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Notulen van de vergadering 
TöJJJt^^ge^övïKën op Maandag 23 Maart 1953? in de zaal van 

/ J u s t i t i e , aangevangen des morgens te 11 uur en des 
middags voortgezet A 4 - -A 

Jiacd' \p 
f<Ufr>è*> 

Aanwezig: 

9: 
De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Donker, Kernkamp 
(•bij de punten 1 t/m 9)». Van de Kieft, Luns, 
Mansholt, Staf (alleen "bij de morgenvergadering), 
Suurhoff, Van Thiel, Witte ("bij de punten 
1 t/m 9) en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Beyen en Cals) 

Tevens is aanwezig (bij punt 14) Staatssecretaris 
Mej.De Waal 

Secretaris % J. -Middelburg 

!• Notulen van de vergadering van 16 Maart 1953 

Redactiewijzigingen 

Op blz_3, punt 3 a, alinea 4, regel 8, wordt 
"vaststellen" gewTjzigd in "ontwerpen". 

Op blz 4, punt 3 c, regel 1, wordt 
door "met Gedeputeerde Staten van". Op regel 
"dat" het volgende ingevoegds"tengevolge van 
bijzondere voorzieningen". 

Op blz 8, punt 4 ii, regel 7, wordt 
ingevoegds "over gebieden waarvoor Nederland 
lijk is, wat er beslist wordt en". 

Op blz 9, punt 9, alinea 2, regel 5, wordt de 
volgende zin ïriïssengevoegd:"Spreker heeft overeenkomstig 
een REA-besluit in de Tweede Kamer medegedeeld, dat deze 
zaak gelijk met huurkwestie en belastingwijzigingen zou 
worden goedgekeurd." 

"in" vervangen 
5, wordt na 
de getroffen 

na "gevoerd" 
verantwoorde-

Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Bureau-uren Departementen 

De Raad besluit, dat de zomerregeling voor de 
bureau-uren van de Departementen (8.30 uur "tot 12.30 uur en 
1.30 uur tot 5 uur) op 1 April zal ingaan. 

% 

2 b. Advies van de SÉR inzake de loonpolitiek 

Minister Suurhoff deelt mede, dat de SER zijn ad
vies inzake de loonpolitiek heeft vastgesteld. Daarbij heeft 
de = SER er op aangedrongen, dat dit advies reeds mag worden 
.gepubliceerd. De Raad verklaart zich met publicatie accoord; 

Qb*) rvoorts wordt besloten, dat dit advies aan de hand van een 
£ (Vlnota van Sociale Zaken en 'Volksgezondheid in de REA zal worden 
CL-'* [behandeld. 
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ook van invloed zal zijn op de kwestie van de waterwegen 
(bevriezing van zoet water, verzanding). Spreker is van oor
deel, dat nagegaan moet worden op welke wijze zou kunnen wor
den tegemoetgekomen aan Belgische wensen om in deze zaak te 
worden gekend. .,. 

Minister Staf oppert de gedachte aan België te vragen 
een waterbouwkundig~expert aan de'Commissie toe te voegen 
om over technische vragen, waarbij België betrokken is, te 
o r\ v"i SET* 6 Tl 

Minister Donker merkt op., dat de kwestie van de 
sluiting van de zeegaren voor.de ramp nooit zo uitdrukkelijk 
is gesteld, doch wel zijdelings is vermeld bij de besprekin
gen inzake het Moerdijkkanaal. Nu deze kwestie actief onder
zocht wordt informeert spreker of de onderhandelingen met 
België inzake het Moerdijkkanaal op de .oude voet worden 
voortgezet. 

Minister Luns sluit zich aan bij het oordeel van 
Steenberghe, dat de onderhandelingen moeten worden voortge
zet, tenzij een verzoek van Belgische zijde komt om ze op te 
schorten. Spreker heeft begrepen, dat Van Cauwelaert ondanks 
de verminderde belangstelling in Belgische kringen voor een 
Moerdijkkanaal, de onderhandelingen thans zo veel mogelijk 
tracht te bespoedigen. Als een Belgische waterstaatkundige wordt 
gevraagd, lijkt het spreker wenselijk een uitnodiging langs 
de diplomatieke kanalen te doen. 

Minister Algera merkt op, dat een voorwaarde voor 
aanleg van een MoeraTjkk'anaal zou zijn, dat Nederland de vrije 
hand in de tussenwateren krijgt» Met het oog op de bestrijding 
van de verzilting zou aanleg van een Moerdijkkanaal ook een 
Nederlands belang kunnen zijn; door afsluiting van de zeegaten 
komt dit (Nederlandse) argument voor een Moerdijkkanaal voor 
Nederland te vervallen. Bovendien wordt in België wel waarde 
gehecht aan het verdwijnen van de invloed van de zee op de 
verbindingen van Antwerpen met de Rijn. Opneming van een 
Belgische waterstaatdeskundige zal de vrijheid van bespreking 
in de commissie kunnen beperken. Spreker zal gaarne met Minis
ter Luns overleg plegen wat zal kunnen worden.gedaan om de 
Belgische gevoelensvte ontzien. Aldus wordt besloten. 

*sj z£w^4 e. Uitnodiging Amerikaanse Ambassadeur bi^ de EDG-

Minister Luns deelt mede, dat op Buitenlandse Zaken 
n Jj>de gedacrfte is gerezen om de Amerikaanse Ambassadeur bij de 

&CA.. t^/W*«'rEDG uit te nodigen om naar Nederland te komen. De Minister- Îffl 
/<ƒ President begrijpt, dat de Amerikanen bepaalde conïïTËïes stel

len als zij belangrijke hulp (Marshallhulp, MSA) geven, doch 
spreker acht de gedachte niet aantrekkelijk de Amerikanen al te 
zeer te betrekken bij de plannen inzake de economische integra
tie.. Aangezien Bruce ook in Nederland is geaccrediteerd, ware 
af te wachten tot hij hierheen komt. Minister Mansholt staat 
anders tegenover deze gedachte dan de Minister-President. Als 
men bv ziet wat nodig zal zijn voor de uitvoering van een in
vesteringsprogramma door de 'vvesteuropese landen, dan zal men 
de steun van Amerika daarbij zeker niet kunnen missen. De 
Minister-President is bereid zich neer te leggen bij een be
sluit, dat Buitenlandse Zaken de Ambassadeur Bruce voor een 
bezoek aan Nederland uitnodigt. De Raad verklaart zich met een 
dergelijke uitnodiging accoord. 
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