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Opheffing van het Scheepvaartfonds 1955,
wijziging van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken en herstel van enkele
gebreken in andere wetten op het terrein van
Verkeer en Waterstaat
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VERSLAG
Vastgesteld 21 september 2006
De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat1, belast met het voorbereidend onderzoek, brengt als volgt verslag uit van haar bevindingen
omtrent dit wetsvoorstel. Onder het voorbehoud dat de regering de in dit
verslag opgenomen vragen en opmerkingen afdoende beantwoordt, acht
de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende
voorbereid.
De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennis genomen
van het voorstel tot opheffing van het Scheepvaartfonds. De regering
geeft in de Memorie van Toelichting aan dat in de begroting van het
ministerie geen middelen meer zijn gereserveerd voor deze taak. De leden
van de CDA-fractie vernemen graag van de regering in hoeverre het fonds
nog middelen bevat, en waarvoor deze na de opheffing worden aangewend.

1

Leden:
Dijksma (PvdA), Hofstra (VVD), Ondervoorzitter, Atsma (CDA), Voorzitter, Van Gent (GL),
Timmermans (PvdA), Van Bommel (SP), Van
der Staaij (SGP), Depla (PvdA), Van den Brink
(LPF), Mastwijk (CDA), Duyvendak (GL), Koopmans (CDA), Gerkens (SP), Van Lith (CDA), Van
der Ham (D66), Haverkamp (CDA), Boelhouwer (PvdA), De Krom (VVD), Verdaas
(PvdA), Hermans (LPF), Dezentjé Hamming
(VVD), Van Hijum (CDA), Roefs (PvdA), Van der
Sande (VVD), Lenards (VVD), Knops (CDA),
Krähe (PvdA) en Van Oudenallen (Groep Van
Oudenallen).
Plv. leden: Samsom (PvdA), Snijder-Hazelhoff
(VVD), Hessels (CDA), Özütok (GL), Smeets
(PvdA), Vacature (algemeen), Slob (CU), Waalkens (PvdA), Herben (LPF), Van Winsen (CDA),
Halsema (GL), Jager (CDA), Vergeer (SP), Van
Haersma Buma (CDA), Bakker (D66), De
Pater-van der Meer (CDA), Van Dam (PvdA),
Van Beek (VVD), Dubbelboer (PvdA), Vacature
(LPF), Oplaat (VVD), Buijs (CDA), Van Dijken
(PvdA), Szabó (VVD), Aptroot (VVD), Ten
Hoopen (CDA) en Heemskerk (PvdA).
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De voorzitter van de commissie,
Atsma
De griffier van de commissie,
Roovers
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