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_ I Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers 
^ /**, Aanwezig. ^ ^ B e y j e Bruijn, Cals, Donker, 
*t? V Kernkamp, Van de KLeft, Mansholt, Staf, 

P Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn 
de Ministers luns en Van Thiel) 
Secretaris: J.Middelburg 

1« Notulen v** ^ vergadering van 20 Juni 1955 

Opmerking naar aanleiding van punt 19 (Het Deltaplan) 

1°. Minister Algera kan zich niet herinneren, 
cïal; is besloten, dat niet reeds in het wetsontwerp 
wordt vastgelegd, dat in de Waterweg geen afsluiting 
zal komen (Slot van de discussie op blz.23). De Mi
nister-President acht de gedachte van het aanbrengen 
van een stormstuw van veel belang. Spreker vraagt 
zich af, of niet kan worden vermeld, dat voor het ogen
blik geen afsluiting van de Nieuwe Waterweg wordt voor
gesteld, maar dat de mogelijkheid van het aanbrengen 
van een stormstuw wordt nagegaan. Met het voorgestel
de wetsontwerp werd echter reeds vastgelegd, dat de 
dijken moeten worden verhoogd. Minister Algera, antwoordt, 
dat het eventuele aanbrengen van een stormstuw een 
waterstaatswerk is. In de Memorie van Toelichting 
staat, dat de kwestie van de mogelijkheid van een storm
stuw nog wordt bestudeerd. De Minister—President stelt 
voor, om de notulen in die zin te veranderen,' dat in 
de Memorie van Antwoord t.z.t. meer over dit onderzoek 
zal kunnen worden gezegd. De Raad verklaart zich hier
mede accoord, 

2 • Minister Zijlstra, die verhinderd was de 
vorige vergadering bij te wonen,komt nog terug op de 
kwestie, dat in artikel 8 de tegemoetkoming wordt be
perkt tot schade voor de visserij en aanverwante be
drijven. ; Spreker meent, dat men deze mogelijkheid niet 
tot de visserij moet beperken. Minister Algera heeft 
! L i n L V 0ï^ g e versadering op gewezen, dat het hier 
g ^ p n S r t l g L ° V e r h e i d s d a a d betreft en dat daaruit 
Ilt b ^ f + r S ? h t 2P scliadevergoeding is af te leiden. 
mei liZÏ h l e r d u s e e n v r a a§ van billijkheid. Als 
a a £ w ™ Z°U S v e? g a a n e l k e s c h a d e ontstaan door de 
aanleg van overheidswerken te vergoeden iróaöïn IVïJ 

verLSTS aan andere dan de genoemde bedrijven een 
vergoeding zou worden gegeven, dan zou er geen eind aan 
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3. Buitenlands beleid 

7^ J / r / i P a TOP kwestie v*.n de Europese integratie (Zie notulen 
<tu,0L>wt Mudf> **7. -*• lETcl'd. 13"~7üni 1955", punt 3 aj 

*/? )~//&kff.S'C?'*' Minister Beven brengt verslag uit over zijn 
bezoek aan Londen. Üp"de" conferentie in Messina is 
besloten het voorbereidende werk, waarmede bpaak 
dezer dagen begint, binnen de zes landen van de KbG 
te doen plaats vinden, waarbij dan contact met de an
dere landen zou worden gehouden via de OEEC, de Raad 
van Europa e.d. Intussen zou wel aan de Engelse Re
gering gevraagd worden, of het Verenigd Koninkrijk 
aan de voorbereidingen meedoet. Bech had voor zijn 
aftreden als Voorzitter een brief aan Engeland ge
zonden, dat een invitatie zou komen, maar spreker 
achtte het verstandig voor het doen van een invitatie 
eerst met de Britse Regering te spreken. Het is ge
bleken, dat deze Regering grote belangstelling voor 
deze zaak had, want spreker is door Butler, Salisbury 
en vier andere Ministers ontvangen. Het is een be
langwekkend gesprek geworden, waarbij Butler vooral 
belangstelling bleek te hebben voor de verhouding 
tot de OEEC. Op de vraag van Engelse zijde, waarom 
dit niet in het kader van de OEEC wordt gehouden, 
heeft spreker geantwoord, dat in Messina het doel was 
om allerlei activiteiten ten aanzien van de Europese 
integratie te coördineren; men kan namelijk niet be
letten, dat men in de KSG zich daarmede bezighoudt. 
Spreker heeft de indruk, dat de Britse Regering veel 
vaelt voor het meedoen ' aan de voorbereiding en dat 
men een waarnemer zal zenden en aan het commissie
werk zal meedoen. Aangezien de Minister van Buiten
landse Zaken MacMillan nog niet teruggekeerd was, 
kon er geen definitief standpunt worden ingenomen. 
Intussen kan hierop niet gewacht worden, maar zal 
Spaak met het voorbereidende werk beginnen. Practisch 
zal het meedoen van Engeland geen betekenis hebben? 
het kan zelfs, dat dit de voorbereidingswerkzaamheden 
belemmert. Politiek zal dit meedoen van veel belang 
zijn. Wat het betrekken van de OEEC betreft, is 
Io°SSnberieilt ?ntvanêen, <3at de Permanente Raad van 
de OEEC een positief besluit dienaangaande heeft ge-
nomen. 

~ TT^TTTT^-^fM^ Z O n d e r b e h o u d v a n w n * ^ ™ ^ ~ 
i l ^ r e l ^ v f f d ^ ^ vy^lSTEnTSter van Landbof^is-
senD en Voedselvoorziening dd. 17 Juni 1955, nr A/3514) 

aanvaard. De punten 4 en 5 worden zonder d i scuss ie 
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