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30 862

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)

30 863

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)

30 864

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)

30 866

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)

30 867

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)
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VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 20 juni 2008
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1 heeft op 17 juni 2008
gesproken over de plenaire behandeling van de Goedkeuringswetten
Scheldeverdragen (wetsvoorstellen 30 862, 30 863, 30 864, 30 866 en
30 867). In haar vergadering van dinsdag 10 juni had de commissie, op
basis van het antwoord van de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (10 juni, kenmerk: TRCJZ/2008/1461) op de brief van de
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commissie van 7 mei inzake de taakopdracht van de commissie Nijpels,
besloten de plenaire behandeling uit te stellen tot na het uitbrengen van
het advies van de commissie Nijpels.
Naar aanleiding daarvan heeft de commissie bij brief van 17 juni 2008 de
minister nog een aantal vragen voorgelegd.
De minister heeft op 19 juni 2008 haar reactie gestuurd.
De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk
overleg.
De griffier van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,
Hester Menninga
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Samenstelling:
Schuurman (CU), Van den Berg (SGP), Meindertsma (PvdA), Dupuis (VVD), SlagterRoukema (SP), Linthorst (PvdA), Schouw
(D66), (voorzitter), Thissen (GL), Slager (SP),
Hendrikx (CDA), Haubrich-Gooskens (PvdA),
Hofstra (VVD), Asscher (VVD), Klein Breteler
(CDA), Hillen (CDA), Huijbregts-Schiedon
(VVD), Laurier (GL), De Vries-Leggedoor
(CDA), Janse de Jonge (CDA), Smaling (SP),
Koffeman (PvdD), Rehwinkel (PvdA), Vliegenthart (SP), (vice-voorzitter) en Yildirim (FractieYildirim).
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Den Haag,17 juni 2008
Op dinsdag 17 juni heeft de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
gesproken over de plenaire behandeling van de Goedkeuringswetten
Scheldeverdragen (wetsvoorstellen 30 862, 30 863, 30 864, 30 866 en
30 867). In haar vergadering van dinsdag 10 juni had de commissie, op
basis van uw antwoord (10 juni, kenmerk: TRCJZ/2008/1461) op de brief
van de commissie van 7 mei inzake de taakopdracht van de commissie
Nijpels, besloten de plenaire behandeling uit te stellen tot na het
uitbrengen van het advies van de commissie Nijpels.
De commissie was (in grote meerderheid) van mening dat uw reactie op
de vragen van de commissie onvoldoende tegemoet komt aan de wensen
van de commissie. Aannemende dat u een bevredigend antwoord kunt
geven op de onderstaande vragen, is de commissie in meerderheid bereid
de plenaire behandeling van de Goedkeuringwetten Scheldeverdragen
alsnog voor het komende zomerreces te doen plaatsvinden.
Bent u het met een meerderheid van de commissie eens dat er gezocht
moet kunnen worden naar een alternatief voor de ontpoldering van de
Hedwigepolder?
Bent u bereid, mede in ogenschouw nemende de in de Tweede Kamer
aangenomen motie Koppejan (Kamerstuknummer 30 862, nr. 11), dat
daarom de taakopdracht van de commissie Nijpels verruimd zou moeten
worden zodat het zoekgebied om alternatieven te vinden voor de ontpoldering van het Nederlandse deel van de Hedwigepolder wordt vergroot?
De commissie ziet uw antwoord graag zo spoedig mogelijk tegemoet,
uiterlijk maandag 23 juni as., opdat op dinsdag 24 juni uw antwoord kan
worden betrokken in de commissie bij de voorbereidingen van de plenaire
behandeling van de onderhavige wetten.
De voorzitter van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat,
Schouw
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 19 juni 2008
Van de brief van uw vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat van
17 juni 2008 (kenmerk 141041.6u) heb ik goede kennis genomen.
Bij uw Kamer zijn wetsvoorstellen aanhangig tot goedkeuring van vier
verdragen met Vlaanderen inzake de Schelde. Het gaat hier om het
Verdrag over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 Scheldeestuarium, het Verdrag over de samenwerking op gebied van beleid en
beheer in het Schelde-estuarium, het Verdrag over gemeenschappelijk
nautisch beheer in het Scheldegebied en het Verdrag over de ontkoppeling van de loodsgeldtarieven. Bij de behandeling van deze wetsvoorstellen in uw Kamer zijn namens het kabinet betrokken de staatssecretaris
van Verkeer en Waterstaat, de minister van Buitenlandse Zaken en ondergetekende. De vier verdragen vormen een samenhangend pakket en het
kabinet hecht dan ook aan een evenwichtige, samenhangende en zorgvuldige besluitvorming over deze vier Scheldeverdragen.
Het Verdrag inzake de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010
(Kamerstukken I 30 862) behelst onder andere de noodzakelijke maatregelen tot herstel van de natuur in het Schelde-estuarium. Ik ben mij er ten
volle van bewust dat ontpoldering als herstelmaatregel een maatschappelijk gevoelig onderwerp is.
In uw bovenstaande brief zijn twee vragen gesteld. Op beide kan ik in
positieve zin reageren.
Met de meerderheid van uw vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat
deel ik de mening, dat er gezocht moet kunnen worden naar een alternatief voor de ontpoldering van de Hedwigepolder. Dit blijkt ook uit de
instelling van en de opdracht aan de Commissie natuurherstel Westerschelde (de Commissie Nijpels).
In antwoord op uw tweede vraag kan ik melden dat ik bereid ben tegemoet te komen aan de wens van uw vaste commissie om de taakopdracht
van de commissie Nijpels zodanig te verruimen dat het zoekgebied om
alternatieven te vinden voor de ontpoldering van het Nederlandse deel
van de Hedwigepolder wordt vergroot. Ik heb mij er inmiddels van vergewist dat de petitie van het Actiecomité Red Onze Polders, op 22 april 2008
aangeboden aan de Eerste Kamer, in het bezit is van de Commissie
Nijpels, zodat deze bij het onderzoek kan worden betrokken.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat – conform de gemaakte afspraken
met de Tweede Kamer – in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de Commissie Nijpels en mijn daarop volgend besluit, geen
uitvoering zal worden gegeven aan de verplichting tot het ontwikkelen
van een intergetijdengebied in de Hertogin Hedwigepolder. Het Verdrag
inzake de uitvoering van de Ontwikkelingsschets laat dit toe, zoals ook
blijkt uit de uitleg daarvan in de interpretatieve verklaring.
Ik vertrouw erop dat u, gelet op het bovenstaande, de behandeling van de
wetsvoorstellen vóór uw zomerreces zult afronden.
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
G. Verburg
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