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Onderwerp

Rapport van bevindingen Binnenvaartwet

Geachte heer Rootliep,
Op 14 februari 2002 heeft het Overlegorgaan Goederenvervoer haar bevindingen
uitgebracht over de uitgangspunten voor een nieuwe Binnenvaartwet, zoals die waren
verwoord in de beleidsnota die daarvoor was opgesteld en eerder aan het Overlegorgaan
was toegezonden. Op 17 april 2002 heeft mijn ambtsvoorganger mevrouw Netelenbos
schriftelijk gereageerd op deze reactie, en daarbij haar genoegen uitgesproken over de
positieve toon van de bevindingen van zowel het Overlegorgaan als het Deelorgaan
Binnenvaart. Een en ander was voor haar aanleiding om het wetgevingsproces in
werking te zetten.
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Ik heb deze beslissing overgenomen en in hoofdstuk 3 van de begroting van Verkeer en
Waterstaat voor 2003 verwoord. Het voorliggende concept-wetsvoorstel sluit aan bij deze
bewoordingen.
Door de integratie en stroomlijning van de betrokken drie wetten wordt een
efficiëntieverbetering bereikt, met name door afname van lasten voor het bedrijfsleven en
het schrappen van verouderde bepalingen. In het concept is tevens aandacht gegeven
aan een verbeterde aansluiting op de regelgeving van de EU en de Centrale Commissie
voor de Rijnvaart.
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Hoofdstuk 3 efficiënt werkend goederenvervoersysteem, paragraaf 03.2 Betere marktwerking en
markttoegang en paragraaf 03.3 Marktwerking en markttoegang

Directie Transport en Infrastructuur

Telefoon 070 351 61 71

Afdeling Binnenvaart en Vaarwegen

Fax 070 351 16 94

Postadres Postbus 20904, 2500 EX Den Haag

Internet www.minvenw.nl/dgg/dgg

Bezoekadres Artillerie, Nieuwe Uitleg 1, Den Haag
Bereikbaar vanaf CS met tramlijnen 1,9 of 16 en buslijn 18. Vanaf HS met tramlijnen 9 of 12 (lijn 12 vanaf CS als lijn 16) en b

DGG/TB 03/000620

Naar mijn mening is in het voorliggende ontwerp in belangrijke mate met de opmerkingen
van het Overlegorgaan Goederenvervoer en het Deelorgaan Binnenvaart rekening
gehouden. Ik merk echter met nadruk op dat het ontwerp in dit stadium nog als een
proeve moet worden beschouwd, die na de advisering door uw forum nog nader zal
worden afgestemd met de handhavende autoriteiten en de andere betrokken
departementen.
Terzijde wijs ik erop, dat de naamgeving inmiddels is gewijzigd in “Binnenvaartwet.”
Gaarne ontvang ik van u een rapport van bevindingen over deze proeve van wet.
Daarbij sta ik uiteraard niet alleen open voor inhoudelijke opmerkingen, maar wacht ik het
signaleren van eventuele nog ontbrekende punten met veel belangstelling af.
Hoogachtend,
DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

Roelf H. de Boer
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