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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
VERKEER EN WATERSTAAT1

Vastgesteld 19 november 1991

Het voorbereidend onderzoek gaf aanleiding tot het formuleren van de
volgende opmerkingen en vragen.

Opmerkingen en vragen van de CDA-fractie

De leden van de fractie van het CDA hadden met belanqstelling kennis
genomen van dit wetsvoorstel. Zij juichten een vereenvoudiging en
stroomlijning van de adviesstructuur van het ministerie van Verkeer en
Waterstaat toe. Toch wensten zij enkele kanttekeningen te plaatsen en
enige vragen te stellen.

Deze leden konden zich niet aan de indruk onttrekken dat het
zelfstandig blijven - in afwijking van het oorspronkelijke wetsvoorstel -
van de Raad voor de Verkeersveiligheid niet in overeenstemming is met
de doelstellingen van het wetsvoorstel. Het niet geheel zelfstandig blijven
van de Raad voor de Waterstaat ligt wel in de lijn van het voorliggende
wetsvoorstel, echter de argumenten voor het zelfstandig blijven van de
Raad voor de Verkeersveiligheid zijn volgens deze leden volledig
toepasbaar op het eventueel zelfstandig blijven van de Raad voor de
Waterstaat (o.m. het feit dat meerdere ministeries bij de werkzaamheden
zijn betrokken; immers vooral het beleidsterrein van de huidige Raad
voor de Waterstaat betreft onderdelen als milieu, natuur en landschap,
landbouw, ruimtelijke ordening etc., terwijl de strijd tegen en om het
water toch ook van levensbelang is).

De leden van de fractie van het CDA zouden gaarne van de minister
een duidelijke uiteenzetting zien aangaande de vraag waarom de huidige
Raad voor de Verkeersveiligheid niet op dezelfde wijze is behandeld als
bijvoorbeeld de huidige Raad voor de Waterstaat. Het argument dat een
meerderheid van de Tweede Kamer het zo wilde, achtten deze leden van
de zijde van de minister niet overtuigend; er is immers geen sprake
geweest van amendering maar van een nota van wijziging van de zijde
van de regering, waarbij de consistentie uit het wetsvoorstel is gehaald.

Een ander hoofdpunt zagen de aan het woord zijnde leden in het
voornemen van de minister om ook de RAPT te integreren in de Raad
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voor Verkeer en Waterstaat. Deze leden hadden daarover zeer sterke
bedenkingen. Juist de verzelfstandigde PTT was de reden om de RAPT in
te stellen. Deze leden wilden vooral de aandacht van de regering
vestigen op de zeer snelle ontwikkelingen met name op het gebied van
de Telecommunicatie, waarbij een speciale Raad als de RAPT volgens
deze leden node gemist kan worden. De Telecommunicatie is immers
speciaal voor Nederland als distributieland van onschatbare betekenis.
Deze leden dringen daarom sterk aan op handhaving van de huidige
structuur van de RAPT. Vervolgens wensten de leden van de fractie van
de CDA-fractie nog enkele vragen te stellen betreffende de volgende
artikelen:

Artikel 28 en 29
Artikel 28 stelt volgens de leden van de CDA-fractie terecht dat de

secretaris uitsluitend verantwoording schuldig is aan de Raad. Ligt dan,
zo vroegen deze leden zich af, een benoeming door de Raad of
tenminste op voordracht van de Raad, niet het meest voor de hand?

Artikel 5a (Waterstaatswet)
Kan de minister aangeven wat in de praktijk het verschil is met de

huidige situatie waarbij er een Raad voor de Waterstaat is?

Artikel 6 (Binnenscheepvaartwet)
Met welke organisaties in de binnenvaart wordt overleg gevoerd en

hoe groot zijn respectievelijk de «achterbannen»? (de leden van de
CDA-fractie stelden deze vraag i.v.m. de zeer versnipperde organisatie–
graad in deze bedrijfstak).

Opmerkingen en vragen van de PvdA-fractie

De leden van de fractie van de PvdA merkten op dat met dit
wetsvoorstel het aantal adviesorganen bij Verkeer en Waterstaat van
rond 50 naar 20 zal worden teruggebracht Die organen, onder de
overkoepeling van één geïntegreerde raad, zullen zich beperken tot
advisering over onderwerpen van strategische betekenis.

Ook van de overlegorganen, belast met de voorbereiding van het
operationele beleid, wordt het aantal beperkt.

De rode draad van het wetsvoorstel is, na enkele nota's van wijziging,
de strikte scheiding tussen advies en overleg.

Advisering geschiedt door onafhankelijke personen en is eenzijdig
gericht - de overheid kan het advies volgen of niet –; overleg geschiedt
tussen vertegenwoordigers van belangenorganisaties en de overheid -
beide partners zijn gebonden aan het resultaat, afwijkingen moeten
terdege gemotiveerd zijn - en is tweezijdig van aard.

In de Tweede Kamer is de vraag gesteld of dit principiële onderscheid
tussen advies en overleg ook in de andere advies– en overlegorganen zal
worden toegepast. Gevraagd is of het hier om algemeen kabinetsbeleid
gaat of niet, mede refererend aan de opmerking van de minister
«misschien is het ministerie van Verkeer en Waterstaat een beetje sneller
dan de rest!» (Handelingen Tweede Kamer 24 september 1991, blz.
4-175). De aan het woord zijnde leden wezen er op, dat organen als de
SER, de AER, de CRMH en de RARO drastisch zullen moeten worden
geherstructureerd indien men daar eveneens een strikte scheiding tussen
advies en overleg wil doorvoeren. Zij vroegen thans of voorstellen in die
richting in voorbereiding zijn? Mocht dat niet het geval zijn, dan rijst de
vraag of de verhoudingen bij Verkeer en Waterstaat zo essentieel
verschillen van die bij andere departementen, dat wijzigingen alleen daar
gerechtvaardigd zijn.
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De overige leden van de commissie sloten zich bij vorenstaande
vragen aan. De leden van de fractie van de PvdA vroegen vervolgens op
welke wijze gewaarborgd kan worden, dat de werkzaamheden van de
zeer goed werkende Raad voor de Waterstaat op optimale wijze zullen
worden voortgezet, met name ook voor wat betreft de samenhang met
de werkzaamheden van de Staatscommissie voor de Waterstaatswet–
geving.

Een laatste vraag van de aan het woord zijnde leden betrof de Raad
voor post en telecommunicatie. De minister had daar nog geen definitief
standpunt over. Kan dat nu meegedeeld worden en kan tevens worden
aangegeven of de uiteindelijke keuze in harmonie is met het voornemen
om de Raad voor de verkeersveiligheid niet op te laten gaan in de Raad
voor Verkeer en Waterstaat?

Opmerkingen en vragen van de WD-fractie

De leden van de fractie van de WD hadden met belangstelling en
waardering kennis genomen van het voorliggend wetsvoorstel. Het is van
wezenlijk belang dat in de Raad geen belanghebbenden zijn opgenomen
en dat derhalve de advisering over strategische keuzen wordt overge–
laten aan onafhankelijke deskundigen. Is de minister bereid in het kabinet
te bepleiten dat de thans voorgestelde regeling voor de Raad voor
Verkeer en Waterstaat als voorbeeld kan worden gesteld voor een
algehele herstructurering van andere adviesorganen, voor zover daar
minder duidelijk die scheiding is aangebracht?

De aan het woord zijnde leden hadden het betreurd dat de Raad van
de Verkeersveiligheid blijft bestaan. Naar het oordeel van deze leden is
het sterk aan te bevelen deze raad voor de Verkeersveiligheid in verband
met een integrale afweging van belangen juist wel in de Raad voor
Verkeer en Waterstaat op te nemen. Ook bestaat er nog enige onduide–
iijkheid of de Raad voor de Telecommunicatie nu wel of geen onderdeel
gaat uitmaken van de Raad voor Verkeer en Waterstaat. Evenais de leden
van de CDA en PvdA vroegen ook de hier aan het woord zijnde leden of
de minister nader kan aangeven waarom de Raad voor Verkeersveiligheid
niet en de Raad voor de Telecommunicatie eventueel wel gaat behoren
tot de Raad van Verkeer en Waterstaat.

Uit de stukken blijkt dat de minister uitgaat van een budgettair neutrale
operatie. De aan het woord zijnde leden zouden geïnformeerd willen
worden over de mogelijkheden die er - eventueel op termijn - zijn om te
komen tot besparing van kosten door o.a. het samenvoegen van secreta–
riaatsactiviteiten en het instellen van nieuwe commissies (binnen de
marge van acht zoals in het wetsvoorstel is aangegeven) zoveel mogelijk
te beperken.

In hoeverre is er bij de instelling van de voorgestelde adviesorganen
sprake van harmonisatie van regelgeving?

De aan het woord zijnde leden zijn van mening dat de genoemde
instellingsregelingen zowel voor wat betreft de inhoud als voor wat
betreft het regelgevend niveau geen verschillen mogen vertonen. Kan de
minister op deze zaak nader ingaan?

In artikel 5 van het wetsvoorstel is de herbenoeming van de leden van
de Raad voor Verkeer en Waterstaat nader geregeld. In lid 3 van dit
artikel staat vermeld dat herbenoeming bij voorkeur slechts eenmaal kan
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geschieden. Is hier niet sprake van een onduidelijke formulering? Op
welke wijze wordt inhoud gegeven aan de woorden «bij voorkeur»? De
aan het woord zijn de leden zouden het op prijs stellen dat de minister
hier nader op ingaat.

De voorzitter van de commissie,
Baarda

De griffier van de commissie,
Dijkstra-Liesveld

Eerste Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 21 199, nr. 28a


