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 1-5. Met betrekking tot de wetsvoorstellen 

30862 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest betreffende 

de uitvoering van de ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium (Trb. 2005, 

310) 

30863 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake het 

gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied (Trb. 2005, 312) 

30864 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, enerzijds en de Vlaamse 

Gemeenschap en het Vlaams Gewest, anderzijds inzake de samenwerking op het 

gebied van het beleid en het beheer in het Schelde-estuarium (Trb. 2005, 316) 

30866 Goedkeuring van het op 21 december 2005 te Middelburg tot stand gekomen 

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest inzake de 

beëindiging van de onderlinge koppeling van de loodsgeldtarieven (Trb. 2005, 

328) 

30867 Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet en enige andere wetten in 

verband met het op 21 december 2005 te Middelburg totstandgekomen 

verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Vlaams Gewest 

inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied. 

(Trb. 2005, 312) 

stelt de commissie voor het voorbereidend onderzoek te doen plaatsvinden op 5 

februari 2008. 

 

6-7. Met betrekking tot wetsvoorstellen 

31200 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Verkeer en 

Waterstaat (XII) voor het jaar 2008  

31200 A  Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het 

jaar 2008  

wordt de procedure aangehouden tot 29 januari 2008.  
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8. Met betrekking tot de Europese mededeling “Actieplan inzake goederenlogistiek” 

(E070138) wordt op basis van de inbreng van de fractie van de PvdA (Haubrich-

Gooskens) een conceptbrief aan de minister opgesteld welke in een volgende 

commissievergadering geagendeerd zal worden teneinde te bezien of de vragen namens de 

commissie gesteld worden. 

 

9. De brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 27 december 2007 inzake de 

Europese Mededeling “spoorwegnet met voorrang voor goederenverkeer” (E070139) 

wordt aangehouden tot 29 januari 2008, wanneer gesproken zal worden over de 

mogelijke thema’s voor het debat in het kader van de begroting. 

 

10.  De commissie gaat akkoord met het verzetten van de datum voor het 

kennismakingsgesprek met de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat naar dinsdag 

12 februari 2008 (17.00-18.00 uur).  

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 
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