
32 041 (R 1890) Vaststelling van een zeegrens tussen Curaçao en
Bonaire, en tussen Sint Maarten en Saba

Nr. 4 VERSLAG
Vastgesteld 1 oktober 2009

De vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken1,
belast met het voorbereidend onderzoek van dit wetsvoorstel, heeft de eer
als volgt verslag uit te brengen van haar bevindingen.
Onder het voorbehoud dat de regering de gestelde vragen tijdig zal
hebben beantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over
dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

ALGEMEEN

Voordat de leden van de PvdA-fractie kunnen instemmen met dit voorstel
van Rijkswet, zouden zij, mede in hun hoedanigheid van lid van het
Koninkrijksparlement graag vernemen of alle betrokken partijen, te weten
de regering en Staten van de Nederlandse Antillen, de Bestuurscolleges
en de Raden van alle betrokken eilanden zonder enig voorbehoud of kant-
tekening kunnen instemmen met de in dit wetvoorstel vastgelegde
nieuwe zeegrenzen. Indien dat niet het geval is, zouden deze leden graag
kennisnemen van de gemaakte voorbehouden en/of kanttekeningen en de
reactie hierop van de Nederlandse regering en de Koninkrijksregering.

De voorzitter van de commissie,
Van Beek

De griffier van de commissie,
De Gier

1 Samenstelling:
Leden: Van Beek (VVD), voorzitter, Van Gent
(GL), Van Bommel (SP), Van der Staaij (SGP),
Blok (VVD), Dijsselbloem (PvdA), Remkes
(VVD), Van Bochove (CDA), Van Velzen (SP),
Van Vroonhoven-Kok (CDA), Sterk (CDA),
Leerdam (PvdA), ondervoorzitter, Van Hijum
(CDA), Griffith (VVD), Boelhouwer (PvdA),
Schinkelshoek (CDA), Ortega-Martijn (CU),
Brinkman (PVV), Pechtold (D66), Van Raak
(SP), Gill’ard (PvdA), Lempens (SP), Ouwe-
hand (PvdD), Kuiken (PvdA) en Rouwe (CDA).
Plv. leden: Ten Broeke (VVD), Halsema (GL),
Van Leeuwen (SP), Van der Vlies (SGP), Zijlstra
(VVD), Wolbert (PvdA), Weekers (VVD), De
Nerée tot Babberich (CDA), Poppe (SP), Vaca-
ture (CDA), Vacature (CDA), Blom (PvdA),
Vacature (CDA), Van Miltenburg (VVD),
Spekman (PvdA), Vacature (CDA), Voordewind
(CU), Graus (PVV), Koşer Kaya (D66), Vacature
(SP), Bouchibti (PvdA), Van Dijk (SP), Thieme
(PvdD), Kalma (PvdA) en Vacature (CDA).
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