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ALGEMEEN

Paragraaf 1. Inleiding

Met genoegen heb ik geconstateerd dat de leden van nagenoeg alle
fracties met belangstelling kennis hebben genomen van de memorie van
antwoord en van de nota van wijziging, behorend bij het onderhavige
wetsvoorstel. Gaarne zeg ik hen dank, niet alleen voor de vele construc–
tieve opmerkingen die zij in het eindverslag hebben gemaakt, maar ook
voor de principiële wijze waarop zij daarbij veelal op de uitgangspunten
van het wetsvoorstel zijn ingegaan.

In verband hiermee heb ik de nadere uitwerking van bedoelde
uitgangspunten, die in de memorie van antwoord is gegeven, nogmaals
kritisch bezien. Op deze plaats zij dan ook reeds vermeld dat ik
aanleiding heb gevonden tot een nadere wijziging van het wetsvoorstel,
met name waar het de verhouding tussen advies en overleg betreft.
Uitgaande van de praktische werkbaarheid van de toekomstige advies–
en overlegstructuur op het terrein van verkeer en waterstaat, heb ik
gezocht naar een vormgeving van die structuur waarin waar mogelijk
rekening is gehouden met de - bepaald niet eensluidende - opvattingen
van de verschillende fracties op dat punt. De nadere wijzigingen van het
wetsvoorstel zijn neergelegd in een bij deze nota gevoegde tweede nota
van wijziging.

Paragraaf 2. Verhouding advies/overleg

De leden van de C.D.A.-fractie waren nog onvoldoende overtuigd van
de noodzaak tot scheiding van advies en overleg. Zij onderkenden het
voordeel daarvan waar het betreft de duidelijkheid van de meningen van
deskundigen, belanghebbenden en ambtenaren, maar daarmee is naar
de mening van deze leden nog niet gezegd dat de politieke besluit–
vorming wordt uitgehold indien sprake is van vermenging van advies en
overleg. In relatie daartoe verzochten de leden van de C.D.A.-fractie mij
nader in te gaan op de meer principiële vraag naar het doel van de
advies– en overlegprocedures.
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Naar hun mening is het doel het bewerkstelligen van een zo
evenwichtig mogelijk besluit dat kan rekenen op een ruim maatschap–
pelijk draagvlak. In die visie past een integrale advisering. (In dit verband
doelden deze leden kennelijk op het koppelen van het overleg met
belanghebbenden en de 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, zo meenden deze leden.

Voorts stemden de leden van de C.D.A.-fractie in met de intentie,
welke ten grondslag ligt aan het wetsvoorstel, de advies– en overleg–
structuur te vereenvoudigen, zodanig dat de structuur minder complex
en meer overzichtelijk is georganiseerd Tegelijkertijd stelden zij echter
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 P.v.d.A.-fractie gaven te kennen dat zij de overwe–
gingen, gegeven in de memorie van antwoord met betrekking tot de
afwijking van de gewenste scheiding tussen voorbereiding van en
overleg, advies en besluitvorming over beleidsvoornemens, vooralsnog
niet kunnen delen Zij zagen in een adviesstructuur, zoals in algemene zin
door de Commissie van der Ploeg is beschreven, de beste garantie voor
het optimaal tot haar recht komen van de positie van de verschillende
betrokkenen. Deze leden ondersteunden de opvatting inzake de
scheiding tussen advies en overleg, zoals neergelegd in enkele met name
genoemde passages van de memorie van antwoord, en deelden mee niet
goed te kunnen inzien waarom die scheiding op enkele wezenlijke
terreinen van verkeer en waterstaat is losgelaten.

In het oorspronkelijke wetsvoorstel vond deze vermenging plaats door
de instelling van uitgebreide vaste commissies, in verband waarmee de
leden van de P.v.d.A.-fractie memoreerden dat zij zich in het voorlopig
verslag hadden afgevraagd of het niet zuiverder zou zijn het interdeparte–
mentaal overleg onafhankelijk van de advisering te laten geschieden. Zij
constateerden dat de vermenging in het gewijzigde wetsvoorstel nog
sterker wordt door ook belanghebbendenoverleg in uitgebreide vaste
commissies te doen plaatsvinden, zoals in de memorie van antwoord is
voorgesteld. Deze leden vroegen mij dit onderdeel nog eens kritisch te
beschouwen in het licht van een optimale procesgang bij de voorbe–
reiding van en het overleg, de advisering en de besluitvorming over
beleidsvoornemens.

Bij kennisneming van vorenstaande opvattingen van de leden van de
fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. heb ik geconstateerd dat deze
opvattingen tot op zekere hoogte elkaars spiegelbeeld lijken te vormen.
Ik meen dat het nauwelijks zinvol is de verschillen tussen beide opvat–
tingen verder uit te diepen, noch om de aanbevelingen van de
Commissie-Van der Ploeg opnieuw aan een exegese te onderwerpen.
(Niet wil ik echter onvermeld laten dat deze commissie de samenloop
van advies en overleg bij de subcommissies van de Raad van de Water–
staat als knelpunt heeft genoemd en heeft voorgesteld beide functies te
scheiden).

Voorop wil ik stellen dat ik mij met enkele principiële aspecten in de
standpunten van beide genoemde fracties kan verenigen. Daarbij
geholpen door de heldere wijze waarop deze aspecten naar voren zijn
gebracht, waarvoor ik de leden van de onderscheiden fracties erkentelijk
ben, meen ik de tegenstelling die daartussen lijkt te bestaan, te kunnen
overbruggen. Derhalve meen ik dat het haalbaar is bedoelde principiële
aspecten ook zo veel mogelijk ten grondslag te leggen aan de toekom–
stige advies– en overlegstructuur.

Daarbij moet evenwel de randvoorwaarde worden gesteld dat deze
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structuur zo eenvoudig en doelmatig mogelijk moet kunnen functioneren.
De leden van de C.D.A.-fractie wijzen in dit verband dan ook terecht op
de intentie van het wetsvoorstel de toekomstige advies– en overleg–
structuur minder complex en overzichtelijker te organiseren, terwijl ook
de leden van de P.v.d.A.-fractie het belang van een optimale procesgang
benadrukken.

Op basis van het vorenstaande heb ik mij nogmaals beraden op een
vormgeving van de toekomstige advies– en overlegstructuur die zowel
recht doet aan het doel van een zo evenwichtig mogelijke besluitvorming
die kan rekenen op een ruim maatschappelijk draagvlak, als aan de wens
de onderscheiden verantwoordelijkheden duidelijk te markeren waar het
gaat om de advisering door onafhankelijke deskundigen, het overleg met
belangenhebbenden, het interdepartementaal overleg en de uiteindelijke
politieke besluitvorming.

Een en ander kan worden gerealiseerd nu het bij nader inzien niet
steeds noodzakelijk is dat over alle zaken zowel advisering door onafhan–
kelijke deskundigen als overleg met belanghebbenden plaatsvindt.

De onderwerpen die in de toekomstige advies– en overlegstructuur aan
de orde zijn, laten zich namelijk onderscheiden in onderwerpen van meer
strategische betekenis voor het beleid van verkeer en waterstaat
enerzijds en operationele beleidsvoornemens anderzijds. Ik heb besloten
bedoelde structuur zodanig te herzien dat de advisering door onafhanke–
lijke deskundigen in hoofdzaak wordt gericht op eerstbedoelde onder–
werpen, terwijl over operationele beleidsvoornemens steeds overleg
wordt gevoerd met belanghebbenden.

Het vorenstaande laat onverlet dat in een beperkt aantal gevallen
behoefte zal bestaan om over bepaalde zaken zowel overleg te voeren als
het advies van de Raad voor verkeer en waterstaat te verkrijgen. Belang–
hebbenden zullen steeds de mogelijkheid moeten hebben om ook over
meer strategische zaken met de overheid in gesprek te komen.
Omgekeerd valt het ook niet uit te sluiten dat de minister dan wel de
raad het wenselijk acht over operationele beleidsvoornemens waaraan
tevens strategische aspecten kleven, advies te ontvangen, respectievelijk
uit te brengen. Ten aanzien van de meeste onderwerpen met een opera–
tioneel karakter zal echter volstaan kunnen worden met het voeren van
overleg met belanghebbenden. Op de concrete invulling van een en
ander kom ik hieronder nog terug.

Vorenstaande nieuwe benadering brengt mee dat de advisering, het
interdepartementaal overleg en het overleg met belanghebbenden niet
meer in één orgaan kunnen worden geconcentreerd. Ten aanzien van de
meeste beleidsvoornemens met een operationeel karakter bestaat
immers in de thans voorgestelde opzet geen behoefte meer aan het
inwinnen van advies. De constructie van de uitgebreide vaste
commissies, waarin de drie functies waren samengebracht, is derhalve
niet meer mogelijk. In bijgaande tweede nota van wijziging zijn deze
commissies dan ook geschrapt.

Overigens brengt het feit dat over de meeste beleidsvoornemens met
een operationeel karakter geen advies meer zal worden gevraagd mee
dat een scheiding van de functies van advisering, interdepartementaal
overleg en overleg met belanghebbenden niet tot verlenging van de
besluitvormingslijnen leidt. De reden die gold voor de instelling van de
uitgebreide vaste commissies doet zich daarmee ook niet langer voor. Op
dit punt kom ik hieronder ook nog terug.

Het wetsvoorstel is voorts bijgesteld wat betreft het karakter van het
overleg met belanghebbenden. In verband hiermee geef ik er de voorkeur
aan de verdere beantwoording van de aangehaalde vragen van de leden
van de fracties van het C.D.A. en de P.v.d.A. te combineren met enkele
andere vragen die met name op de positie van belanghebbenden
betrekking hebben.
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Zo vroegen de leden van de P.v.d.A.-fractie een nader antwoord op de
door hen in het voorlopig verslag gestelde vraag: «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 vertegen–
woordigers van vaak tegenstrijdige belangen op tegen de eisen van
doelmatigheid, deregulering en een «sobere overheid»?»

De leden van de fractie van D66 waren het eens met de stelling dat de
positie van belanghebbenden in de nieuwe structuur versterking behoeft.
De invulling hiervan, waartoe in de memorie van antwoord is voorgesteld
in de wet op te nemen dat de reactie van het overlegorgaan voortaan
rechtstreeks naar de Raad voor verkeer en waterstaat wordt gezonden,
achtten deze leden weliswaar een zekere verbetering maar verder onvol–
doende om de positie van de belanghebbenden werkelijk te verbeteren.

Voorts meenden genoemde leden uit de onduidelijkheid omtrent het
beoogde functioneren van de in te stellen overlegorganen te moeten
concluderen dat niet voor ogen staat dat het overleg in het stadium van
de beleidsvorming verder gaat dan het afgeven en in ontvangst nemen
van elkaars standpunten. De meerwaarde om in een bedoeld stadium
regelmatig in een overlegorgaan bij elkaar te komen ontging deze leden
daarom. Wat het stadium van de beleidsuitvoering betreft, waaromtrent
in de memorie van antwoord is aangegeven dat het zeer wel denkbaar is
dat het overleg tot afspraken leidt, vroegen de leden van de fractie van
D'66 nader aan te geven hoe ik mij dit voorstel. Het verbaasde deze
leden enigszins dat in de memorie van antwoord is gesteld dat de in te
stellen overlegorganen overbodig zijn geworden op die terreinen
waarvoor een uitgebreide vaste commissie zal worden ingesteld. Indien
het niet mogelijk zou zijn om binnen het kader van die commissies tot
afspraken te komen tussen minister en belangenorganisaties, sterkte dat
de leden van de fractie van D'66 in de opvatting dat de voorgestelde
overlegstructuur niet meer is dan een tweede adviesstructuur.

Ook de leden van de fractie van Groen Links vroegen om een nadere
argumentatie voor de in de memorie van antwoord geïntroduceerde
afwijking van de scheiding tussen advies en overleg op de twee bedoelde
terreinen.

Zij tekenden daarbij aan dat zij in de uitwerking die daaraan in de nota
van wijziging was gegeven vooralsnog geen verbetering zagen nu daarin
nog steeds sprake was van een duidelijke scheiding tussen advies en
overleg.

Uit de genoemde vragen komt onder meer de wens naar voren de
positie van de belanghebbenden op het terrein van verkeer en waterstaat
verder te versterken. Uitgaande van de thans voorgestelde toespitsing
van het overleg met belanghebbenden op operationele beleidsvoor–
nemens op het terrein van verkeer en waterstaat, meen ik dat aan de
genoemde wens tegemoet kan worden gekomen.

Het overleg over operationele beleidsvoornemens zal niet bij voorbaat
een vrijblijvend karakter behoeven te hebben. Zo zal het ook mogelijk zijn
dat in de overlegorganen tussen belanghebbenden en minister afspraken
kunnen worden gemaakt. Ook los daarvan zullen deze organen zo veel
mogelijk worden ingericht op consensusvorming. In dit verband wordt
ook de mogelijkheid geopend om desgewenst een onafhankelijke
voorzitter te benoemen. Deze constructie is vooral van belang in die
gevallen dat de belangen van de diverse overleg-partners sterk diver–
geren en die partners eraan hechten dat een onafhankelijke buiten–
staander het overleg in goede banen leidt. Steeds zal worden voorzien in
een onafhankelijk secretariaat van de overlegorganen.

In afwijking van het oorspronkelijk ingediende en nadien gewijzigde
wetsvoorstel, stel ik thans voor de regeling van de samenstelling,
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inrichting en werkwijze in hoofdlijnen in de wet zelf op te nemen (zie de
tweede nota van wijziging, artikelen 35a en volgende).

Het overleg met belanghebbenden kan aldus optimaal worden gericht
op consensusvorming, niet alleen tussen maatschappelijke organisaties
en belanghebbenden onderling, maar ook tussen hen en de overheid.
Meer ten principale kan bedoelde consensusvorming in hoge mate
bijdragen aan het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor
de besluitvorming en daarmee voor het beleid. Het spreekt overigens
vanzelf dat bij een en ander de onderscheiden verantwoordelijkheden
van overheid en belanghebbenden nauwlettend in acht dienen te worden
genomen. Met name dient er voor te worden gewaakt dat de politieke
besluitvorming niet wordt uitgehold door afspraken die door de minister
niet zijn geautoriseerd. Ik kom op dit punt nog terug.

Ten aanzien van de meer strategische onderwerpen meen ik dat op
een andere wijze moet worden voorzien in het gewenste maatschappelijk
draagvlak. Ten aanzien van deze onderwerpen brengt onze staatsrechte–
lijke structuur mee dat de minister of het kabinet - mede op basis van
een advies van onafhankelijke deskundigen - hetzij tot een politieke
afweging komt waarna de besluitvorming wordt afgerond in gemeen
overleg met de Staten-Generaal, hetzij tot besluiten komt die veelal
aanleiding geven tot een gedachtenwisseling tussen regering en
parlement. Dit spreekt vanzelf indien strategische onderwerpen aan de
orde komen.

Deze parlementaire betrokkenheid brengt in de regel ook mee dat over
onderwerpen van strategisch belang, in meer of mindere mate, een
maatschappelijke discussie kan ontstaan. Een en ander betekent dat
aldus niet alleen het primaat van de politiek is verzekerd, maar ook dat
de breedte van het maatschappelijk draagvlak van de besluitvorming
evenredig kan zijn aan de strategische betekenis van het beleid voor de
samenleving.

Als gevolg van de nieuwe opzet zal de taakomschrijving van de Raad
voor verkeer en waterstaat die is vervat in artikel 3, eerste lid, van het
wetsvoorstel, in de praktijk een iets andere betekenis krijgen. De
adviezen van de raad over onderdelen van beleid inzake verkeer en
waterstaat, als bedoeld in het eerste lid onder b, zullen slechts
betrekking hebben op onderwerpen met een strategisch karakter. Dit
betekent dat de raad zich vooral over een onderdeel van beleid zal
buigen indien daarover majeure beslissingen worden voorbereid of indien
daarbij de samenhang in het beleid op het terrein van verkeer en water–
staat in het geding is.

De nieuwe opzet leidt er aldus toe dat de raad zich nog meer zal
kunnen concentreren op de kernactiviteiten op het terrein van verkeer en
waterstaat en op de ontwikkelingen die zich daarin aftekenen. De
adviezen van de raad zullen hierdoor nog aan waarde winnen.

Wat betreft de operationele beleidsvoornemens is in de tweede nota
van wijziging voorzien in een aanvulling van de overlegverplichting die is
neergelegd in artikel 34. Het thans voorgestelde tweede lid van dit artikel
strekt er toe dat door de Minister van Verkeer en Waterstaat en, waar
daartoe aanleiding bestaat, door andere ministers wie het mede aangaat,
in een overlegorgaan beleidsvoornemens aan de orde worden gesteld
met betrekking tot het onderdeel van het beleid waarvoor dat orgaan is
ingesteld.

Voor alle duidelijkheid merk ik nog op dat de aldus aangeduide
regeling er niet aan in de weg staat dat de in een overlegorgaan verte–
genwoordigde belanghebbenden het initiatief nemen tot overleg over
welk onderwerp op hun terrein dan ook. Alleen zal het overleg niet in alle
gevallen kunnen leiden tot afspraken tussen overheid en belangheb–
benden. Dit zal mede afhankelijk zijn van de mate waarin de minister
reeds een concreet beleidsvoornemen heeft geformuleerd.
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Het vorenstaande brengt mee dat de in een overlegorgaan vertegen–
woordigde belanghebbenden, evenals de betrokken minister, ook de
mogelijkheid hebben om een onderwerp, dat op grond van zijn strate–
gische karakter voor advies aanhangig is bij de Raad voor verkeer en
waterstaat, tevens voorwerp te doen zijn van bespreking in een overleg–
orgaan.

Omgekeerd is het in het thans voorliggende voorstel niet uitgesloten
dat ook de Raad voor verkeer en waterstaat zijn licht laat schijnen over
de strategische aspecten die verbonden kunnen zijn aan een beleidsvoor–
nemen dat voorwerp is van overleg tussen overheid en belangheb–
benden.

Daartoe kan de minister desgewenst een adviesaanvrage aan de raad
doen toekomen, zo goed als ook de raad eigener beweging een advies
ter zake in voorbereiding kan nemen. Daarbij is het aan de minister om te
beoordelen of de advisering door de raad aanleiding geeft om de
uitvoering van het onderhavige beleidsvoornemen op te schorten. In
geval van een ongevraagd advies zal de raad er daarom goed aan doen
de minister er van in kennis te stellen dat zo'n advies in voorbereiding is,
onder vermelding van de termijn die hij meent daarvoor nodig te hebben.
Het spreekt vanzelf dat slechts in uitzonderlijke gevallen gebruik dient te
worden gemaakt van de mogelijkheid van advisering door de raad in
gevallen waarin het voeren van overleg met belanghebbenden in de rede
ligt.

In hoeverre na de advisering door de raad over operationele beleids–
voornemens, voorafgaand aan het overleg met belanghebbenden, nog
een nadere beleidsbepaling van overheidswege plaats zal vinden, staat
vanzelfsprekend ter beoordeling van de betrokken minister. Deze
behoudt aldus de vrijheid - die inherent is aan het primaat van de politiek
- om zelf de marges aan te geven waarbinnen desgewenst afspraken
met belanghebbenden kunnen worden gemaakt.

Dit geldt uiteraard ook indien een beleidsvoornemen niet eerst ter
advisering aan de raad is voorgelegd. Ook dan heeft de minister de
vrijheid om het overleg volstrekt open in te gaan, om beleidsalternatieven
met belanghebbenden te bespreken, dan wel om overleg te voeren over
een zeer uitgewerkt beleidsvoornemen.

De nadere vormgeving van de verhouding tussen advies en overleg
heeft in beginsel consequenties voor alle door de Raad voor verkeer en
waterstaat bestreken terreinen. In kwantitatief opzicht zijn deze conse–
quenties echter vooral van belang voor de vele operationele beleidsvoor–
nemens op het terrein van de waterstaat. Met name moet hierbij worden
gedacht aan de voorbereiding van besluiten inzake wegtracé's.

Het advies van de onafhankelijke deskundigen die deel uitmaken van
de Raad voor verkeer en waterstaat, en van zijn vaste commissies kan,
naar het mij voorkomt, daarbij in de meeste gevallen worden gemist.

De ervaring in het kader van de huidige Raad van de Waterstaat leert
dat de specifieke deskundigheid die ter zake van dergelijke zeer concrete
besluiten is benodigd, extern in voldoende mate aanwezig is, namelijk bij
de organisaties van belanghebbenden en van ter zake actieve
maatschappelijke organisaties. Hoewel deze organisaties, die zich veelal
gesteund weten door gespecialiseerde medewerkers, uiteenlopende
maatschappelijke belangen vertegenwoordigen, mag van hen ook in de
toekomst een deskundige inbreng worden verwacht. Ik heb er dan ook
volledig vertrouwen in dat die inbreng in een breed samengesteld, resul–
taatgericht overleg, waarbij ook ter zake deskundige departementsamb–
tenaren zijn betrokken, voldoende waarborgen biedt voor een welover–
wogen besluitvorming over operationele beleidsvoornemens.

In het vorenstaande heb ik reeds aangegeven dat de onderhavige
bijstelling van het wetsvoorstel, mij ook tot de conclusie heeft gebracht
dat de constructie van de uitgebreide vaste commissies niet kan worden
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gehandhaafd. Dit betekent dat voor de terreinen van de verkeersinfra–
structuur en het waterbeheer op andere wijze moet worden voorzien in
het interdepartementaal overleg.

In dit verband is van belang dat door de leden van verschillende
fracties is gevraagd naar de functie van de uitgebreide vaste commissies,
naar de rol van ambtenaren daarin, naar de motivering die ten grondslag
lag aan de bijzondere positie die genoemde terreinen was toebedeeld in
de memorie van toelichting en de memorie van antwoord alsmede naar
de afbreuk die daarmee zou worden gedaan aan de noodzaak van het
wetsvoorstel als zodanig.

Zo achtten de leden van de fractie van het C.D.A. het van belang dat
meer duidelijkheid werd verschaft omtrent de aard van de adviesaan–
vragen die wel of niet in aanmerking komen voor behandeling door de
uitgebreide vaste commissies.

De leden van de P.v.d.A.-fractie deelden mee niet goed te kunnen
inzien waarom op wezenlijke terreinen van verkeer en waterstaat,
namelijk de verkeersinfrastructuur en het waterbeheer, de minister uit
praktische overwegingen tot het oordeel kwam om de scheiding tussen
advies en overleg los te laten.

Voorts vroegen de genoemde leden een nadere toelichting op het huns
inziens terecht gekozen uitgangspunt dat het wenselijk is dat rijksambte–
naren zich zo veel mogelijk afzijdig houden van de voorbereiding van een
advies, alsmede op de constatering dat de ambtenaren aan de beurt zijn
hun oordeel te geven bij de departementale advisering aan de minister
over een uitgebracht advies, in relatie tot de opvatting dat ambtenaren in
een uitgebreide vaste commissie niet zozeer zitting hebben als adviseur
van de onafhankelijke deskundigen, maar om onderling interdeparte–
mentaal overleg te voeren. De leden van de P.v.d.A.-fractie konden niet
inzien dat het voor interdepartementaal overleg wenselijk dan wel
noodzakelijk zou zijn dat dit gevoerd wordt in de uitgebreide vaste
commissies.

Volgens de leden van de fractie van D66 was volstrekt onvoldoende
gemotiveerd waarom op genoemde terreinen nu wel de scheiding van
advies en overleg wordt losgelaten en op de overige terreinen niet.

Voor de leden van de fractie Groen Links was eveneens onduidelijk
waarom voor die terreinen een andere structuur werd voorgesteld, terwijl
voor de meeste onderwerpen werd vastgehouden aan de oorspronkelijke
scheiding tussen advies en overleg. Zij hadden voor het geïntroduceerde
onderscheid een adequate argumentatie gemist.

Ook de leden van de S.G.P.-fractie vroegen zich af waarom de gewij–
zigde taak en samenstelling van de uitgebreide vaste commissies slechts
voor twee van de zes beleidsvelden, waarvoor vaste commissies waren
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 de laatstbedoelde leden zich in het
verlengde van hun eerdere opmerkingen af, in hoeverre ook deze belang–
rijke doorbreking van de door de regering aanvankelijk voorgestane opzet
geen afbreuk deed aan de noodzaak van het wetsvoorstel als zodanig.

Deze leden bleven van mening dat de voorgestelde overleg– en advies–
structuur te complex is en in de praktijk niet optimaal zal kunnen functio–
neren.

Door de in het voorafgaande geschetste contouren van de toekomstige
advies– en overlegstructuur zijn, naar ik hoop, de door de onderscheiden
leden gestelde vragen genoegzaam beantwoord, of behoeven die vragen
geen beantwoording meer. Niettemin wil ik graag nog enkele opmer–
kingen maken over de functie die aanvankelijk aan de uitgebreide vaste
commissies was toegedacht, in relatie tot de vormgeving van het inter–
departementaal overleg.
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In het wetsvoorstel zoals dit oorspronkelijk is ingediend, was voorzien
in de constructie van uitgebreide vaste commissies ten einde mogelijk te
maken dat het voeren van interdepartementaal overleg over beleidsvoor–
nemens gecombineerd kon geschieden met de voorbereiding van de
adviezen van de raad door onafhankelijke deskundigen. Deze constructie,
waarvan het de bedoeling was deze toe te passen op de terreinen van de
verkeersinfrastructuur en het waterbeheer, was gekozen om praktische
redenen.

Met name op het eerstgenoemde terrein is sprake van een groot aantal
beleidsvoornemens - de reeds genoemde tracébesluiten - die een
langdurige procedure zouden moeten doorlopen bij een volstrekte
scheiding tussen deskundigenadvisering, belanghebbendenoverleg en
interdepartementaal overleg. De keuze om althans de advisering en het
interdepartementaal overleg ter zake te combineren in uitgebreide vaste
commissies, bouwde tot op zekere hoogte voort op de praktijk die thans
nog wordt gevolgd in de Raad van de Waterstaat. In die praktijk is de
behandeling van beleidsvoornemens door de genoemde raad volgens de
bestaande regelingen vervangend voor de behandeling in de Rijksplano–
logische Commissie (RPC), respectievelijk de Rijksmilieuhygiënische
Commissie (RMC).

Tegen deze achtergrond was het geen grote stap om, gelet op de in
het voorlopig verslag door de Tweede Kamer geuite wensen, in de
memorie van antwoord voor te stellen ook het overleg met belangheb–
benden in het kader van de twee uitgebreide vaste commissies te doen
voeren. Daarmee werd, voor de terreinen van de verkeersinfrastructuur
en het waterbeheer, immers volledig voortzetting gegeven aan de thans
gevolgde praktijk in de Raad van de Waterstaat.

Nu het eindverslag mij aanleiding heeft gegeven de toekomstige
advies– en overlegstructuur nogmaals ten principale te bezien, ben ik tot
het oordeel gekomen dat genoemde praktische bezwaren tegen het
geheel loskoppelen van de deskundigenadvisering, het belanghebben–
denoverleg en het interdepartementaal overleg, op andere wijze worden
ondervangen.

Het onderscheid tussen strategische onderwerpen enerzijds en opera–
tionele beleidsvoornemens anderzijds, brengt immers juist voor de laatst–
genoemde terreinen mee dat de advisering over die operationele beleids–
voornemens door onafhankelijke deskundigen veelal achterwege kan
blijven. Zoals ik in het vorenstaande uiteen heb gezet kan de ter zake
benodigde deskundigheid verzekerd worden in daarvoor adequaat toege–
ruste organen voor het overleg met belanghebbenden.

In dit verband is het van belang dat de RPC– respectievelijk de
RMC-vervangende functie van de huidige Raad van de Waterstaat zo
langzamerhand een betrekkelijke waarde heeft gekregen. Ik meen dan
ook dat in de toekomst kan worden aangesloten bij de inmiddels
gegroeide praktijk waarin over beleidsvoornemens, die mede betrekking
hebben op hoofdlijnen van planologisch, respectievelijk milieuhygiënisch
beleid, overleg plaatsvindt in de RPC danwel de RMC. Hetzelfde kan
zonder bezwaar gelden voor grotere infrastructurele projecten. Over
projecten van kleinere omvang, zeker wanneer die binnen de normale
begrotingsruimte kunnen worden gefinancierd, kan zo nodig op ad
hoc-basis interdepartementaal overleg worden gevoerd.

In het kader van het aan de verhouding tussen advies en overleg
gewijde onderdeel van het eindverslag, merkten de leden van de
S.G.P.-fractie nog op, oog te hebben voor samenhangen tussen de
beleidsterreinen verkeer en vervoer en de waterstaatkundige hoofd–
structuur. Of deze samenhangen zo nauw zijn dat deze tot één overleg–
en adviesstructuur zouden moeten leiden was voor deze leden niet
^vident. Zij wezen er op dat met name de «natte» infrastructuur evenzeer

Tweede Kamer, vergaderjaar 1990-1991, 21 199, nr. 9



nauwe samenhangen vertoont met de beleidsterreinen milieu, recreatie
en natuurbehoud, hetgeen evenmin aanleiding is tot integratie van
adviesstructuren. Zij meenden derhalve dat de stellingen van de regering
op dit punt nog nadere onderbouwing behoefden.

Voorts betreurden de genoemde leden het dat in de memorie van
antwoord niet was 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 samen–
hangen tussen en anderzijds de evenwaardige positie van de beleidster–
reinen milieu, ruimtelijke ordening en waterhuishouding. In verband
hiermee was naar hun oordeel een te grote discrepantie in overleg– en
adviesstructuren 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 overlegstructuren op het terrein van andere
ministeries.

Gaarne geef ik de leden van de S.G.P.-fractie toe dat de «natte» infra–
structuur ook nauwe samenhangen vertoont met de beleidsterreinen
milieu, recreatie en natuurbehoud. Ik streef er dan ook naar zulks tot
uiting te doen komen in de samenstelling van de desbetreffende vaste
commissies van de raad, respectievelijk, overlegorganen, terwijl daarmee
ook rekening zal worden gehouden in de structuren voor het interdepar–
tementaal overleg.

Voor een verdergaande integratie van adviesstructuren, over de depar–
tementale scheidslijnen heen, mag in abstracto veel te zeggen zijn.

Dit geldt in beginsel ook voor de beleidsterreinen milieu, ruimtelijke
ordening en waterhuishouding.

Het terrein dat door een adviesraad wordt bestreken moet echter
overzienbaar blijven. Alles afwegende meen ik dan ook dat tevredenheid
op zijn plaats is over de breedte van de geïntegreerde advisering die
wordt bereikt met de instelling van de Raad voor verkeer en waterstaat.
Het gescheiden houden van de advisering inzake verkeer en vervoer
enerzijds en die over de waterstaatkundige hoofdstructuur anderzijds,
spreekt mij dan ook niet aan. Voor het overige meen ik te moeten
volstaan met een verwijzing naar hetgeen ik ter zake in de memorie van
antwoord heb opgemerkt. Een vergelijking met de adviesstructuur op het
terrein van de ruimtelijke ordening en het milieu acht ik in het licht van
het vorenstaande niet zinvol.

De leden van de S.G.P.-fractie hadden er met instemming kennis van
genomen dat ook deskundigen uit de kring van lagere overheden in de
raad en zijn commissies kunnen worden opgenomen. In de memorie van
antwoord is ter zake opgemerkt (blz. 14) dat deze deskundigen niet als
vertegenwoordigers van deze instanties kunnen worden aangemerkt.
Genoemde leden zouden het naar aanleiding van die passage op prijs
stellen nader te vernemen 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 «belanghebbenden» als bedoeld in de artikelen
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
overheden in onderscheid van maatschappelijke organisaties en andere
belanghebbenden?

In het eerste deel van hun vraag spreken deze leden over de bij een
bepaald beleidsvoornemen betrokken lagere overheden. Voor zover zij
daarbij ook doelen op een bepaalde provincie, een bepaalde gemeente of
een bepaald waterschap die onderscheidenlijk dat bij zo'n beleidsvoor–
nemen betrokken kan zijn, moet ik voorop stellen dat eventueel overleg
met de betrokken besturen niet in het kader van de onderhavige overleg–
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structuur zal plaatsvinden. Een dergelijke rechtstreekse betrokkenheid
dient uiteraard in rechtstreeks contact tot uiting te blijven komen, met
inachtneming van de normale spelregels voor het verkeer tussen
overheden.

Voor de betrokkenheid van lagere overheden in algemene zin bij het
beleid van Verkeer en Waterstaat is daarentegen ruim plaats ingeruimd
in de voorgestelde advies– en overlegstructuur.

Laatstbedoelde betrokkenheid komt ten eerste tot uiting in de
deelneming in raad en commissies van deskundigen die uit de kring van
de lagere overheden afkomstig zijn. Voorop staat daarbij dat de te
benoemen personen op een onafhankelijke wijze hun specifieke deskun–
digheid moeten kunnen inbrengen.

Gelet op de bijzondere positie die deze mede-overheden innemen,
meen ik, zoals in de aangehaalde passage van de memorie van antwoord
is vermeld, dat het aanvaardbaar is dat over de vraag welke personen
voor benoeming in aanmerking zouden komen, ook oriënterend overleg
wordt gevoerd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het
Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen, zonder dat die
personen overigens als vertegenwoordigers van deze instanties zullen
mogen worden aangemerkt. Nu voor alle andere in de raad en zijn
commissies te benoemen deskundigen zal gelden dat zij eveneens op
persoonlijke titel doch zonder zulk voorafgaand oriënterend overleg
zullen worden benoemd, is naar mijn oordeel voldoende recht gedaan
aan de bijzondere positie van bedoelde overheden. In dit verband verwijs
ik ook naar de nog volgende beantwoording van een vraag van de leden
van de fractie van D66 inzake artikel 6 van het wetsvoorstel.

Ook in de overlegorganen waarvan het werkterrein van betekenis is
voor de lagere overheden, zal de betrokkenheid van lagere overheden tot
uiting komen. In dit opzicht moeten deze overheden naar mijn oordeel
inderdaad worden aangemerkt als belanghebbenden. Zo hebben veel
beleidsvoornemens consequenties voor de financiële betrekkingen tussen
rijksoverheid en lagere overheden. Daarnaast zullen lagere overheden
ook in andere zin vanuit hun eigen verantwoordelijkheden tot een
bepaalde voorkeur kunnen komen indien een beleidsvoornemen ter
discussie staat. Voor zover het de overlegstructuur betreft is naar mijn
opvatting dan ook niet sprake van een wezenlijk verschil met maatschap–
pelijke organisaties die zich de behartiging van een bepaald belang ten
doel stellen. Omdat de onderhavige overlegstructuur, zoals gezegd, niet
de plaats is om overleg te voeren over de consequenties van een beleids–
voornemen voor bij voorbeeld een bepaalde gemeente, zullen in de
betreffende overlegorganen wel vertegenwoordigers van onder meer de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en
de Unie van Waterschappen worden opgenomen.

De leden van de G.P.V.-fractie waren ten slotte 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. Zij vroegen een nadere onderbouwing op dit punt.

Voor een overlapping van taken als door de genoemde leden bedoeld
behoeft naar mijn overtuiging niet te worden gevreesd.

Wat de overlegstructuur betreft is het inderdaad waarschijnlijk dat
bepaalde organisaties in meer dan één overlegorgaan vertegenwoordigd
zullen zijn. In vorenstaande beantwoording van de laatste vraag van de
leden van de S.G.P.-fractie heb ik daarvan enkele voorbeelden genoemd.
Omdat de werkterreinen van de onderscheiden overlegorganen elkaar
niet zullen overlappen, zal van een overlapping van taken echter geen
sprake zijn.

Zo zal de inbreng van een vertegenwoordiger van de Vereniging van
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Nederlandse Gemeenten in het overlegorgaan personenvervoer geen
duplicering behoeven te zijn van de inbreng van een vertegenwoordiger
van die organisatie in het overlegorgaan waterbeheer. Dit neemt
overigens niet weg dat taken wel raakvlakken zullen vertonen.

Ook voor de vaste commissies van de raad geldt dat hun werkterrein
zodanig zal worden gekozen en omschreven dat overlappingen zich niet
zullen voordoen. Deze commissies zullen echter, zoals reeds is
opgemerkt, niet worden samengesteld uit vertegenwoordigers van
organisaties, doch uit deskundigen die op persoonlijke titel zullen worden
benoemd. Ik verwacht dat het slechts in zeer uitzonderlijke gevallen zal
voorkomen dat een persoon op het terrein van meer dan één commissie
over de vereiste deskundigheid beschikt. Ook ten aanzien van de
commissies geldt dat het onvermijdelijk is dat de terreinen daarvan
raakvlakken vertonen. In dit verband zij echter ook vermeld dat ik heb
besloten het aantal commissies en overlegorganen nog verder te
beperken. Zie hiervoor het in deze nota gestelde ten aanzien van finan–
ciële aspecten.

Paragraaf 3. Verkeersveiligheid

De leden van de P.v.d.A.-fractie betuigden hun instemming met de
handhaving van de Raad voor de verkeersveiligheid als afzonderlijk
adviesorgaan en deelden ook mijn opvatting dat het niet voor de hand
ligt een afzonderlijk algemeen adviesorgaan in te stellen voor de
veiligheid van de onderscheiden verkeers– en transportsystemen. Voor
deze leden bleef wel de vraag hangen op welke wijze een algemeen
beleidsmatige advisering inzake de veiligheid van andere transportsys–
temen dan het wegverkeer realiseerbaar moet worden geacht.

Naar mijn opvatting dient bedoelde advisering primair binnen de
voorgestelde structuur van de Raad voor verkeer en waterstaat gestalte
te krijgen. Zo goed als het veiligheidsaspect deel uitmaakt van het
integrale beleid ten aanzien van het vervoer door de lucht, met
zeeschepen, met binnenschepen en per rail, dient dit aspect ook in de
advisering ter zake van dat beleid volwaardig te worden meegenomen.
Concreet betekent dit met name dat in de vaste commissies van de raad
inzake het personenvervoer, het goederenvervoer en de verkeersinfra–
structuur de nodige expertise ten aanzien van de veiligheid van die trans–
portsystemen aanwezig zal moeten zijn.

Overigens merk ik in dit verband nog op dat de veiligheid van
genoemde transportsystemen in de praktijk van het vervoer door de
lucht, met zeeschepen, binnenschepen en per rail, in hoge mate moet
worden gerealiseerd door de verzorgers van dat vervoer. De regulering
met betrekking tot de veiligheid van die vervoerstypen, ten behoeve van
de gebruikers en van derden, is dan ook in belangrijke mate gericht op
degenen die het vervoer verzorgen.

Dit brengt mee dat het overheidsbeleid ter zake van bedoelde
veiligheid volledig deel moet uitmaken van het algemene beleid ten
aanzien van de onderhavige t,">nsportsystemen. Een afzonderlijke
algemene beleidsmatige advisei! g ter zake acht ik dan ook niet zinvol.

Dit gezegd zijnde, hoop ik ook iets te kunnen wegnemen van de
verbazing van de leden van de V.V.D.-fractie over mijn voornemen de
Raad voor de verkeersveiligheid als afzonderlijk adviesorgaan te
handhaven. Deze leden vroegen zich af hoe het kan dat de redenering
die is gebruikt om de waterstaats– en vervoersaangelegenheden in één
geïntegreerde Raad voor verkeer– en waterstaat te doen opgaan, niet
opgaat voor de verkeersveiligheid, terwijl juist de verkeersveiligheid een
integraal onderdeel en afwegingsaspect bij bijna alle beslissingen op het
terrein van verkeer en waterstaat behoort te zijn.

Inderdaad dient de verkeersveiligheid een belangrijk afwegingsaspect
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bij veel beslissingen op het terrein van verkeer en waterstaat te zijn.
Maar ook bij beslissingen op beleidsvelden buiten dat terrein dient de
verkeersveiligheid in de afwegingen te worden betrokken. Niettemin
onderscheidt het verkeersveiligheidsbeleid zich naar mijn opvatting van
het door de leden van de V.V.D.-fractie genoemde vervoersbeleid.
Enerzijds is het specifieker omdat bedoeld beleid ander beleid op het
terrein van verkeer en waterstaat doorsnijdt. Anderzijds is het generaler
omdat het verkeersveiligheidsbeleid op tal van andere beleidsvelden
buiten dat terrein moet doorwerken.

Gelet op het hiervoor aangeduide eigen karakter van het verkeersvei–
ligheidsbeleid, meen ik dat daarvoor een algemeen beleidsmatige
advisering waarin de relaties tussen de relevante beleidsvelden binnen en
vooral ook buiten het terrein van verkeer en waterstaat tot hun recht
kunnen komen, gewenst is. Ik acht de keuze voor een afzonderlijke
advisering gezien het vorenstaande zeer wel verantwoord. In het licht
daarvan heb ik dan ook besloten de duidelijke wens van de meerderheid
van de Kamer te volgen om de Raad voor de verkeersveiligheid als afzon–
derlijk adviescollege te handhaven.

Voorts vroegen de leden van de V.V.D.-fractie of het in dat geval
waarschijnlijk is te achten dat de Raad voor verkeer en waterstaat aan
het facet verkeersveiligheid nog enige aandacht zal besteden. De
afgelopen jaren is toch aangetoond dat juist infrastructurele aanpas–
singen de verkeersveiligheid het sterkst hebben beïnvloed.

Inderdaad mag worden verwacht dat de verkeersveiligheid ook binnen
de Raad voor verkeer en waterstaat aandacht zal krijgen. In de eerste
nota van wijziging is er daarom ook in voorzien dat in de Instellingswet
van de Raad voor de verkeersveiligheid het voorschrift wordt opgenomen
dat deze Raad zijn adviezen moet toezenden aan de Raad voor verkeer
en waterstaat (ingevoegd artikel 50 a). Gelet op het grote belang van
met name infrastructurele maatregelen - de leden van de V.V.D.-fractie
wijzen daar terecht op - voor de verkeersveiligheid, zal deze materie
vooral bij adviezen die (mede) zijn voorbereid door de vaste commissie
voor de verkeersinfrastructuur van de raad aan de orde komen.

Onmiskenbaar treedt daardoor een zekere overlapping op van de
aandachtsvelden van de onderscheiden raden. Die overlapping zou, in
het door de leden van de V.V.D.-fractie voorgestane model, echter ook
zijn ontstaan en wel binnen de structuur van de Raad voor verkeer en
waterstaat, tussen de laatstgenoemde vaste commissie en de oorspron–
kelijk gedachte vaste commissie voor de verkeersveiligheid.

Paragraaf4. Overige punten

Financiële aspecten

De leden van de fractie van D66 constateerden dat de nieuwe advies–
en overlegstructuur uit kostenoverwegingen niet efficiënter is dan de
oude structuur. Hoewel in de nieuwe situatie incidenteel en informeel
overleg met afzonderlijke gesprekspartners minder vaak zal voorkomen
en met de in te stellen overlegorganen een zekere efficiency-winst kan
worden geboekt, worden hieraan geen personele consequenties binnen
het ministerie verbonden, zo merkten zij op.

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 van de memorie van
antwoord) een te stellige bewering.
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In de voorgestelde advies– en overlegstructuur treedt een zekere
verzwaring van de beleidslasten en een verlenging van de besluitvor–
mingslijnen op. Daarmee is van begin af aan ook rekening gehouden. In
de dereguleringsparagraaf van de memorie van toelichting (blz. 17) is
reeds vermeld dat dit de prijs is van de grotere duidelijkheid die wordt
verkregen door de scheiding van advies en overleg met belangheb–
benden. Met name de structurering van het overleg met belangheb–
benden, waarom vanuit het bedrijfsleven uitdrukkelijk is verzocht, brengt
extra kosten met zich mee, zoals reeds in de memorie van toelichting
(blz. 18) uiteen is gezet. Voorts zij opgemerkt dat de thans gekozen
opzet waarbij advisering in beginsel slechts over zaken van strategisch
belang plaatsvindt en overleg over operationele beleidsvoornemens,
weer tot een verkorting van de besluitvormingslijnen bijdraagt.

Tegenover deze extra kosten worden echter ook besparingen bereikt,
zowel door de stroomlijning van de externe adviesstructuur, als door de
beëindiging van veel informeel en incidenteel overleg met belangheb–
benden alsmede door de efficiency-winst die binnen het ministerie kan
worden geboekt door de inschakeling van overlegorganen. Omdat steeds
als uitgangspunt is gehanteerd dat de herzieningsoperatie budgettair
neutraal dient te verlopen, is de randvoorwaarde gehanteerd dat deze
besparingen ten minste even groot zijn ais de eerderbedoelde extra
kosten.

Daaruit mag niet bij voorbaat de conclusie worden getrokken dat de
besparingen zodanig groot zijn dat deze zich rechtstreeks laten vertalen
in personele consequenties binnen het ministerie. Of en, zo ja, in welke
mate hiervan sprake zal zijn, wordt nog onderzocht. Van een personeels–
uitbreiding bij de feitelijke invoering van de nieuwe structuur zal, gelet op
genoemde randvoorwaarde, echter in geen geval sprake kunnen zijn.

Overigens heb ik mij, mede in het licht van de met de voorgestelde
advies– en overlegstructuur nagestreefde efficiency, nogmaals beraden
op de organisatorische invulling van die structuur.

Met betrekking tot de vaste commissies, die de adviezen van de Raad
voor verkeer en waterstaat zullen voorbereiden, heb ik besloten het in de
memorie van antwoord vermelde aantal van zes (blz. 18) terug te
brengen tot vijf.

Zulks wordt mogelijk door het terrein van de aanvankelijk gedachte
vaste commissie voor Noordzee-aangelegenheden te bundelen met het
terrein van de vaste commissie waterbeheer van de raad. Eenzelfde
bundeling zal plaatsvinden bij de instelling van de desbetreffende
organen voor het overleg met belanghebbenden. Het interdeparte–
mentaal overleg inzake beleidsvoornemens op het terrein van het water–
beheer, met inbegrip van Noordzee-aangelegenheden, zal mede plaats–
vinden in een daartoe op aangepaste wijze samengestelde voortzetting
van de bestaande Interdepartementale commissie Noordzee-aangelegen–
heden.

Gelet op het vorenstaande heb ik het voornemen om vaste commissies
van de raad in te stellen voor de volgende onderdelen van beleid:

- verkeersinfrastructuur (land–, scheepvaart– en railwegen, luchtvaart–
terreinen en havens);

- waterbeheer (kwantiteits– en kwaliteitsbeheer, met inbegrip van het
beheer van drooggevallen gronden) en Noordzee-aangelegenheden;

- personenvervoer;
- goederenvervoer (met inbegrip van het vervoer van gevaarlijke

stoffen);
- oppervlaktedelfstoffen.

Ten slotte herhaal ik voor de goede orde dat in de vaste commissies
personenvervoer en goederenvervoer integraal aandacht zal worden
besteed aan de ontwikkelingen die zich voordoen bij het (bedrijfsmatig)
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vervoer over de weg, per rail, door de lucht, per zeeschip en per binnen–
schip. Hierbij denk ik ook aan de sociale aspecten van het vervoer en aan
de ontwikkelingen in de telematica, in relatie tot het vervoer.

Wat betreft de toekomstige structuur voor het overleg met belangheb–
benden ben ik voornemens voor elk van de bovengenoemde terreinen
een overlegorgaan in te stellen. Daarnaast zal de reeds bestaande
Permanente contactgroep voor de verkeersveiligheid gehandhaafd
blijven.

Het vorenstaande heb ik neergelegd in een schematisch overzicht dat
als bijlage bij de onderhavige nota is gevoegd. Deze bijlage vervangt de
bijlage behorend bij de memorie van toelichting (blz. 27) bij het
wetsvoorstel zoals het oorspronkelijk is ingediend.

Specifieke advies– en overlegorganen

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

Het is niet geheel duidelijk of genoemde leden doelen op de instelling
van een specifiek op de zeescheepvaart toegespitst adviesorgaan, dan
wel op een specifiek op dit deelterrein gerichte vaste commissie van de
Raad voor verkeer en waterstaat.

Met het wetsvoorstel wordt, zoals ik in de memorie van toelichting en
in de memorie van antwoord reeds heb uiteengezet, beoogd de
advisering op het gehele terrein van verkeer en waterstaat in beginsel op
te dragen aan genoemde raad.

Slechts voor onderwerpen die een zodanig specialistische deskun–
digheid vergen dat advisering door de raad niet zinvol is, voorziet het
wetsvoorstel in de handhaving van adviesorganen met een specifieke
taak. Hierbij gaat het om de Staatscommissie voor de waterstaatswet–
geving, de Technische commissie grondwaterbeheer, de Rubricerings–
commissie voor de indeling van gevaarlijke stoffen en de Voorlopige raad
voor post en telecommunicatie. Voorts heb ik om de eerder vermelde
redenen besloten de uitdrukkelijke wens van een meerderheid van de
Kamer te volgen, de Raad voor de verkeersveiligheid als afzonderlijk
adviescollege te handhaven.

Hoewel de zeescheepvaart, net als de meeste andere sectoren op het
terrein van verkeer en waterstaat, op zich zelf bezien, een specifiek
karakter draagt, kan niet worden gezegd dat voor een goede advisering
een zodanig specialistische deskundigheid noodzakelijk is, dat deze
advisering niet zinvol door de Raad voor verkeer en waterstaat kan
plaatsvinden. Daarbij meen ik dat het streven naar een samenhangende
advisering en een zo groot mogelijke eenvoud in de structuur, in gelijke
mate moet gelden voor de zeescheepvaart als voor ondermeer het
vervoer over de weg, door de lucht, per rail en met binnenschepen.
Adviezen van de raad die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de
zeescheepvaart, zullen daarom (mede) worden voorbereid door de vaste
commissie voor goederenvervoer en, in voorkomende gevallen, door de
vaste commissies voor personenvervoer of voor de verkeersinfra–
structuur.

Voor zover de leden van de P.v.d.A.-fractie met hun vraag mede het
oog hadden op de wijze waarop het overleg met belanghebbenden over
aangelegenheden betreffende de zeescheepvaart gestalte zal krijgen,
merk ik nog op dat dit overleg primair zal worden gevoerd in het overleg–
orgaan goederenvervoer en, eveneens in voorkomende gevallen, in de
overlegorganen voor het personenvervoer en de verkeersinfrastructuur.

Deze organen zullen de bevoegdheid hebben desgewenst voor
sectoren als bij voorbeeld de zeescheepvaart een suborgaan in te stellen.
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Naar mijn opvatting ligt het in de rede dat het overlegorgaan goederen–
vervoer om de instelling van zo'n suborgaan voor de zeescheepvaart
verzoekt.

Concept-besluiten

De leden van de V.V.D.-fractie hadden vernomen dat enkele concept–
besluiten inzake de uitvoering van het wetsvoorstel zijn uitgebracht 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 geïnteresseerd te
vernemen hoe de regering aankijkt tegen bij voorbeeld 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 gevaarlijke stoffen.

Inderdaad is een tweetal concept-besluiten inzake de uitvoering van
het wetsvoorstel in juli 1990 voor commentaar toegezonden aan organi–
saties van belanghebbenden op het terrein van verkeer en waterstaat
alsmede aan de thans functionerende adviesorganen op dat terrein.
Bedoelde concept-besluiten zullen, rekening houdend met de ontvangen
commentaren, worden aangepast in het licht van de nadere bijstelling die
thans is voorgesteld en die is uitgewerkt in de tegelijk met deze nota
ingediende tweede nota van wijziging.

Met name de verdere versterking van de positie van belanghebbenden
die thans is voorzien heeft er blijkens laatstbedoelde nota van wijziging
ook toe geleid dat de regeling van overlegorganen in de wet meer accent
heeft gekregen. Mede omdat het interdepartementaal overleg over
genoemde concept-besluiten nog niet geheel is afgerond, wil ik er
daarom thans mee volstaan de leden van deze fractie te verwijzen naar
de nota van wijziging.

Voor alle duidelijkheid merk ik nog op dat in het overlegorgaan goede–
renvervoer ook het overleg inzake het zee– en luchtvervoer zal plaats–
vinden. Ook het overleg inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen zal in
dit kader worden gevoerd, zoals ik reeds uiteen heb gezet in de memorie
van antwoord (blz. 17).

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 inzake het stellen van
de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap van de raad en zijn commissies
op 70 jaar. Zij constateerden dat er ook adviesorganen zijn die een
dergelijke bepaling niet kennen.

Voorts meenden zij dat de leeftijdsgrens van 70 jaar een grens is die
willekeurig gesteld wordt en slechts persoonsgebonden kan worden
beoordeeld. Immers, ook vóór de leeftijd van 70 jaar kan medische
gesteldheid een rol gaan spelen. Zij vroegen of daarmee van te voren
rekening zal worden gehouden.

Tenslotte vroegen zij of het niet overbodig is de grens van 70 jaar te
stellen, nu het ingevolge de leden 2 en 3 van artikel 5 mogelijk is een lid
niet opnieuw te benoemen.

Bij het opstellen van artikel 5, vierde lid, van het wetsvoorstel is aange–
sloten bij de regeling van veel andere adviescolleges om het lidmaat–
schap te doen vervallen bij het bereiken van de leeftijd van 70 jaar. Naar
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huidige inzichten is het stellen van een dergelijke leeftijdsgrens, althans
voor het lidmaatschap van een adviesorgaan, echter niet meer vanzelf–
sprekend te achten.

De genoemde leden wijzen er terecht op dat de medische gesteldheid
ook vóór de leeftijd van 70 jaar een goed functioneren in de weg kan
staan. Overigens is het geenszins de bedoeling dat met die gesteldheid
rekening zal worden gehouden in die zin dat van de te benoemden leden
van de raad en zijn commissies medewerking aan een medisch
onderzoek zal worden verlangd. Voorts hebben de leden van de
genoemde fracties terecht geconstateerd dat het, gelet op de het tweede
en derde lid van het onderhavige artikel, overbodig is een vaste leeftijds–
grens te stellen.

Nu aan het stellen van een dergelijke grens een discriminatoir aspect
verbonden is, geeft een en ander mij aanleiding artikel 5, vierde lid, uit
het wetsvoorstel te schrappen, zoals uit de tweede nota van wijziging
blijkt.

Artikel 6

De leden van de V.V.D.-fractie vroegen zich nog af in hoeverre het
gestelde dat een onafhankelijke deskundige weliswaar in het maatschap–
pelijk leven een of meer functies kan vervullen, maar in de raad of 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 men voortkomt, aldus
deze leden. Ook vandaag kan men al niet ter verantwoording worden
geroepen door de bedrijfstak of maatschappelijke organisatie. Deze
leden achtten dit echter meer een probleem voor de organisaties en de
betreffende personen, dan voor de rijksoverheid.

Na de nadere toellchting in de memorie van antwoord op de vragen
over de betekenis van het begrip «zonder last», ging de fractie van D66
er van uit dat met de deskundigen uit de kring van lagere overheden, die
kunnen worden opgenomen in de vaste of tijdelijke commissies van de
raad, bestuurders uit deze kring worden bedoeld en dat het niet gaat om
ambtenaren.

De overweging van de leden van de V.V.D.-fractie dat het vereiste
«zonder last» meer een probleem vormt voor de organisaties en de
desbetreffende personen, dan voor de rijksoverheid, kan ik op zich zelf
onderschrijven. Niettemin hecht ik er aan op te merken dat de titel van
onafhankelijke deskundigheid waarop een persoon wordt benoemd, die
tevens een of meer relevante maatschappelijke functies vervult of heeft
vervuld, niet slechts van theoretische betekenis is.

Een dergelijk persoon zal veelal inzichten uiten die mede voortkomen
uit de ervaringen die hij in die andere functies heeft opgedaan. Tot op
zekere hoogte is dat ook gewenst omdat op een aantal specifieke
terreinen - een voorbeeld is de luchtvaartveiligheid - deskundigheid niet
of nauwelijks te verwerven is zonder praktijkervaring. Dit betekent echter
niet dat bedoelde inzichten ook het karakter behoeven te hebben van
belangenbehartiging. Het bredere kader van de advisering van de raad
staat daaraan ook in de weg.

Het doet mij genoegen dat de nadere toelichting over de betekenis van
het begrip «zonder last» de onduidelijkheden bij de leden van de fractie
van D66 heeft weggenomen. Deze leden gaan er dan ook terecht van uit
dat bij de te benoemen leden van vaste of tijdelijke commissies uit de
kring van lagere overheden niet primair gedoeld wordt op ambtenaren,
maar op bestuurders. Zo kan bij voorbeeld worden gedacht aan het
benoemen van een burgemeester of een gedeputeerde ten einde deskun–
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digheid te verkrijgen inzake de rol van gemeenten, respectievelijk
provincies op de beleidsterreinen van verkeer en waterstaat. Overigens
verwijs ik nog naar hetgeen in paragraaf 2 van het algemeen deel van
deze nota is opgemerkt naar aanleiding van een vraag van de leden van
de S.G.P.-fractie inzake de specifieke positie van lagere overheden in de
toekomstige advies– en overlegstructuur.

Artikel 18 (en 10)

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 vraag naar een gelijke benoemings– en ontslagpro–
cedure vooralsnog niet overtuigend. Zou het, zo vroegen de leden van
deze fracties zich af, niet meer voor de hand liggen, gelet op de eindver–
antwoordelijkheid van de raad voor de advisering om ook de gehele
aanstellings– en ontslagprocedure voor zowel de vaste als de tijdelijke
commissies in de handen te leggen van de raad zelf.

Onder verwijzing naar hetgeen ik hierover al heb opgemerkt in de
memorie van antwoord (blz. 25), wil ik gaarne benadrukken dat de tijde–
lijke commissies van de raad geen gelijke taak en verantwoordelijkheid
hebben als de vaste commissies van de raad.

Tijdelijke commissies kunnen ingevolge artikel 16 door de raad worden
ingesteld ter voorbereiding van één enkel advies inzake een aangele–
genheid die niet tot het werkterrein van een vaste commissie behoort of
die het werkterrein van meer dan een vaste commissie betreft; de
commissie wordt ingesteld voor de duur van ten hoogste een jaar.

Deze regeling brengt mee dat de instelling van een tijdelijke commissie
het karakter heeft van een ad hoc-voorziening die de raad kan treffen
indien de taaktoedeling van de vaste commissies, die zal worden
neergelegd in de krachtens artikel 8, tweede lid, tot stand te brengen
algemene maatregel van bestuur, naar het oordeel van de raad een
goede voorbereiding van bepaalde adviezen in de weg staat.

Hieruit vloeit voort dat in dat geval aan de raad, binnen het gegeven
wettelijk kader, ook de nodige vrijheid moet worden gelaten bij de
personele samenstelling van bedoelde commissies.

De vaste commissies van de Raad voor verkeer en waterstaat hebben
in de gekozen opzet duidelijk niet het karakter van zo'n ad hoc–
voorziening. Integendeel, zij zullen permanent worden ingesteld voor de
onderdelen van beleid die naar mijn oordeel van structurele betekenis
zijn voor het beleid van verkeer en waterstaat en als zodanig permanent
aandacht behoeven. In de voorgestelde artikelen 19 en 20 is er dan ook
in voorzien dat de raad in beginsel niet buiten de betreffende vaste
commissie om een advies op haar terrein mag uitbrengen. Het belang
dat aldus aan de vaste commissies moet worden toegekend, brengt naar
mijn opvatting mee dat ook de personele samenstelling van deze
commissies uiteindelijk tot de verantwoordelijkheid van de minister dient
te behoren.

Duidelijk is evenwel dat een goed functioneren van de raad en zijn
vaste commissies een aanzienlijke betrokkenheid van de raad vereist. Om
deze reden is in artikel 11, eerste lid, vastgelegd dat de leden van een
vaste commissie worden benoemd op voordracht van de raad en dat
schorsing en ontslag geschieden, de raad gehoord.

Al met al meen ik dat met deze regeling op een evenwichtige wijze
uitwerking is gegeven aan de onderscheiden verantwoordelijkheden van
raad en minister.

Het was de leden van de P.v.d.A.-fractie voorts 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
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minister of de Tweede Kamer gevraagde adviezen betreft, geen regeling
in de wet moet worden opgenomen. Zij meenden dat dit bij sommige
andere adviesorganen het geval was.

Naar aanleiding van deze vraag heb ik mij nogmaals beraden over de
wenselijkheid de advisering door de Raad voor verkeer en waterstaat aan
een termijn te binden.

Ik meen evenwel dat zulk een wettelijk vastgelegde termijn inzake
gevraagde adviezen niet wenselijk is omdat de aard en omvang en
daarmee ook de noodzakelijke voorbereidingstijd van deze adviezen,
aanzienlijk kan verschillen. Naar verwachting zal de advisering door de
raad zowel betrekking kunnen hebben op een samenhangend beleids–
kader, als op - als ander uiterste - de beantwoording van een zeer
gerichte vraag.

In dit verband wijs ik ook op de taak van de raad, neergelegd in artikel
3, eerste lid, om zowel te adviseren over de hoofdlijnen van beleid inzake
verkeer en waterstaat als over onderdelen van dat beleid. Conform de
regeling van artikel 20 is de raad in het laatste geval gehouden de
betrokken vaste commissie in te schakelen voor de voorbereiding van
een advies. In dat geval is het zeer wel denkbaar dat de raad meer dan
een vaste commissie zal moeten of willen inschakelen. Indien de
advisering daarentegen geen betrekking heeft op onderdelen van beleid,
doch op de hoofdlijnen daarvan, staat het de raad in beginsel vrij een of
meer vaste commissies in te schakelen.

Een en ander betekent dat het in de wet vastleggen van een termijn op
een betrekkelijk willekeurige keuze zou moeten berusten. Dit zou er dan
ook toe leiden dat de raad in veel gevallen meer tijd zou worden gelaten
dan strikt noodzakelijk is, terwijl hij in andere gevallen onder te hoge
tijdsdruk zou worden geplaatst. Al met al meen ik dat het de voorkeur
verdient dat de Tweede Kamer en de Minister van Verkeer en Water–
staat, bij het doen van een adviesaanvrage, afhankelijk van de omstan–
digheden die zich daarbij voordoen, de raad desgewenst verzoeken er
naar te streven binnen een nader te noemen termijn advies uit te
brengen. Wel meen ik dat een dergelijke termijn niet zodanig kort mag
zijn dat de raad zijn taak niet naar behoren kan vervullen (zie hierover ook
artikel 3.2.2. van het voorstel-Algemene wet bestuursrecht; kamer–
stukken II, 1988-1989, 21 221, nr. 2).

Artikel 20

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

De aanduiding «vast» berust inderdaad op een zetfout en is dan ook
doorgehaald in de tweede nota van wijziging.

Artikel 50a

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

Ook hier is sprake van een misstelling in het in de eerste nota van
wijziging ingevoegde voorstel voor artikel 50a. In de tweede nota van
wijziging is deze misstelling gecorrigeerd.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
J. R. H. Maij-Weggen
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BIJLAGE

Adviesorganen cie's raad

cie verkeers
infrastructuur

cie waterbeheer
(incl. Noordzee–
aangelegenheden)

cie personen–
vervoer

cie goederen–
vervoer (incl.
vervoer gevaar–
lijke stoffen)

cie oppervlakte–
delfstoffen

Raad voor de
verkeersveiligheid

Interdep. overleg–
organen

Overlegorganen
belanghebbenden

overlegorgaan
verkeersinfr.

overlegorgaan
waterbeheer
(incl. Noordzee–
aangelegenheden)

overlegorgaan
(bedr. matig)
personenvervoer

overlegorgaan
goederenvervoer
(incl. gevaarlijke
stoffen)

overlegorgaan
oppervlakte–
delfstoffen

Staatscie water–
staatswetgeving

centrale cie
verkeersveilig–
heid

perm. contactgroep
verkeersveiligheid

Techn. cie grond–
waterbeheer

Rubriceringscie
gevaarlijke stoffen

Voorlopige raad voor
post en telecommu–
nicatie
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