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 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 inbreng voor het voorlopig verslag geleverd door de fracties van het CDA (Janse de 

Jonge, volgt), VVD (Hofstra), PvdA (Meindertsma, volgt), SP (Slager), CU mede namens 

SGP (De Boer) en OSF mede namens D66 (Ten Hoeve). Het conceptverslag zal in de 

vergadering van 12 februari 2008 worden geagendeerd.  

 

2.  De commissie wenst de inhoudelijke voorbereiding op het beleidsdebat aan te houden 

totdat is vernomen welke notities rakende aan het thema voor het debat binnenkort van de 

bewindspersonen verwacht mogen worden. 

 

3. De commissie besluit de thema’s voor het kennismakingsgesprek met de staatssecretaris 

te beperken tot Openbaar Vervoer en Water.  

 

 De griffier van de commissie, 

 Hester Menninga 


