.-fractie echter 
niet duidelijk. 

De leden van de P.v.d.A-fractie hadden met erkentelijkheid kennis 
genomen van de zeer uitvoerige memorie van antwoord van de regering. 
Zij plaatsten bij een aantal punten nog een kanttekening. Op blz. 4 van 
de memorie van antwoord constateert de regering omtrent de binnenwa-
teren terecht: «Voor zover het gaat om ongevallen niet zijnde rampen, 
kunnen er afhankelijk van de aard van het ongeval taken zijn voor 
verschillende overheidsinstanties». Ook wijst de regering op het feit dat 
verschillende overheden samenwerkingsovereenkomsten hebben 
gesloten om tot een meer gecoördineerde aanpak te komen. Dat zou er 
volgens deze leden juist op kunnen wijzen dat het bij ongevallen op 
binnenwateren op sommige plaatsen aan die noodzakelijke coördinatie 
ontbreekt. 

Voor de betrokken burger/schipper is het beeld onduidelijk en onover-
zichtelijk. Deze leden vroegen zich af op welke al of niet wettelijk te 
regelen wijze verbetering in deze situatie bereikt kan worden. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling kennis 
genomen van het standpunt van de regering: «het is en blijft de kapitein, 
geadviseerd door de loodsen, die verantwoordelijk is voor de navigatie» 
(blz. 6, memorie van antwoord). Zij hoopten dat daarmee een einde zou 
zijn gekomen aan de beduchtheid bij sommige loodsen en kapiteins voor 
verlies aan verantwoordelijkheid in het huidige verkeersbegeleidings-
systeem. 

De leden van de P.v.d.A. fractie waren minder tevreden met het 
antwoord van de regering op wensen van de V.V.D. fractie over de 
mogelijkheid om de gebruikers van de Loodsdienst een stem te geven in 
het verzelfstandigde Loodswezen (blz. 7, memorie van antwoord). Zij 
wezen in dit verband op de verzelfstandiging van de Telefoon- en de 
Postdienst, waarbij de regering van plan is de gebruikers wel in overleg-
organen een wettelijk gestructureerde overlegmogelijkheid te bieden. 
Waarom is een dergelijke overlegstructuur bij het Loodswezen een 
overbodige zaak? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden in dit verband gaarne van de 
regering aannemen, dat de loodsplicht niet bedacht is als een «bron van 
inkomsten voor de loodsen, maar als een veiligheidsmaatregel» (blz. 8, 
memorie van antwoord). Toch constateerden zij in dit verband een 
spanningsveld tussen de belangen van gebruikers van de loodsdiensten 
en de loodsen zelf. Ook in dit verband vroegen zij zich af of het niet 
verstandig zou zijn de gebruikers een belangrijke stem te geven bij het 
oplossen van die spanning. Zij verzochten voorts te zijner tijd op de 
hoogte te worden gesteld van de resultaten van de evaluatie van de 
oorzaken van ongevallen met «lage kruiplijncoasters». 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met erkentelijkheid kennis 
genomen van de financiële paragraaf van de memorie van antwoord. Van 
de f 68 miljoen totale kosten van de dienstverlening aan het scheepvaart-
verkeer komt f 30 miljoen ten koste van het rijk, en f 38 miljoen ten laste 
van de scheepvaart (blz. 14, memorie van antwoord). 

Deelt de minister de beduchtheid van deze leden dat deze bedragen in 
de komende jaren een aanzienlijke stijging te zien zullen geven in 
verband met onder meer de opbouw van het nieuwe walradarsysteem en 
verkeersbegeleidingsapparaat? 
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Hoe denkt de regering te voorkomen dat deze doorberekening de 
concurrentiepositie van de Rotterdamse haven ongunstig zal 
beïnvloeden? 

Hoe zal de herstructurering van het nautisch beheer deze toerekening 
beïnvloeden, en welke rol zal Rotterdam daarin spelen? Is het overleg 
over het Convenant met Rotterdam inmiddels afgesloten, en zijn de 
resultaten daarvan thans beschikbaar voor de Kamer, zo wilden deze 
leden weten. 

De leden van de S.G.P.-fractie, die hun waardering uitspraken voor de 
snelheid waarmee de memorie van antwoord was ingediend alsmede 
voor de wijze waarop de hunnerzijds gestelde vragen waren beantwoord, 
hadden behoefte nog enkele onderwerpen nader aan de orde te stellen. 

Deze leden achtten de vervanging van het begrip «scheepvaartkundig 
beheer» door vaarwegbeheer een duidelijke verbetering. Niettemin riep 
de voorgestelde regeling, in het bijzonder voorzover dit de water-
schappen raakt, bij deze leden nog enkele vragen op. 

In de eerste plaats vroegen zij zich af of de term «waterstaatkundig 
beheer» wel in alle gevallen voldoende duidelijkheid verschaft; zij 
dachten met name aan de situatie, waarin het waterkwaliteits- en het 
waterkwantiteitsbeheer niet in één hand is. Moet er dan van worden 
uitgegaan dat de kwantiteitsbeheerders als waterstaatkundige 
beheerders worden aangemerkt, zo vroegen deze leden. 

Voorts vroegen deze leden zich af, of de onderscheiden verantwoorde-
lijkheden van de waterstaatkundig beheerder en het bevoegd gezag, zo 
het waterschap hiertoe niet is aangewezen, voldoende helder zijn. In dit 
verband legden deze leden de regering de concrete vraag voor, wie 
verantwoordelijk is voor de bestrijding van verondiepingen van de 
vaarweg, ingeval een waterschap waterstaatkundig beheerder van een 
mede als vaarweg in gebruik zijnd water is, doch er geen vaarwegbe-
heerder is aangewezen en aan een gemeente het bevoegd gezag 
ingevolge de Scheepvaartverkeerswet is opgedragen. 

Overigens gingen deze leden er van uit dat, indien een waterschap wel 
als vaarwegbeheerder is aangewezen, dit waterschap dan ook steeds als 
bevoegd gezag overeenkomstig art. 2 zal worden aangewezen. Zij 
vroegen of deze veronderstelling juist is. 

Vervolgens vroegen de leden van de S.G.P.-fractie nog aandacht voor 
een aantal aspecten van de loodsplicht. Het had deze leden verbaasd dat 
vissersschepen in de nieuwe structuur niet zullen worden vrijgesteld van 
loodsplicht. Deze leden vroegen zich af, welke argumenten, gelet op het 
specifieke karakter van deze categorie zeeschepen en de grote 
bekendheid van de vissers met de kustwateren, ertoe noopten om 
vissersschepen onder de loodsplicht te laten vallen. Zij vroegen de 
regering te overwegen voor vissersschepen een categorale vrijstelling tot 
stand te brengen. 

Voorts vroegen deze leden naar de consequenties van de nieuwe 
structuur voor de kleinere kustvaart, waarbij zij in het bijzonder dachten 
aan de zogenaamde Denemarkenvaart. Zij wezen erop dat de kapiteins 
van deze schepen in het algemeen o.a. in het bezit waren van het groot 
vaarbewijs voor alle Nederlandse wateren. De noodzaak om deze 
schepen onder de loodsplicht te brengen was voor deze leden, mede in 
dat licht bezien, minder evident. Is het waar dat in de naburige landen 
voor deze categorie schepen veelal vrijstelling van loodsplicht en 
loodsgeld verleend wordt, zo zouden deze leden gaarne vernemen. Zij 
vroegen voorts of onder de nieuwe structuur de concurrentiepositie van 
dit type kustvaart niet nodeloos wordt verzwaard. In dit verband stelden 
deze leden de vraag of hun indruk juist is dat de Nederlandse loodsta-
rieven, vooral voor kleine schepen, ongunstig afwijken van die in omrin-
gende landen. Is de regering in bevestigend geval bereid terzake maatre-
gelen te nemen? 
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De leden van de S.G.P-fractie hadden begrepen dat op basis van het 
ontwerp-besluit verlaging loodsgeldtarieven de zogenaamde verklaring-
houders eerst in aanmerking komen voor verlaging van het loodsgeld-
tarief, indien de loodsplichtige scheepvaartweg tenminste vijftien maal 
per maand werd bevaren. Waarop is deze norm gebaseerd, zo vroegen 
deze leden. Zij hadden de indruk, dat hiermee een zo hoge eis wordt 
gesteld, dat slechts in een zeer gering aantal gevallen van deze 
vrijstelling kan worden gebruik gemaakt, hetgeen deze leden onbillijk 
voorkwam. Zij drongen er dan ook op aan deze eis drastisch te verlagen, 
waardoor mede aan in de hier aan de orde gestelde problematiek van de 
Denemarkenvaart zou kunnen worden tegemoet gekomen. Ook de 
voorwaarde dat de desbetreffende scheepvaartweg in geregelde dienst 
wordt bevaren achtten deze leden te bezwarend. Gaarne zagen zij een 
nadere beschouwing omtrent de hier aan de orde gestelde vragen 
tegemoet. 

Het had de leden van de S.G.P.-fractie enigermate verwonderd dat niet 
een geactualiseerd kaartje als bijlage bij de nota van wijziging is 
gevoegd. Het was naar hun oordeel voor de hand liggend om, nu er 
sprake was van nieuwe wetgeving, ook een kaart te presenteren welke 
het meest actuele beeld verschaft. 

De argumentatie van het aanwijzen van het Haringvliet als loods-
plichtige vaarweg had deze leden geenszins overtuigd, gelet op de aard 
van de zeeschepen die daar verwacht worden en de geringe frequentie 
van dergelijke scheepvaart aldaar. Zij vroegen dan ook of het niet in de 
rede ligt het Haringvliet als zodanig te schrappen. 

Ook was het deze leden niet duidelijk waarom de gehele Ooster-
schelde als loodsplichtig water is aangegeven. Ook het tractaat van 1963 
inzake het Schelde-Rijn-Verdrag noopt hiertoe niet, naar deze leden 
veronderstelden. Gaarne ontvingen zij hierop nog een toelichting. 

Met een tijdige beantwoording van het voorgaande acht de commissie 
de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid. 

De voorzitter van de commissie, 
Van Vlijmen 

De griffier van de commissie, 
Teunissen 
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