
Korte aantekeningen Vergadering van de vaste commissie voor 
 Verkeer en Waterstaat 
 dinsdag 12 februari 2008    

 

 

 

 aan De leden van de vaste commissie voor 

Verkeer en Waterstaat 

 

 datum 12 februari 2008 

 kenmerk 38377/HesM/PB   

 

 

 1. 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) 

wordt -na aanpassing- het voorlopig verslag vastgesteld.  

 

2. Op basis van de brief van de minister van Verkeer en Waterstaat d.d. 5 februari 2008 over 

de voortgangsinformatie met betrekking tot de openstaande toezeggingen wordt besloten 

de toezeggingen als (deels) voldaan aan te merken. De toezegging d.d. 19 december 2005 

over het niet laagwaardig gebruik van hoogwaardige grondstoffen wordt betrokken bij het 

kennismakingsgesprek met de staatssecretaris.  

 

3. De commissie besluit, mede gelet op de brief van de minister en staatssecretaris van 

Verkeer en Waterstaat d.d. 11 februari 2008, het themadebat aan te houden tot najaar 

2008. De voorzitter van de commissie zal in overleg met de voorzitter van de vaste 
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commissie VROM/WWI een voorstel doen tot een mogelijk gezamenlijk thema voor het 

debat.   

 

 

De griffier van de commissie, 

Hester Menninga 

 

 

 

 


