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Aanwezig! De minister-president Drees en de ministers Cals, 
Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden, Staf, 
Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de minis
ters Algera, Helders en Struycken) 

Secretaris; J. Middelburg 

Ingekomen stukken en mededelingen 

ehandeling van de Deltawet en de oesterteelt (Zie notulen 
m.r. 1ö oktober 1957, punt 1b) 

*yv,/t. Minister Mansholt heeft in de notulen gelezen over 
de bespreking inzake de Kamerbehandeling van de Deltawet. Hier
bij doet zich als moeilijkheid voor de toekomst van de oester-
teelt. Hieromtrent heeft spreker een brief van minister Hofstra 
ontvangen, waarin deze schrijft, dat het niet zeker is, dat er 
een nieuwe kweekplaats voor oesters in het kader van het drie-
eilandenplan wordt aangelegd en dat de praktijkproef een dure 
aangelegenheid zou zijn. In het vorige kabinet is echter be
slist, dat tot een proefneming zal worden overgegaan. Daartoe 
is in Wemeldinge een speciaal laboratorium gebouwd, waar onder 
leiding van dr. Korringa een proef met kunstmatige kweek van 
oesters is gehouden, die geslaagd is. Op deze laboratorium
proef moet een praktijkproef volgen en daarbij hebben minister 
Algera en spreker als vanzelf aangenomen, dat hiertoe wordt 
overgegaan. Dit zal zo zuinig mogelijk gebeuren, o.a. wordt 
geen sluis aangelegd, maar een hevel gebruikt. De kosten voor 
deze proef, die f. 3 a f. 4 min. zullen bedragen, zijn vermeld 
in de begroting 1958. Spreker heeft in Yerseke ook gezegd, 
dat de proef in de praktijk zal worden voortgezet. De minister 
van Financiën heeft thans echter in een brief bezwaar tegen 
dit project gemaakt. Verwacht kan worden, dat dit punt bij de 
behandeling van de Deltawet sterk zal spelen. De minister
president heeft bij zijn bezoek aan Yerseke geconstateerd, dat 
de oester-en mosselteelt daar een grote zaak is; men zal moe
ten nagaan hoe de verhouding van de kosten van de proeven 
staat tot de inkomsten, die dit bedrijf oplevert. Spreker stelt 
voor, dat minister Hofstra deze kwestie nader bekijkt en dat 
eventueel in de volgende vergadering hierover nader gesproken 
wordt. Minister Hofstra zegt toe deze kwestie te zullen bekij
ken. 

2 b. Kapitaalinvoer in Nederland. 

Minister Zijlstra heeft in de krant gelezen, dat de 
minister-president in Groningen heeft gesproken over de wense
lijkheid van investering van Duits kapitaal in een eventueel 
te bouwen hoogoven aan de Waterweg. Door deze uitlating zijn 
de Hoogovens enigermate gealarmeerd. In de fase van de onder
handelingen hierover is dit een delicate zaak, en het is te 
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waarvan minister Luns ook de commissie voor buitenlandse zaken 
op de hoogte zou kunnen stellen. 

Minister Luns deelt vervolgens mede, dat de Franse re
gering op een Indonesisch verzoek heeft geantwoord, dat een of
ficieel bezoek van president Sukarno aan Frankrijk (in het kader 
van een rondreis langs verschillende landen) op het ogenblik 
niet opportuun wordt geacht. 

i. Opvolging van Van Vredenburch in Londen 

Minister Luns deelt mede, dat ambassadeur Van Kleffens, 
die over twee jaar 65 jaar wordt, in Londen en Luxemburg belang
stelling heeft getoond voor de post van KSG-ambassadeur in Lon
den. Later heeft de ambassadeur ook met spreker hierover gespro
ken, waarbij hij geantwoord heeft, dat dit een zaak van het hoge 
gezagsorgaan van de KSG is. De minister-president heeft vernomen, 
dat de post van KSG-ambassadeur in Londen zeer weinig te doen 
geeft. 

Minister Mansholt is van oordeel, dat het hoge gezags
orgaan hangende de totstandkoming van EEG en Euratom beter de 
open plaats in Londen nog even onbezet kan houden. Minister Sam-
kalden voegt hieraan toe, dat in de commissie-Van der Beugel over
legd wordt op welke wijze Nederlanders voor verschillende posten 
in de nieuwe organen (en de KSG) aanbevolen zullen kunnen worden. 

Minister Staf heeft met enige verwondering van de acti
viteit van ambassadeur Van Kleffens kennis genomen. Minister 
Klompé meent ook, dat het het beste is, dat het hoge gezagsorgaan 
de benoeming in de vacature van Van Vredenburch nog even ophoudt; 
daaraan kunnen de ministers echter niets doen; misschien alleen 
de aësemblée» 

De minister-president weet niet of de KSG, EEG en Eura
tom door een gezamenlijke ambassadeur in Londen vertegenwoor
digd zullen willen zijn. Spreker meent, dat de minister van 
Buitenlandse Zaken, na de besprekingen die uet de ambassadeur 
hebben plaats gehad, moeilijk nog v/at tegen Van Kleffens hier
over zal kunnen zeggen. 

j. Verslag van ministeriële bijeenkomst van de OEEC (Nota van 
<3e minister van Buitenlandse Zaken dd. 22 oktober 1957s nr. 
146945, met bijlagen) 

Ilinister Luns herinnert eraan, dat de minister-presi
dent bij de bespreking van het amendement-Blaisse op de goed
keuringswet voor het EEG-verdrag erop heeft gewezen, dat aan
vaarding van dit amendement ook invloed in het buitenland zou 
kunnen hebben. Het is inmiddels ook gebleken, dat in Duitsland 
eenzelfde soort amendement zou zijn aangenomen als de ratifi
catie daar na de Nederlandse had plaatsgevonden. Als toelichting 
°P Jpl|amendement heeft spreker in Parijs gezegd, dat er een 
wijziging in de Grondwet is geweest, waardoor de meeste inter
nationale overeenkomsten door het parlement goedgekeurd moeten 
worden, maar dat dit echter geen belangrijke hinderpaal voor 
de totstandkoming van de uitvoeringsovereenkomsten behoeft te 
betekenen. Bij de bespreking over de vrijhandelszone is men 
niet tot de vorming van delegaties overgegaan, maar heeft men 
de betere oplossing van de instelling van een ministeriële 
commissie gevonden. Bij Bineau heeft spreker een gunstiger in
stelling tegenover de vrijhandelszone aangetroffen dan bij de 
* ranse ambtenaren aanwezig is. 
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Het belangrijke winstpunt van de afgelopen conferentie is, dat 
bij de voorbereiding van de vrijhandelszone de Britse minister 
I'audling eenzelfde activiteit zal kunnen ontwikkelen als Spaak 
voor de EEG. Er zullen drie onderhandelingscommissies zijn 
n.1. een in Parijs, waarin voor Nederland Bentinck zitting heeft5 
dé tweede in Brussel, waarin linthorst Koman voor Nederland zit 
en in de derde plaats het nieuwe beperkte ministerscomité. De 
raad zal een beslissing moeten nemen over de aanwijzing van de 
Nederlandse woordvoerder in dit comité. Spreker meent, dat hier
voor het beste de voorzitter van de coördinatiecommissie, 
staatssecretaris Van der Beugel, kan worden genomen. 

De raad verklaart zich na een bespreking van dit 
laatste punt akkoord met de aanwijzing van staatssecretaris 
Van der Beugel. 

3 k. Poolse -uitnodiging aan minister .Vitte 

Minister "Vitte deelt mede, dat de Poolse gezant hem 
heeft gevraagd een bezoek te brengen aan 'Varschau ter bezichti
ging van de woningbouv/. De minister van Buitenlandse Zaken meent, 
dat dit een punt is waarover het beste de ministerraad kan be
slissen. De minister-president is bepaald voor aanvaarding, aan
gezien Polen nog net erin gUslaagd is enigszins los te komen van 
de sterke Bussische overheersing zonder op dezelfde wijze als 
Hongarije door de Bussen behandeld te worden. Het lijkt spreker 
dan goed als een minister over technische zaken een bezoek zou 
brengen. Minister Luns ziet als minister van Buitenlandse Zaken 
ook geen bezwaar të"gen een bezoek van minister 'Vitte aan 
'Varschau. Spreker wijst er echter op, dat dit de eerste maal is, 
dat een kabinetsminister een bezoek brengt aan een land achter 
het IJzeren Gordijn, terwijl men ook zal trachten politiek 
voordeel uit dit bezoek te halen. Minister Zijlstra hoort met 
belangstelling van dit bezoek, aangezien andere ministers 
moeilijker uitnodigingen uit Polen zullen kunnen weigeren als 
minister ïïitte de invitatie heeft aanvaard. De minister-president 
acht een grotere aanraking van de landen achter liet IJzeren 
Gordijn met het Westen niet onder alle omstandigheden verkeerd 
en dan is Polen het meest aangewezen land. Minister Witte zou in 
het bezoekprogramma ook een bezoek aan de Kardinaal willen opne
men. Minister Samkalden merkt op, dat een bezoek aan Polen ook 
gevolg_en kan hebben, bTv. een uitnodiging van de luchtvaartzij de 
naar Hongarije. De minister-president meent, dat dit laatste af
gewezen zal moeten worden, Minister Cals is niet tegen aanvaar
ding van de invitatie, • maar meent, dat dit een stap is waar nog 
veel op kan volgen. Zo heeft spreker opnieuw een uitnodiging 
voor een bezoek aan Tsjecho--Slowakije ontvangen. De minister-
P..resident meent, dat men bezoeken van ministers vooralsnog tot 
Polen moet beperken. Zuid-Slavië heeit een overeenkomstige posi
tie ingenomen, maar daarmede zal men op het ogenblik moeten op
passen. De raad verklaart zich met de besproken gedragslijn ak
koord. 

— Si:ilzwi,igeade goedkeuring van de overeenkomst inzake directe 
internationale spon-rwsgtaripypii v-om- rioory0er van kolen en staal 
door OostenrijklBrief van de minister van Verkeer~ën V/aterstaat 
dd. 17 oktober 1957, nr. 465.713, met bijlagen) 

ii |a|uraliaatie_yan Josephus J,H.W.M, Allard en 18 anderen 
v. /etsontwerp) ~ 

ÏÏteiliSg-ïanjioofdstuk VII B der Rijksbegroting voor 1956 
(Wetsontwerp] — °̂  

Is. Wijziging van hoofdstuk VIII A der rijksbegroting voor 1956 
(wetsontwerp) '— — ü 6 & — " -

De punten 4 t/m 7 worden zonder discussie aanvaard. 

6. 
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