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Wijziging instelling Commissie Stedelijke Distributie
Wijziging van het besluit van de Minister van Verkeer en Waterstaat van
20 januari 2005, nr. DGG/A 04/006683,
tot instelling van een Commissie Stedelijke Distributie (Stcrt. 2005, nr. 17)

Dit besluit zal met de bijbehorende toelichting in de Staatscourant worden
geplaatst.
De Minister van Verkeer van Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings.

22 april 2008/Nr. DGTL/WEGV/1774
Directoraat-Generaal Transport en
Luchtvaart

1 zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 juni 2007, nr.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Toelichting

Besluit:

Langzaam maar zeker beginnen de
inspanningen van de Commissie Stedelijke Distributie hun vruchten af te
werpen. In een tiental steden,
stadsregio’s en provincies hebben
bedrijfsleven en overheden hun verantwoordelijkheid genomen en zijn inmiddels goede afspraken gemaakt over de
organisatie van stedelijke distributie.
Maar we zijn er dus nog lang niet.
Om druk op de voortgang te houden,
het proces te faciliteren en om zonodig
te bemiddelen vind ik het – in overeen-

Artikel I
Artikel 8, tweede lid, van het besluit van
de Minister van Verkeer en Waterstaat
van 20 januari 2005, nr. DGG/A
04/006683, tot instelling van een Commissie Stedelijke Distributie1 komt als
volgt te luiden:
2. Dit besluit vervalt met ingang van
1 januari 2009, of zoveel eerder tot het
moment van aanstelling van de voorgenomen opvolger van de Commissie.

DGTL/WEGV 07/008123 (Stcrt. nr. 114).

stemming met het eindadvies van de
huidige commissie – noodzakelijk dat
ook de komende jaren er een instantie is
die het proces van stedelijke distributie
aanjaagt. Ik heb het voornemen om daartoe een Ambassadeur Stedelijke Distributie aan te stellen. Ik hoop deze in het
najaar te kunnen aanstellen.
De termijn van de huidige Commissie
zou eigenlijk eindigen per 1 mei 2008.
Om de periode tot de aanstelling van de
Ambassadeur te overbruggen heb ik de
Commissie gevraagd haar taken tot uiterlijk eind dit jaar te willen blijven uitoefenen. Om dat mogelijk te maken verleng ik de werkingsduur van de
Commissie tot uiterlijk eind dit jaar of
zoveel eerder als dat de Ambassadeur is
aangesteld.
De Minister van Verkeer van Waterstaat,
C.M.P.S. Eurlings.

Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.
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