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Na kennis te hebben genomen van de inhoud van de memorie van
antwoord en de daarbij gevoegde nota van wijziging, bleek er in de vaste
Commissie voor verkeer en waterstaat1 bij een aantal fracties nog
behoefte te bestaan een aantal vragen en opmerkingen ter beant–
woording aan de regering voor te leggen. Met een tijdige beantwoording
daarvan acht zij de openbare behandeling van het wetsvoorstel
voldoende voorbereid.

1 Samenstelling:
Leden: Eversdijk (CDA) voorzitter, Castricum
(PvdA) ondervoorzitter, Spieker (PvdA), K.
Zijlstra (PvdA), Blaauw (VVD), Van Vlijmen
(CDA), Blauw (VVD), Lankhorst (Groen
Links), Nijland (CDA), Jorritsma-Lebbink
(VVD), Tegelaar Boonacker (CDA), Eisma
(D66), J.T. van den Berg (SGP), Lilipaly
(PvdA), Wolffensperger (D66), Frissen
(CDA), Roosen-van Pelt (CDA), Esselink
(CDA), Feenstra (PvdA), Van der Vaart
(PvdA), vacature CDA, Van Gijzel (PvdA), A
de Jong (PvdA)
Plv.leden: Leers (CDA), Van Gelder (PvdA),
Melkert (PvdA), Netelenbos (PvdA), Korthals
(VVD), Reitsma (CDA), Van Erp (VVD),
Rosenmöller (Groen Links), Hillen (CDA), Te
Veldhuis (VVD), Wolters (CDA), Versnel–
Schmitz (D66), Schutte (GPV), Ruigrok–
Verreijt (PvdA), Tommel (066), M.D T.M. de
Jong (CDA), Koetje (CDA), Mateman (CDA),
Van Rijn Vellekoop (PvdA), Swildens–
Rozendaal (PvdA), Biesheuvel (CDA),
Leerling (RPF), Witteveen-Hevinga (PvdA)

Algemeen

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met instemming kennis
genomen van de nota van wijziging waarin de Raad voor de Verkeersvei–
ligheid wordt gehandhaafd. Ook het voornemen om de samenstelling van
de uitgebreide vaste commissies van de Raad voor verkeer en waterstaat
uit te breiden met vertegenwoordigers van belanghebbendenorganisaties
en maatschappelijke organisaties had hun instemming.

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met belangstelling en met
gedeeltelijke instemming kennis genomen van de inhoud van de memorie
van antwoord en de nota van wijziging.
Zij beschouwden een deel van de aangebrachte wijzigingen als een
verbetering ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van wet.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden met belangstelling, maar ook
met enige verbazing kennis genomen van de memorie van antwoord.

De leden van de fractie van D66 hadden met belangstelling kennis
genomen van de memorie van antwoord en de aangebrachte wijzigingen
in het wetsvoorstel.

De leden van de fractie Groen Links hadden met gemengde gevoelens
kennis genomen van de memorie van antwoord en de nota van wijziging.
Zij waren niet overtuigd van de door de minister gekozen opzet die op
een aantal punten belangrijk afwijkt van de nu goed lopende advies–
structuur. Bovendien hadden zij in de beantwoording en de voorgestelde
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wijzigingen een consistente lijn en goede argumentatie node gemist. Nog
op een enkel punt wensten zij in dit stadium nader in te gaan.

De leden van de S.G.P.-fractie waren de regering erkentelijk voor de
uitvoerige wijze waarop in de memorie van antwoord op de ook hunner–
zijds aan de orde gestelde vragen was ingegaan.

Van een aantal door de regering bij Nota van Wijziging in het ontwerp
aangebrachte wijzigingen hadden deze leden met waardering kennis
genomen, waarbij met name het in stand laten van de Raad voor de
Verkeersveiligheid als zelfstandig adviesorgaan door hen met instemming
werd begroet.

Niettemin had een en ander de aarzelingen die bij hen leefden omtrent
het wetsvoorstel, nog niet geheel kunnen wegnemen. Ondanks een
aantal in het wetsvoorstel aangebrachte verbeteringen hadden deze
leden nog niet de overtuiging kunnen krijgen, dat de meerwaarde van de
nieuwe advies– en overlegstructuur zodanig zal zijn, dat deze een zo
rigoureuze ingreep in het bestaande, tot algemene tevredenheid functio–
nerende stelsel rechtvaardigt.

De leden van de G.P.V.-fractie hadden met belangstelling kennis
genomen van het antwoord van de minister en de bijbehorende nota van
wijziging. Zij stelden met tevredenheid vast dat over een aantal vraag–
punten meer duidelijkheid is gecreëerd, met name over de positie van de
Raad voor de Verkeersveiligheid en over de versterking van het
maatschappelijk draagvlak. Over een aantal zaken wilden zij nog wel een
opmerking maken.

Verhouding advies/overleg

De leden van de C.D.A.-fractie waren, de memorie van antwoord met
betrekking tot de verhouding advies/overleg lezende, onvoldoende
overtuigd van de noodzaak tot scheiding van advies en overleg. De
C.D.A.-fractie onderkende het voordeel van scheiding van advies en
overleg waar het betreft de duidelijkheid van de mening van deskun–
digen, belanghebbenden en ambtenaren. Maar daarmee is naar de
mening van deze leden niet gezegd dat politieke besluitvorming wordt
uitgehold in geval sprake is van een vermenging van advies en overleg.
Afwijking van een unaniem advies vereist uiteraard extra motivering om
daarvan af te wijken, maar dit laat onverlet de eigen verantwoordelijkheid
en onafhankelijkheid van de politieke besluitvorming.

In relatie tot het bovenstaande verzochten de leden van de
C.D.A.-fractie de minister nader in te gaan op de meer principiële vraag
naar het doel van de advies– en overlegprocedures. Naar de mening van
de C.D.A.-fractie is het doel het bewerkstelligen van een zo evenwichtig
mogelijk besluit dat kan rekenen op een ruim maatschappelijk draagvlak.
In die visie past een integrale advisering. De commissie Van der Ploeg
erkent dit en noemt in het bijzonder de Raad van de Waterstaat als
voorbeeld van een adviesorgaan waar advies en overleg goed
samengaan. Hoe beoordeelt de minister bovenstaande afweging?

Een belangrijke intentie, welke ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel
is de wens de advies– en overlegstructuur te vereenvoudigen zodanig dat
de structuur minder complex en meer overzichtelijk is georganiseerd. De
leden van de C.D.A,-fractie stemden in met die intentie, maar stelden
tegelijkertijd de vraag of met de voorgestelde scheiding van advies en
overleg de complexiteit van de advies– en overlegstructuur niet extra
belast wordt.

De leden van de C.D.A.-fractie achtten het tevens van belang dat meer
duidelijkheid wordt verschaft omtrent de aard van de adviesaanvragen
die wel of niet in aanmerking komen voor behandeling door de uitge–
breide vaste commissie.
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De leden van de P.v.d.A.-fractie gaven te kennen dat zij de overwe–
gingen zoals gegeven in de memorie van antwoord met betrekking tot
een, in hun ogen wezenlijk onderdeel van het voorstel, vooralsnog niet
kunnen delen. Het betreft hier de afwijking van de ook door de minister
gewenste scheiding tussen voorbereiding van en overleg, advies en
besluitvorming over beleidsvoornemens. De leden van de P.v.d.A.-fractie
zien in een adviesstructuur, zoals in algemene zin door de Commissie
Van der Ploeg is beschreven, de beste garantie voor het optimaal tot hun
recht komen van de posities van de verschillende betrokkenen, te weten,
het interdepartementaal overleg, de belangenbehartiging, de advisering
en de politieke besluitvorming. Zij ondersteunden de minister in haar
opvatting zoals neergelegd in de volgende passages van de memorie van
antwoord.

«Ontegenzeglijk zal scheiding tot enig tijdsverlies en verlies van
efficiency, enige verzwaring van beleidslasten en enige verlenging van de
besluitvormingslijnen leiden. Ik meen echter dat de winst die behaald
wordt op het punt van de versterking van de politieke besluitvorming
ruimschoots opweegt tegen bedoelde nadelen».

«Gelet op het vorenstaande ben ik van mening dat voor het terrein van
Verkeer en Waterstaat voor bedoelde scheiding moet worden gekozen».

«Scheiding van de advisering door onafhankelijke deskundigen,
overleg met belanghebbenden en interdepartementaal overleg is een
belangrijk uitgangspunt van het wetsvoorstel».

«Is bij een dergelijke vermenging van functies een compromis tussen
diverse betrokkenen bereikt, dan kan de politiek veelal niets anders doen
dan dit overnemen. De ruimte voor politieke besluitvorming is dan wel
uitgehold».

Gelet op deze overwegingen deelden de leden van de P.v.d.A.-fractie
mee niet goed in te kunnen zien waarom op wezenlijke terreinen van
Verkeer en Waterstaat, namelijk de verkeersinfrastructuur en het water–
beheer, de minister uit praktische overwegingen tot het oordeel komt om
op genoemde terreinen de strikte scheiding los te laten. In het oorspron–
kelijke wetsvoorstel vond deze vermenging plaats door de instelling van
uitgebreide vaste commissies. Deze leden memoreerden dat zij zich in
het voorlopige verslag af hadden gevraagd of het niet zuiverder zou zijn
het interdepartementaal overleg onafhankelijk van de advisering te laten
geschieden. Zij constateerden dat in het gewijzigde wetsvoorstel de
vermenging nog sterker wordt door ook belanghebbendenoverleg in de
uitgebreide commissies te doen plaatsvinden. De leden van de
P.v.d.A.-fractie vroegen de minister dit onderdeel nog een kritisch te
beschouwen in het licht van een optimale procesgang bij de voorbe–
reiding van het overleg, de advisering en besluitvorming over beleids–
voornemens.

In dit kader vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie tevens om een
nader antwoord op een door hen in het Voorlopig Verslag gestelde vraag
waarop het antwoord in hun ogen in onvoldoende mate is terug te vinden
in de memorie van antwoord. «Hoe zinvol en vruchtbaar acht de minister
het dat de verschillende belanghebbenden op basis van «hoor en
wederhoor» elkaars standpunt vernemen? Wegen de te verwachten
resultaten van dit horizontaal overleg tussen vertegenwoordigers van
vaak tegenstrijdige belangen op tegen de eisen van doelmatigheid,
deregulering en een «sobere overheid»?

Voorts vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie een nadere toelichting
op het in hun ogen door de minister terecht gekozen uitgangspunt dat
het wenselijk is dat rijksambtenaren zich zoveel mogelijk afzijdig houden
van de voorbereiding van een advies, alsmede de constatering dat de
ambtenaren aan de beurt zijn hun oordeel te geven bij de departe–
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mentale advisering aan de minister over een uitgebracht advies in relatie
tot de opvatting van de minister dat ambtenaren in een uitgebreide vaste
Commissie niet zozeer zitting hebben als adviseur van de onafhankelijke
deskundigen maar om onderling interdepartementaal overleg te voeren.
De leden van de P.v.d.A.-fractie konden niet inzien dat het voor interde–
partementaal overleg wenselijk danwel noodzakelijk zou zijn dat dit
gevoerd wordt in de uitgebreide vaste commissie.

In de memorie van antwoord is de minister zeer uitgebreid ingegaan
op de vragen en opmerkingen inzake de verhouding tussen advies en
overleg, en is tot de conclusie gekomen dat twee wijzigingen moeten
worden aangebracht, te weten het rechtstreeks toezenden van
uitkomsten van een overleg in een overlegorgaan aan de raad, en het
toevoegen van vertegenwoordigers van belanghebbende en maatschap–
pelijke organisaties aan de uitgebreide commissies voor verkeersinfra–
structuur en waterbeheer. De leden van de V.V.D.-fractie konden deze
wijzigingen onderschrijven, hoewel zij het eens waren met de minister
dat hierdoor van enige vermenging van advies en overleg sprake zal zijn.
Door de toegevoegde eisen aan het rapport van die commissies,
genoemd onder de drie gedachtenstreepjes op pag. 13 van de memorie
van antwoord wordt dat volgens deze leden echter voldoende onder–
vangen.

De leden van de fractie van D66 meenden te kunnen constateren dat
de in het wetsvoorstel in aanvang ingezette lijn van scheiding van advies
en overleg door de aangebrachte wijzigingen niet consequent wordt
doorgezet. Hoewel de voorgestelde wijzigingen ook betrekking hebben
op vraagtekens die door deze fractieleden zijn gezet, heeft de beperkte
mate waarin de wijzigingen worden doorgevoerd - naar de zienswijze van
de fractie - tot gevolg dat het voorstel inconsequenties in zich bergt die
ten koste gaan van een heldere wetgeving. Daar komt bij dat volgens
deze leden volstrekt onvoldoende wordt gemotiveerd, waarom op het
terrein van de verkeersinfrastructuur en van het waterbeheer nu wel de
scheiding van advies en overleg wordt losgelaten en op de overige
terreinen niet.

Teleurgesteld waren de leden van de fractie van D66 door de
weigering van de minister om in te gaan op de vraag van deze en andere
fracties over de van de RARO en de CRMH afwijkende structuur van de
voorgestelde Raad voor verkeer en waterstaat. Het leek deze leden nuttig
om hier nader op in te gaan vanwege de overeenkomsten die deze fractie
ziet tussen het terrein van verkeer en waterstaat en het beleidsterrein van
de ruimtelijke ordening en van milieu. Daarnaast waren zij van mening
dat het logisch zou zijn dat de overheid met betrekking tot de door haar
in te stellen adviesorganen één lijn zou volgen.

De leden van de fractie van D66 waren het overigens eens met de
minister waar deze stelt dat de positie van de belanghebbenden in de
nieuwe structuur versterking behoeft. De invulling hiervan door de
minister waarbij voorgesteld wordt om in de wet op te nemen dat de
reactie van het overlegorgaan voortaan rechtstreeks naar de Raad voor
verkeer en waterstaat wordt gezonden, acht de fractie weliswaar een
zekere verbetering maar verder onvoldoende om de positie van de
belanghebbenden werkelijk te verbeteren.

Hoewel de minister enige aanvullende duidelijkheid heeft gegeven over
de in te stellen overlegorganen blijft het beoogde functioneren van deze
organen volkomen in het duister gehuld. De D66-fractie meent hieruit te
moeten concluderen dat ook de minister niet voor ogen staat dat het
overleg in de periode van beleidsvorming verder gaat dan het afgeven en
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in ontvangst nemen van elkaars standpunten. De meerwaarde die erin
zou moeten bestaan om in de periode van het beleidsvormingsproces
regelmatig in een overlegorgaan bij elkaar te komen ontging de leden
van de fractie daarom. De minister stelt in dit verband dat het in de
periode van beleidsuitvoering zeer wel dankbaar is dat het overleg ook
tot spraken leidt. Hierover is echter niets in de Wet of de memorie van
toelichting opgenomen. De leden van de fractie van D66 vroegen de
Minister om nader aan te geven hoe zij zich dit voorstelt.

Het verbaasde deze leden enigszins dat op het terrein van de verkeers–
infrastructuur en van het waterbeheer de in te stellen overlegorganen
overbodig zijn geworden doordat op deze terreinen een uitgebreide vaste
commissie is ingesteld. Is het ook mogelijk om binnen het kader van de
uitgebreide vaste cornmissies tot afspraken te komen tussen minister en
belangenorganisaties? Mocht dit niet het geval zijn, dan sterkt de
genoemde maatregel deze fractie in haar opvatting dat de voorgestelde
overlegstructuur niet meer is dan een tweede adviesstructuur.

Op zich waren de leden van de fractie Groen Links ermee ingenomen
dat de minister de door hen en ook door tal van organisaties ingebrachte
bezwaren tegen de voorgestelde scheiding van advies en overleg, had
gehonoreerd door terug te komen op haar aanvankelijke voornemens ten
aanzien van de commissies voor de terreinen van de verkeersinfra–
structuur en het waterbeheer. Onduidelijk was voor hen echter waarom
voor deze commissie nu een andere structuur wordt voorgesteld, terwijl
voor de meeste onderwerpen wordt vastgehouden aan de oorspronke–
lijke scheiding tussen advies en overleg. Zij hadden een adekwate
argumentatie gemist voor het nu geïntroduceerde onderscheid. Zij
vroegen de minister die alsnog te geven, en wel tegen de achtergrond
van de door haar in de memorie van antwoord (p. 11) gegeven argumen–
tatie voor de scheiding van advisering door onafhankelijke deskundigen
en overleg met belanghebbenden.

De leden van de fractie Groen Links waren overigens niet tevreden
over de wijze waarop in de Nota van Wijziging uitwerking is gegeven aan
een andere opzet voor de commissies verkeersinfrastructuur en water–
beheer. Zij zagen daarin vooralsnog geen wezenlijke verbetering, en
meenden dat nog steeds sprake is van een duidelijke scheiding van
advies en overleg. Zo wezen zij er op dat de voorgeschreven werkwijze in
artikel 23, lid 4, een gescheiden rapportering van meningen bevat, en dat
bovendien de consequenties van de omschrijving van de rol van de
diverse «geledingen» is, dat de vertegenwoordigers van de belangenor–
ganisaties slechts adviserend zijn aan de onafhankelijke leden en dat de
laatsten blijkens artikel 23, lid 3, kennelijk uitsluitend de verantwoorde–
lijkheid dragen voor een advies aan de raad.

De leden van de fractie Groen Links vonden de gekozen structuur
bepaald complexer en minder overzichtelijk, en meenden daarom dat
mede gezien de geringe meerwaarde van deze opzet, een extra
motivering op zijn plaats zou zijn geweest.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden de indruk, dat de veronder–
stelde meerwaarde van de nieuwe structuur in hoofdzaak van theore–
tische aard is, terwijl daar door de regering zelf met name op pag. 11
van de memorie van antwoord erkende praktische nadelen tegenover
staan, zoals op het punt van de benodigde tijd, de efficiency, de beleids–
lasten, en de lengte van beslultvormingslijnen in het totale adviesproces.

Deze leden deelden niet het oordeel van de regering, dat voor wat
betreft de huidige Raad voor de Waterstaat van een «structurele tekort–
koming» zou moeten worden gesproken. Ook deze leden hadden oog
voor samenhangen tussen de beleidsterreinen verkeer en vervoer en de
waterstaatkundige hoofdinfrastructuur. Of deze samenhangen echter zo
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nauw zijn dat deze tot één overleg– en adviesstructuur zouden moeten
leiden, was voor deze leden niet evident. Zij wezen er op dat met name
de «natte» infrastructuur evenzeer nauwe samenhangen vertoont met de
beleidsterreinen milieu, recreatie en natuurbehoud, hetgeen evenmin
aanleiding is tot integratie van adviesstructuur. Zij meenden derhalve, dat
de stellingen van de regering op dit punt nog nadere onderbouwing
behoefden.

Ten aanzien van de scheiding van overleg en advies beschouwden de
leden van de S.G.P.-fractie de bij Nota van Wijziging aangebrachte
verandering in taak en samenstelling van de uitgebreide vaste
commissies (art. 13 en 14) als een verbetering ten opzichte van het
oorspronkelijke voorstel.

Niettemin vroegen zij zich af, waarom deze gewijzigde structuur
slechts voor twee van de zes beleidsvelden, waarvoor vaste commissies
zijn voorzien, zou gaan gelden. De aan deze aanpassing ten grondslag
liggende overwegingen gelden toch in beginsel evenzeer voor die andere
terreinen, zo waren deze leden van oordeel.

Meer ten principale vroegen deze leden zich in het verlengde van hun
eerdere opmerkingen af, in hoeverre ook deze belangrijke doorbreking
van de door de regering aanvankelijk voorgestane opzet geen afbreuk
doet aan de noodzaak van het voorstel als zodanig. Deze leden bleven
van mening, dat de voorgestelde overleg– en adviesstructuur te complex
is en in de praktijk niet optimaal zal kunnen functioneren.

Zij betreurden het, dat van regeringszijde niet is ingegaan op hun vraag
naar een vergelijking met de adviesstructuren op het terrein van de
ruimtelijke ordening en het milieu. Zij achtten deze vraag wel degelijk
relevant, gelet op enerzijds de samenhangen tussen en anderzijds de
evenwaardige positie van de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke ordening
en waterhuishouding. In verband hiermee was naar hun oordeel een te
grote discrepantie in overleg– en adviesstructuur op deze terreinen niet
wenselijk. Zij herhaalden derhalve hun vraag of het uitgangspunt van dit
wetsvoorstel ook van toepassing zal zijn op de advies– en overlegstruc–
turen op het terrein van andere ministeries.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden er met instemming kennis van
genomen, dat ook deskundigen uit de kring van de lagere overheden in
de raad en zijn commissies kunnen worden opgenomen. De regering
stipuleert daarbij (pag. 14 MvT) dat deze deskundigen niet als vertegen–
woordigers van deze instanties kunnen worden aangemerkt. De leden
van de S.G.P.-fractie zouden het naar aanleiding van deze passage op
prijs stellen, indien de regering nader wil aangeven, op welke wijze het
overleg met de bij een bepaald beleidsvoornemen betrokken lagere
overheden in het kader van de nieuwe structuur gestalte zal krijgen.
Worden ook deze overheden begrepen onder de term «belangheb–
benden» als bedoeld in de artt. 14 en 35, zo vroegen deze leden. Zo ja,
meent de regering dat aldus voldoende recht kan worden gedaan aan de
specifieke positie van deze medeoverheden in onderscheid van
maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden?

Na het antwoord van de minister waren de leden van de G.P.V.-fractie
nog niet geheel overtuigd van de onmogelijkheid van overlapping van
taken binnen de advies– en overlegstructuur. Het blijkt immers mogelijk
dat een en dezelfde persoon of organisatie in meerdere commissies
zitting kan nemen. Deze leden vroegen van de minister een nadere
onderbouwing op dit punt.

Verkeersveiligheid

De leden van de P.v.d.A.-fractie konden instemmen met de keus van
de minister voor de handhaving van een aparte Raad voor de verkeers–
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veiligheid. Zij konden de opvatting van de minister delen dat de taak van
de raad gericht is op algemene beleidsvraagstukken betreffende de
veiligheid op de weg en het derhalve niet voor de hand ligt de specifieke
deskundigheid onder te brengen in een «algemene Raad voor de
veiligheid van transportsystemen».

Overigens bleef het daardoor voor de leden van de P.v.d.A.-fractie wel
hangen op welke wijze de minister door de andere transportsystemen
een gelijksoortige advisering, d.w.z. algemeen beleidsmatig, de veiligheid
realiseerbaar acht.

De leden van de V.V.D.-fractie konden zich geheel vinden in de
motivering, die de minister geeft, waarom gekozen is voor één Raad voor
verkeer en waterstaat, te weten omdat er wel degelijk samenhang is
tussen vervoers– en waterstaatszaken, zoals ook in het Structuurschema
Verkeer en Vervoer valt op te merken. De verbazing van deze leden was
echter groot dat dit kabinet in tegenstelling tot het vorige blijkbaar
verkeersveiligheid niet meer als een integraal onderdeel van het verkeer
en waterstaatsbeleid ziet, maar als een aparte sector, waarvoor nu toch
een aparte adviesraad in stand gehouden gaat worden. Acht de minister
het waarschijnlijk dat indien de Raad voor de verkeersveiligheid als
aparte raad blijft bestaan de raad voor verkeer en waterstaat aan het
facet verkeersveiligheid nog enige aandacht zal besteden. De afgelopen
jaren is toch aangetoond dat juist infrastructurele aanpassingen de
verkeersveiligheid het sterkst hebben bevorderd. Hoe kan het dat de
redenering die wel gebruikt wordt om de waterstaats– en vervoersaange–
legenheden in één geïntegreerde raad te doen opgaan, niet opgaat voor
verkeersveiligheid, terwijl juist verkeersveiligheid een integraal onderdeel
en afwegingsaspect bij bijna alle beslissingen op het terrein van Verkeer
en Waterstaat behoort te zijn. Bovendien geldt dat verkeersveiligheid een
integraal onderdeel van het Structuurschema Verkeer en Vervoer is, wat
door de minister voor de andere facetten gebruikt wordt als een
motivering waarom voor één raad gekozen moet worden. Ook het
argument dat verkeersveiligheid meer intersectoraal is dan andere onder–
delen van het beleid gaat ons inziens niet op; ook vervoersbeleid is
sectoroverschrijdend bijv. richting Justitie, EZ, Financiën en VROM.
Indien b.v. fouten gemaakt worden bij de r.o. heeft dat geweldige conse–
quenties, zo heeft het verleden ons geleerd, voor de mobiliteitsontwik–
keling.

De leden van de V.V.D.-fractie hadden zich alleen kunnen voorstellen
dat de advisering over verkeersveiligheid separaat zou blijven geschieden
indien gekozen was voor een soort safety-council structuur, zoals gesug–
gereerd door de leden van de P.v.d.A.-fractie in het voorlopig verslag,
waarbij met name de door alle sectoren heen lopende oorzaken van
onveiligheid meer nadruk hadden kunnen krijgen. Dat is niet geschied, en
dus betreurden deze leden de door de regering gemaakte keuze die
haars inziens een gemiste kans is.

De leden van de D66-fractie konden zich vinden in het laten voortbe–
staan van de Raad voor de Verkeersveiligheid. Het belang van de
verkeersveiligheid en de samenhang van het verkeersveiligheidsbeleid
met beleidsterreinen die ook buiten dat van verkeer en waterstaat
gelegen zijn, rechtvaardigen het bestaan van de Raad voor de verkeers–
veiligheid als afzonderlijk adviesorgaan.

De leden van de S.G.P.-fractie merkten op dat de wijziging van het
aanvankelijke voorstel op het punt van de zelfstandige positie van de
Raad voor de Verkeersveiligheid - waarmee deze leden zoals gezegd op
zichzelf van harte konden instemmen - naar hun oordeel verder afbreuk
doet aan de noodzaak van de door de regering nagestreefde integratie
van adviesorganen op dit totale terrein.
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Overige punten

Financiële aspecten

De leden van de fractie van D66 constateerden uit de nadere
toelichting op de kosten van de nieuwe adviesstructuur dat deze uit
kostenoverwegingen niet efficiënter is dan de oude structuur. Hoewel de
minister er melding van maakt dat in de nieuwe situatie incidenteel
informeel overleg met afzonderlijke gesprekspartners veel minder vaak
zal voorkomen en er met betrekking tot de in te stellen overlegorganen
gesproken wordt over efficiency-winst binnen het ministerie, worden hier
geen personele consequenties binnen het ministerie aan verbonden.

De leden van de G.P.V.-fractie vroegen of bij de financiële ramingen
ook rekening is gehouden met de verzwaring van de beleidslasten en
verlenging van de besluitvormingslijnen. Zij vonden de opmerking dat de
nieuwe advies– en overlegstructuur «op zijn minst budgettair neutraal is
ten opzichte van de huidige situatie» (blz. 20 MvA) een te stellige
bewering. Aangezien een exacte raming van de kosten van de huidige
situatie al niet mogelijk is, zal dat voorde toekomstige structuur ook
moeilijk te realiseren zijn, meenden deze leden. De raming is immers
ondermeer gebaseerd op schattingen van vergaderfrequenties en
inspraakbehoeften. Zijn deze schattingen ook mede gebaseerd op
langere besluitvormingslijnen?

Specifieke advies– en overlegorganen

De leden van de P.v.d.A.-fractie vroegen zich af waarom de minister
niet overweegt, gelet op het specifieke karakter van deze sector, om tot
instelling over te gaan van een commissie voor de zeescheepvaart.

Concept-besluiten

De leden van de V.V.D.-fractie hadden vernomen dat inmiddels enkele
concept-besluiten inzake de uitvoering van dit wetsvoorstel zijn uitge–
bracht en ter advisering zijn rondgestuurd, met name inzake de instelling
van de overlegorganen. Zij vroegen de regering of de Kamer deze ook
nog krijgt voor de behandeling van het wetsvoorstel, te meer daar de
wettelijke regeling, overigens terecht, sober is. Deze leden waren geïnte–
resseerd te vernemen hoe de regering aankijkt tegen b.v. de positie van
voorzitters in overlegorganen. Daarnaast wilden zij graag weten of in het
overlegorgaan goederenvervoer ook gedacht wordt aan taken inzake het
zee– en luchtvervoer en op het gebied van vervoer van gevaarlijke
stoffen.

Artikelen

Artikel 5

De leden van de fracties van de P.v.d.A., van de V.V.D. en van het
G.P.V. waren niet overtuigd door de argumentatie van de minister inzake
het stellen van de leeftijdsgrens op 70 jaar. Allereerst constateerden zij
dat er ook adviesorganen zijn die een dergelijke bepaling niet kennen.

Zij meenden dat de leeftijdsgrens van 70 jaar een grens is die wille–
keurig gesteld wordt en slechts persoonsgebonden kan worden beoor–
deeld. Immers, ook vóór de leeftijd van 70 jaar kan medische gesteldheid
een rol gaan spelen. Zal bovendien bij het aanstellen van leden van te
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voren rekening worden gehouden met de medische gesteldheid?
Tenslotte is het ingevolge de leden 2 en 3 van artikel 5 mogelijk een lid
niet opnieuw te benoemen, mdien hij of zij niet goed functioneert? Is het
stellen van de grens van 70 jaar daarom niet overbodig?

Artikel 6

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich nog wel af in hoeverre het
gestelde dat een onafhankelijke deskundige weliswaar in het maatschap–
pelijk leven een of meer functies kan vervullen, hij of zij in de raad en zijn
commissies niet als spreekbuis mag optreden voor een achterban niet
een tamelijk theoretische benadering is. De praktijk ook vandaag de dag
is dat men niet als vertegenwoordiger wordt benoemd maar wel de
mening uit, die heerst in de bedrijfstak waaruit degene komt. Ook
vandaag kan men al niet ter verantwoording worden geroepen door de
bedrijfstak of maatschappelijke organisaties. Deze leden achtten dit
echter meer een probleem voor de organisaties en de betreffende
personen, dan voor de rijksoverheid.

De nadere toelichting in de memorie van antwoord op de vragen over
de betekenis van het begrip «zonder last» heeft de onduidelijkheden
hierover bij de fractie van D66 weggenomen. Deze fractie ging er na
deze uitleg wel vanuit dat met de deskundigen uit de kring van de lagere
overheden die kunnen worden opgenomen in de vaste of tijdelijke
commissies, bestuurders uit deze kring worden bedoeld en dat het niet
gaat om ambtenaren.

Artikel 18

Gelet op de gelijke taak en verantwoordelijkheden van de vaste en
tijdelijke commissies vonden de leden van de P.v.d.A.-fractie de beant–
woording van de minister op de vraag naar een gelijke benoeming–,
schorsing– en ontslagprocedure vooralsnog niet overtuigend. Zou het, zo
vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie zich af, niet meer voor de hand
liggen, gelet op de eindverantwoordelijkheid van de raad voor de
advisering om ook de gehele aanstellings– en ontslagprocedure voor
zowel de vaste commissie als de tijdelijke commissie in de handen te
leggen van de raad zelf.

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie opgevallen dat het uitbrengen
van adviezen door de Raad niet aan enige termijn gebonden wordt. Deze
leden vroegen zich af of hierover, indien het door de minister of de
Tweede Kamer gevraagde adviezen betreft, geen regeling in de wet moet
worden opgenomen. Zij meenden dat dit bij Gommige andere adviesor–
ganen het geval was.

Artikel 20

De leden van de S.G.P.-fractie vroegen wat in het eerste lid verstaan
moet worden onder een «vast terrein». Zij hadden de indruk dat hier
sprake is van een misstelling.
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Artikel 50a

De leden van de S.G.P.-fractie veronderstelden, dat in deze bepaling
sub f in art. 13 tweede lid voor «betreft» gelezen diende te worden
«behoeft».

De voorzitter van de Commissie,
Eversdijk

De griffier van de Commissie,
Teunissen
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