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De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
gelet op het Instellingsbesluit Commis-
sie schadebeoordeling beleidslijn
’Ruimte voor de rivier’;
gezien de voordracht van de Vereniging
van Nederlandse Gemeenten, als
bedoeld in artikel 5, tweede lid, onder
b, van dat besluit,

Besluit:

Artikel 1
als leden van de Commissie schadebe-
oordeling beleidslijn ’Ruimte voor de
rivier’ te benoemen:
1. mevrouw M.A. Berndsen-Jansen,
burgemeester van de gemeente Bever-
wijk;
2. de heer dr. J.W. van Zundert, hoofd-
docent Bestuursrecht aan de Universi-
teit Twente, tevens als adviseur verbon-
den aan Kienhuis Hoving Advocaten
en Notarissen te Enschede;
3. de heer mr. J.F. de Groot, advocaat,
verbonden aan Houthoff Advocaten en
Notarissen te Amsterdam, sectie over-
heidspraktijk en bestuursrecht.

Artikel 2
Dit besluit wordt met de toelichting in
de Staatscourant geplaatst.
Dit besluit treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dagte-
kening van de Staatscourant waarin het
wordt geplaatst.
Dit besluit kan worden aangehaald als:
Benoemingsbesluit Commissie schade-
beoordeling beleidslijn ’Ruimte voor de
rivier’.

’s-Gravenhage, 15 oktober 1999.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer,
J.P. Pronk.

Toelichting

Overeenkomstig het Instellingsbesluit
Commissie schadebeoordeling beleids-
lijn ’Ruimte voor de rivier’ zal de com-
missie uit drie leden worden samenge-
steld. Volgens dat instellingsbesluit
worden de leden van de commissie als
volgt benoemd:
a. één lid wordt benoemd door de
Minister van Volkshuisvesting, Ruimte-
lijke Ordening en Milieubeheer
(VROM);
b. één lid wordt benoemd door de
Minister van VROM op voordracht
van het bestuur van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten;
c. één lid wordt benoemd door de
Minister van VROM op voordracht
van de twee eerst benoemde leden.
Dit besluit voorziet in de benoeming
van de leden van de commissie.
Mevrouw Berndsen is door mij recht-
streeks benoemd. De heer Van Zundert
is benoemd na een voordracht van de
Vereniging van Nederlandse Gemeen-
ten. De benoeming van de heer De
Groot is geschied op basis van de voor-
dracht van de eerste twee leden.
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Benoeming leden Commissie schadebeoordeling beleidslijn 
’Ruimte voor de rivier’


