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Met belangstelling heb ik kennis genomen van het voorlopig verslag
van de Vaste Commissie voor verkeer en waterstaat.

Scheiding tussen advies en overleg

De leden van een tweetal fracties hebben vragen gesteld met
betrekking tot de met het wetsvoorstel onder meer nagestreefde
scheiding tussen advisering door onafhankelijke deskundigen en overleg
met belanghebbenden.

Naar aanleiding van de tijdens de mondelinge behandeling in de
Tweede kamer gestelde vraag of dit onderscheid tussen advies en
overleg ook buiten het terrein van Verkeer en Waterstaat zal worden
toegepast, wezen de leden van de PvdA-fractie er op dat organen als de
SER, de AER, de CRMH en de RARO drastisch geherstructureerd zullen
moeten worden indien men daar eveneens een strikte scheiding tussen
advies en overleg wil doorvoeren. Zij vroegen 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 van andere departementen dat wijzigingen alleen daar
gerechtvaardigd zijn.

Ook de leden van de VVD-fractie merkten op dat het van wezenlijk
belang is dat in de in te stellen Raad voor verkeer en waterstaat geen
belanghebbenden zijn opgenomen en dat derhalve de advisering over
strategische keuzen wordt overgelaten aan onafhankelijke deskundigen.
Zij vroegen of ik bereid ben in het kabinet te bepleiten dat de in het
onderhavige wetsvoorstel neergelegde regeling als voorbeeld kan
worden gesteld voor een algehele herstructurering van andere adviesor–
ganen, voor zover daarbij minder duidelijk een scheiding tussen advies
en overleg is aangebracht.

Op zichzelf ben ik van mening dat de verhoudingen bij Verkeer en
Waterstaat niet wezenlijk verschillen van die bij sommige andere depar–
tementen. Wel is het zo dat de in de loop der tijd bij mijn departement
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gegroeide veelheid van advies– (en overleg)organen tot een algehele
herstructurering noodzaakte, waarbij de ontwikkelingen op het terrein
van Verkeer en Waterstaat in de richting om een aanzienlijke vergroting
van de samenhang in de beleidsvorming vroegen. Bij die algehele
herziening is gekozen voor het uitgangspunt van een scheiding tussen
advies en overleg.

Naar aanleiding van de op dit punt gemaakte opmerkingen zal ik in het
kabinet de vraag aan de orde stellen of het aan het onderhavige
wetsvoorstel ten grondslag gelegde uitgangspunt van scheiding tussen
advies en overleg een meer algemene toepassing verdient.

Afzonderlijke adviesorganen

Van verschillende zijden zijn vragen gesteld over de al dan niet
handhaving van met name de Raad voor de Verkeersveiligheid en de
Voorlopige raad voor post en telecommunicatie als afzonderlijke advies–
organen.

Wat de Raad voor de Verkeersveiligheid betreft konden de leden van
de CDA-fractie 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 doelstel–
lingen van het wetsvoorstel. Het niet geheel zelfstandig blijven van de
Raad van 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 van de
Waterstaat (o.m. het feit dat meerdere ministeries bij de werkzaamheden
zijn betrokken); immers het beleidsterrein van de huidige Raad van 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). Bedoelde leden zouden graag een
duidelijke uiteenzetting zien waarom de twee genoemde raden niet op
dezelfde wijze zijn behandeld. Het argument dat een meerderheid van de
Tweede Kamer het zo wilde, achtten deze leden 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.

Ook de leden van de VVD-fractie hadden het betreurd dat de Raad
voor de Verkeersveiligheid blijft bestaan. Naar het oordeel van deze
leden is het sterk aan te bevelen deze raad in verband met een integrale
afweging van belangen juist wel in de Raad voor verkeer en waterstaat
op te nemen.

Wat betreft de Voorlopige raad voor post en telecommunicatie hadden
de leden van de CDA-fractie zeer sterke bedenkingen tegen het
voornemen deze raad te integreren in de Raad voor verkeer en water–
staat. Juist de verzelfstandigde PTT was de reden deze raad in te stellen.
Zij 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 Voorlopige raad voor post en telecom–
municatie volgens deze leden node kan worden gemist. De telecommuni–
catie is immers speciaal voor Nederland als distributieland van
onschatbare betekenis. Deze leden drongen daarom sterk aan op
handhaving van de huidige structuur van de Voorlopige raad voor post en
telecommunicatie.
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De leden van de PvdA-fractie signaleerden dat ik (tijdens de monde–
linge behandeling in de Tweede Kamer) nog geen definitief standpunt
had over de positie van de Voorlopige raad voor post en telecommuni–
catie. Zij vroegen of dit standpunt nu kan worden medegedeeld en of
tevens kan worden aangegeven of de uiteindelijke keuze in harmonie is
met het voornemen om de Raad voor de Verkeersveiligheid niet te laten
opgaan in de Raad voor verkeer en waterstaat.

Ook de leden van de VVD-fractie merkten op dat er nog onduide–
lijkheid bestaat over de vraag of de Voorlopige raad voor post en
telecommunicatie nu wel of geen onderdeel gaat uitmaken van de Raad
voor verkeer en waterstaat. Evenals de leden van de fracties van CDA en
PvdA vroegen ook de hier aan het woord zijnde leden of nader kan
worden aangegeven waarom de Raad voor de Verkeersveiligheid niet en
de Voorlopige raad voor post en telecommunicatie eventueel wel gaat
behoren tot de Raad voor verkeer en waterstaat.

Ik meen dat het niet juist is een parallel te trekken, zoals de leden van
de CDA-fractie doen, tussen de Raad van de Waterstaat en de Raad voor
de verkeersveiligheid. Wat deze leden ten aanzien van eerstgenoemde
raad opmerkten, kan ik op zich zelf onderschrijven. Het verkeersveilig–
heidsbeleid onderscheidt zich echter in verschillende opzichten van
andere onderdelen van beleid - die onder meer door de huidige Raad van
de Waterstaat worden bestreken - op het terrein van Verkeer en Water–
staat.

Zo wordt het verkeersveiligheidsbeleid gekenmerkt door het feit dat
het slechts in beperkte mate een eigen beleidsmatige dynamiek kent:
eerst in wisselwerking tot andere beleidsonderdelen kan dit beleid tot
gelding komen. Omdat het verkeersveiligheidsbeleid aldus andere
beleidsonderdelen moet zien te doorsnijden draagt het enerzijds een
specifieker karakter. Anderzijds is het verkeersveiligheid generaler omdat
die andere beleidsonderdelen niet beperkt zijn tot het terrein van Verkeer
en Waterstaat.

Met andere beleidsonderdelen heeft het verkeersveiligheidsbeleid
zodoende weliswaar gemeen dat daarbij ook andere ministeries kunnen
zijn betrokken, maar verschilt het in die zin dat het verkeersveiligheids–
beleid veelal als het ware vragende partij is. Daar komt bij dat de
verkeersveiligheid een zeer gevoelige materie betreft: tijdens de plenaire
behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer werd in dit
verband gesproken van «een zaak van leven en dood».

Tegen deze achtergronden acht ik het waardevol dat geheel op de
verkeersveiligheid toegesneden adviezen, adviezen van een afzonderlijke
raad beschikbaar blijven. Op zich zelf geef ik de leden van de fracties van
het CDA en de VVD toe dat het handhaven van een afzonderlijke Raad
voor de verkeersveiligheid afbreuk doet aan de consistentie van het
wetsvoorstel. Gelet op het vorenstaande, heb ik echter geen overwe–
gende bezwaren gezien om aan de duidelijke wens van een meerderheid
van de Tweede Kamer tegemoet te komen en het oorspronkelijk
ingediende wetsvoorstel te wijzigen.

Door de tegenwerping van de leden van de CDA-fractie dat dit geen
overtuigend argument is nu geen sprake is geweest van amendering
maar van een nota van wijziging van de zijde van de regering, voel ik mij
niet aangesproken. Er is immers een amendement ingediend dat er toe
strekte de oorspronkelijk voorgestelde opheffing van de Raad voor de
Verkeersveiligheid weer te herstellen (kamerstukken II, 1990-1991,
21 199, nr. 18). De verwerping van dit amendement toont aan dat er wel
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degelijk sprake was van een duidelijke wens van een meerderheid van de
Tweede Kamer.

De in het vorenstaande uiteengezette verschillen tussen het verkeers–
veiligheidsbeleid en andere onderdelen van beleid van Verkeer en Water–
staat, doen zich ook voor bij een vergelijking - waarop de leden van
zowel de fractie van de PvdA als de VVD doelden - tussen eerstbedoeld
beleid en het beleid ter zake van de post en telecommunicatie. Hoewel
beide beleidsonderdelen in nauwe relatie staan tot het beleid van andere
departementen, zijn deze relaties niet hetzelfde. Terwijl de realisering van
het verkeersveiligheidsbeleid in hoge mate afhankelijk is van het beleid
van andere departementen, kan dit niet worden gezegd van het post– en
telecommunicatiebeleid. Veeleer is daarbij het omgekeerde het geval.

Terwijl de leden van de CDA-fractie er blijkbaar van uitgingen dat
inmiddels sprake is van een voornemen de Voorlopige raad voor post en
telecommunicatie in de Raad voor verkeer en waterstaat te integreren,
vroegen de leden van de fracties van de PvdA en de VVD om duide–
lijkheid op dit punt. Tot mijn spijt kan ik die duidelijkheid thans nog niet
verschaffen omdat een zorgvuldige afweging en het daarover te voeren
interdepartementaal overleg nu eenmaal tijd kosten.

Vast staat slechts dat het kabinet in het kader van de Grote Efficiency
Operatie inmiddels besloten heeft onder meer het secretariaat van de
Voorlopige raad voor post en telecommunicatie per 1 januari 1993 van
vijf formatieplaatsen terug te brengen tot een.

Dit behoeft op zich zelf niet te betekenen dat ook de advisering op dit
beleidsterrein wordt opgeheven. Vasthouden aan het aanvankelijke
voornemen de Voorlopige raad als separaat adviesorgaan te handhaven
en te zijner tijd een definitieve wettelijke grondslag te geven, behoeft op
die wijze dan ook niet te worden uitgesloten, maar zou wel tot een
minder gedegen advisering kunnen leiden. De andere mogelijkheid, te
weten het integreren van de advisering over post en telecommunicatie in
de Raad voor verkeer en waterstaat, wordt eveneens overwogen. Een en
ander is thans tevens voorwerp van overleg met mijn ambtgenoten van
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en van Economische Zaken.

Graag stem ik in met de observatie van de leden van de CDA-fractie
dat met name de telecommunicatie zeer snelle ontwikkelingen kent en
dat zij van grote betekenis is voor Nederland als distributieland. Wat dit
laatste betreft merk ik overigens op dat de telecommunicatie-infra–
structuur een onderdeel vormt van de transportinfrastructuur.

De genoemde leden mogen er op vertrouwen dat mijn inzet is gericht
op het handhaven van een volwaardige advisering over het beleid inzake
post en telecommunicatie. Indien vorenbedoeld intern beraad en interde–
partementaal overleg tot de conclusie zouden leiden dat handhaving van
een separate advisering op dit punt niet in de rede ligt, zal ik er op
toezien dat aan een eventuele integratie van de onderhavige advisering in
het kader van de Raad voor verkeer en waterstaat wordt vormgegeven
door instelling van een afzonderlijke vaste commissie van deze raad.
Voor een ondersneeuwen van de advisering over het telecommunicatie–
beleid behoeft aldus niet te worden gevreesd. Graag ben ik bereid mijn
toezegging aan de Tweede Kamer om diens Vaste commissie voor
Verkeer en Waterstaat te informeren over de nadere besluitvorming op
dit punt, ook tot de Eerste Kamer uit te doen strekken.

Voorts is nog een tweetal vragen gesteld over de Staatscommissie
voor de waterstaatswetgeving.

Zo vroegen de leden van de CUA fractie naar aanleiding van artikel 43
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van het wetsvoorstel, dat strekt tot wijziging van artikel 5a van de Water–
staatswet 1900, wat in de praktijk het verschil zal zijn met de huidige
situatie waarin er een Raad van de Waterstaat is.

De leden van de PvdA-fractie vroegen op welke wijze kan worden
gewaarborgd dat de werkzaamheden van de zeer goed werkende Raad
van de Waterstaat op optimale wijze zullen worden voortgezet, met
name ook wat betreft de samenhang met de werkzaamheden van de
Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving.

De onderhavige staatscommissie, die thans als een van de commissies
van de Raad van de Waterstaat functioneert, zal ingevolge het gewijzigde
artikel 5a e.v. van de Waterstaatswet 1900 als een separaat specialis–
tisch adviescollege worden ingesteld. In dat kader neemt zij ook nu reeds
een aparte positie in. Zo bestaat zij in tegenstelling tot andere
commissies van de Raad van de Waterstaat niet mede uit vertegenwoor–
digers van organisaties van belanghebbenden, doch uitsluitend uit
deskundigen op het gebied van de waterstaatswetgeving. De door deze
deskundigen voorbereide adviezen plegen ongewijzigd door de Raad van
de Waterstaat te worden uitgebracht.

Na de inwerkingtreding van het onderhavige wetsvoorstel zal het niet
langer de Raad van de Waterstaat zijn die formeel adviezen over de
waterstaatswetgeving vaststelt en uitbrengt, maar zal de Staatscom–
missie voor de waterstaatswetgeving zulks op eigen titel doen. Van meer
praktische aard is het gegeven dat de commissie niet langer zal kunnen
rekenen op de secretariële ondersteuning van de Raad van de Water–
staat. Conform artikel 5f van de te wijzigen Waterstaatswet 1900 zal ik
aan de commissie een secretaris toevoegen die voor de uitoefening van
zijn taak uitsluitend verantwoording schuldig zal zijn aan de Staatscom–
missie.

Voor het overige zullen er in de praktijk naar mijn inschatting geen
veranderingen behoeven op te treden in de werkwijze van de Staatscom–
missie. Er mag dan ook van worden uitgegaan dat het wetsvoorstel geen
afbreuk doet aan de aard en de kwaliteit van de advisering op het terrein
van de waterstaatswetgeving.

Ook de samenhang van de advisering inzake de waterstaatswetgeving
met de meer algemene advisering zoals die thans nog in het kader van
de Raad van de Waterstaat plaatsvindt, zal naar mijn opvatting ook in de
toekomst voldoende gewaarborgd zijn. Artikel 5c, tweede lid, van de
gewijzigde Waterstaatswet 1900, dat voorschrijft dat de Staatscom–
missie afschrift van haar adviezen zendt aan de Raad voor verkeer en
waterstaat, strekt daartoe. Gelet op het juridisch-specialistische karakter
van deze adviezen, zal ook in dit opzicht geen breuk met de huidige
praktijk optreden.

Overige onderwerpen

De leden van de VVD-fractie zouden graag 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 door
het wetsvoorstel aangegeven marge van acht) zo veel mogelijk te
beperken.

Beide mogelijkheden om tot besparingen te komen heb ik onder ogen
gezien en ik wil deze ook ten volle benutten.

Wat betreft de samenvoeging van secretariaatsactiviteiten heb ik de

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



Tweede Kamer reeds toegezegd dat het mijn bedoeling is de onder–
scheiden secretariaten van de in te stellen overlegorganen organisato–
risch te bundelen (kamerstukken II, 1990-1991, 21 199, nr. 16, blz. 10).

Bij die gelegenheid heb ik echter gemeend een suggestie voor een nog
verdergaande bundeling, door deze secretariaatsfunctie ook te integreren
met het secretariaat van de Raad voor verkeer en waterstaat, te moeten
afwijzen. Zo'n vergaande samenvoeging zou de scheiding tussen advies
en overleg ondergraven en ook overigens miskennen dat het secretariaat
van de organen voor het overleg met belanghebbenden een geheel
andere functie vervult dan dat van de Raad voor verkeer en waterstaat en
zijn commissies. Terwijl het secretariaat van de overlegorganen vooral
een administratief-procedurele functie zal hebben, dient het secretariaat
van de Raad voor verkeer en waterstaat daarnaast ook een inhoudelijke
taak te vervullen ter ondersteuning van de werkzaamheden van de raad
en zijn commissies.

Wel overweeg ik aan het te vormen gebundelde secretariaat van de
overlegorganen tevens een andere taak op te dragen, namelijk het
verlenen van organisatorische en administratieve ondersteuning bij het
houden van inspraakronden bij projectnota's. Deze specifieke functie, die
thans door het secretariaat van de Raad van de Waterstaat wordt
vervuld, zou anders door ambtenaren uit de departementale lijn moeten
worden vervuld.

Wat betreft het instellen van vaste commissies van de Raad voor
verkeer en waterstaat, schrijft het wetsvoorstel, zoals de genoemde
leden terecht opmerkten, in artikel 8, derde lid, thans een maximum voor
van acht. Terwijl in de memorie van toelichting bij het oorspronkelijk
ingediende wetsvoorstel (dat een maximum stelde van tien vaste
commissies) nog werd uitgegaan van de instelling van acht commissies,
heb ik de Tweede Kamer meegedeeld dit aantal te willen beperken,
aanvankelijk tot zes (kamerstukken II, 1989-1990, 21 199, nr. 5, blz. 17)
en later tot vijf (kamerstukken II, 1990-1991, 21 199, nr. 9, blz. 13). Ik
teken hierbij aan dat de nog af te ronden besluitvorming over de
advisering inzake het post– en telecommunicatiebeleid, zoals ik hiervoor
reeds uiteen heb gezet, eventueel kan leiden tot de instelling van een
zesde vaste commissie.

De leden van de VVD-fractie vroegen ook in hoeverre er bij de
instelling van de voorgestelde adviesorganen sprake is van harmonisatie
van regelgeving. Zij waren van mening dat de genoemde instellingsrege–
lingen zowel wat betreft de inhoud als wat betreft het regelgevend
niveau, geen verschillen mogen vertonen.

Het door de genoemde leden aangesneden punt gaf de Raad van State
aanleiding in zijn advies enkele aanpassingen in het wetsvoorstel aan te
bevelen (Tweede Kamer, 1988-1989, 21 199, B, blz. 6-8). Zoals in het
nader rapport ter zake is vermeld, zijn deze aanbevelingen opgevolgd,
deels nog voor de indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer,
deels bij nota van wijziging. Aldus zijn de in het wetsvoorstel vervatte
instellingsregelingen van de in de nieuwe structuur functionerende
adviesorganen zo veel mogelijk geharmoniseerd.

Artikelen

De leden van de VVD-fractie hebben nog een vraag gesteld over de
herbenoeming van de leden van de Raad voor verkeer en waterstaat.
Deze leden vroegen zich af of in artikel 5, derde lid, van het wetsvoorstel,
dat vermeldt dat een lid bij voorkeur slechts eenmaal wordt herbenoemd,
niet sprake is van een onduidelijke formulering. Zij wilden weten op
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welke wijze inhoud wordt gegeven aan de woorden «bij voorkeur»?

In genoemd artikellid wordt tot uitdrukking gebracht dat een lid van de
raad in beginsel niet vaker dan eenmaal wordt herbenoemd, waardoor
een proces van periodieke vernieuwing van de raad wordt zeker gesteld.
Deze bepaling stemt, zowel qua inhoud als qua redactie, overeen met
punt 6 sub c van de Algemene aanwijzingen voor de rijksdienst inzake
externe adviesorganen en inzake interdepartementale commissies
(besluit van de Minister-President van 11 maart 1987, Stcrt. 67).

In de praktijk zal van de mogelijkheid een lid vaker dan eenmaal
opnieuwte benoemen alleen gebruik worden gemaakt indien daaroor
bijzondere motieven bestaan. Hierbij is met name te denken aan het
geval waarin door het vertrek van een lid een lacune in de in de raad
verzamelde expertise zou ontstaan die niet door de benoeming van een
nieuw lid kan worden gevuld.

De leden van de CDA-fractie merkten op dat artikel 28 van het
wetsvoorstel naar hun mening terecht vastlegt dat de secretaris van de
Raad voor verkeer en waterstaat uitsluitend verantwoording schuldig is
aan de raad. Zij vroegen zich daarom af of een benoeming door de raad
of tenminste op voordracht van de raad, niet het meest voor de hand ligt.

Vooropstellend dat de secretaris uitsluitend verantwoording
verschuldigd is aan de raad, meen ik toch dat het tot mijn verantwoorde–
lijkheid behoort de secretaris van de raad te benoemen. Deze functio–
naris is immers een departementsambtenaar, ook al geniet de
betrokkene een bijzondere status. Een en ander laat onverlet dat het in
de rede ligt dat in de praktijk vooraf over een voorgenomen benoeming
overleg wordt gevoerd met de voorzitter van de raad. Uit deregulerings–
overwegingen gaat het mij evenwel te ver dit vooroverleg wettelijk voor
te schrijven.

Ten slotte vroegen de leden van de CDA-fractie, naar aanleiding van
het volgens artikel 45 van het wetsvoorstel te wijzigen artikel 6 van de
Wet goederenvervoer binnenscheepvaart, met welke organisaties in de
binnenvaart overleg werd gevoerd en hoe groot respectievelijk de
«achterbannen» zijn. Deze leden stelden deze vraag in verband met de
zeer versmpperde organisatiegraad in deze bedrijfstak.

Op dit moment wordt gestructureerd overleg met organisaties in de
binnenvaart gevoerd in het kader van de huidige Adviescommissie
Goederenvervoer en de daaronder ressorterende subcommissie binnen–
scheepvaart. In deze commissies zijn de volgende organisaties vertegen–
woordigd:

- de Federatie van Schippersbonden;
- de Algemene Schippersvereniging (ASV);
- het Nederlandsch Binnenvaartbureau (NBB);
- de Onafhankelijke Nederlandse Schippersvakbond (ONS);
- de Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB);
- het Centraal Bureau voor Rijn– en Binnenvaart (CBRB).

Deze organisaties vertegenwoordigen gezamenlijk ca. 60% van het
totale laadvermogen in de Nederlandse binnenvaart. Bezien vanuit het
aantal ondernemers is echter sprake van een aanzienlijk lager
percentage, te weten 35 a 40%. Dit betekent dat vooral veel kleinere
ondernemers thans niet vertegenwoordigd zijn, hetgeen is te wijten aan
het door de genoemde leden terecht geconstateerde versnipperde
organisatiepatroon in de binnenvaart.
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Een verhoging van de representativiteit van het gestructureerde
overleg acht ik daarom bepaald wenselijk. De aanzet daartoe moet
echter vooral door het bedrijfsleven in de binnenvaart zelf gegeven
worden, met name door te streven naar een bundeling van organisaties
en door een verhoging van de organisatiegraad.

Van mijn kant zal ik er zorg voor dragen dat aan de gewenste repre–
sentativiteit zo veel mogelijk recht zal worden gedaan. Van belang hierbij
is dat artikel 39 van het wetsvoorstel mij de mogelijkheid biedt om op
verzoek van een permanent overlegorgaan deelorganen in te stellen. De
departementale vertegenwoordigers in het in te stellen permanent
overlegorgaan goederenvervoer zullen daartoe een voorstel doen. In dit
verband vermeld ik nog dat in dit overlegorgaan de activiteiten van de
huidige Adviescommissie Goederenvervoer - die zowel voor het
wegvervoer als voor de binnenvaart een subcommissie kent - mede
voortzetting zullen vinden.

Een en ander in aanmerking nemend ligt het in de rede dat het
overlegorgaan mij zal verzoeken in elk geval een deelorgaan wegvervoer
en een deelorgaan binnenvaart in te stellen. Uiteraard zal ik aan zo'n
verzoek voldoen. Bij de aanwijzing van de belanghebbenden en organi–
saties die zich in de deelorganen kunnen laten vertegenwoordigen, is het
- indien het organisatiepatroon in de binnenvaart hetzelfde blijft - echter
onvermijdelijk dat de gewenste mate van representativiteit wordt
afgewogen tegen andere desiderata zoals een niet te groot aantal leden
en een zo evenredig mogelijke inbreng van ondernemers, werknemers en
verladers.
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