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De Eerste Kamer scherpt de kritiek op de weder
opbouw nog aan

b. Noodtoewijzingsbesluit onroerende goederen bij 
onteigening: het parlement wijst nogmaals het 
centralisme af
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c. De storm over de wederopbouwprestaties luwt: 
de Kamers in 1947-1948 over de wederopbouw

Een geprikkelde Tweede Kamer dwingt de 
minister tot meer en gedetailleerde gegevens 
over departementale uitgaven en beleid inzake 
de wederopbouw
Het aantreden van wederom een nieuwe 
minister (In 't Veld) doet de Eerste Kamer 
hopen op een keer ten goede in het beleid

d. De afzonderlijke wettelijke regeling van de weder
opbouw mislukt

Par. III. Het volkshuisvestingsbeleid ter discussie: groeiende 
bezorgdheid in het parlement en de uitwegen van de 
overheid
a. De Kamers actief bij het zoeken naar wegen voor hogere 

woningproduktie in 1947 en volgende jaren: productie 
gevraagd en toezeggingen gekregen

De Tweede Kamer legt zich neer bij de 
schokkende woningbouwcijfers over 1946 en 
bij een vaag tien-jarenplan ter oplossing van de 
woningnood
De Eerste Kamer wordt geconfronteerd met de 
nieuwe bewindsman: sombere cijfers, geen 
uitgewerkte plannen, meer realisme en minder 
centralisme

b. De brede teleurstelling in de Kamers over de resultaten 
van het departement inzake de woningbouw in 1947 
en de betwiste vooruitzichten voor 1948

De Tweede Kamer weerspiegelt de opgelopen 
spanningen in de maatschappij over de woning
nood: de minister a.i. doet zijn best, maar laat 
veel in het vage
De antwoorden met de harde cijfers over de 
woningproduktie worden eindelijk door de 
nieuwe minister aan de Eerste Kamer gegeven

d. De wetgevende arbeid inzake de volkshuisvesting 
1946-1948

1. Wet Voorlopige Voorzieningen Bouwkassen
2. Bevordering van doelmatige verdeling van de 

woongelegenheid
Het wetsontwerp
Coalitie en oppositie in de Tweede Kamer 
zien hun kritiek gehonoreerd
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D g terugtocht van de regering tijdens het 
debat in de Tweede Kamer over het 
ontwerp-Woonruimtewet: het college van 
B en W krijgt de aan de burgemeester 
toegedachte spilfunctie 
De Eerste Kamer acht het wetsontwerp 
slechts als noodoplossing aanvaardbaar 
De nadere uitwerking van de Woon- 
ruimtewet-1947
Administratie versus rechterlijke macht: 
het Doetinchemse arrest van de Hoge 
Raad (1949)
De verdere geschiedenis van de Woon- 
ruimtewet-1947

3. Wettelijke regeling van de eigendom van 
appartementen

Het oorspronkelijke ontwerp- 
Appar tementen wet: de horizontale 
eigendom
Het gewijzigd ontwerp: het appartement 
als deel van de gemeenschappelijke 
eigendom (Appartementenwet-1951)
De herziene Appartementenwet (1972) 
als Voortrein' voor het NBW

4. Herziening van de Woningwet-1901
Aantekeningen

XII
Verkeer en Waterstaat

Par. I. Inleiding: het departement, de minister en de voortgang 
in het herstel
a. Het departement
b. De minister
c. Verkeer en Waterstaat en de voortgang in het herstel

1. De 'zwaarte' van het departement
2. Waterstaatswerken: veel nuttig geld besteed
3. Vervoersproblematiek
4. Spoorwegen in opbouw
5. Vervoermiddelen als distributie-artikelen
6. De zorg voor de binnenvaart
7. De civiele luchtvaart komt op gang
8. Het KNMI wordt ontzien

d. De indeling van dit hoofdstuk

3942

3953

3958

3962

3965

3968

3968

3974

3981
3984
4007

4007
4007
4010
4013
4013
4016
4018
4022
4025
4033
4035
4037
4037

50



Inhoudsopgave

Par. II. Verkeersaangelegenheden in het parlement
a. De zorg om het personen- en vrachtvervoer over de 

weg in moeilijke tijden
1. Centralisatie in het personen- en vrach tvervoer?

De plannen van de minister in de strijd tegen 
de oorlogsregelingen op vervoersgebied 
De Tweede Kamer eist concrete stappen tegen 
de oorlogscentralisatie: de motie-Serrarens

2. De stok achter de deur: herstel Wet Gebruik 
Vervoermiddelen 1939

3. Gedeeltelijk herstel Wet Autovervoer Personen: 
uitvoering van de motie-Serrarens?

4. De klachten uit de Tweede Kamer en de 
wettelijke regeling van het vergunningenstelsel 
motorrijtuigen

5. De Kamers blijven minister Vos in diens vervoers
beleid hinderlijk volgen

6. Wetgeving met betrekking tot de (tijdelijke) 
uitschakeling van het Verkeersfonds

7. De bedrijfsgroep Wegvervoer gedemocratiseerd 
als aanloop tot bedrijfsordening

b. Kamers en spoorwegen
Gefrustreerde NS-plannen en Kamerleden 
De NS-directie gedekt in haar uitsluiting van de 
EVC

c. Kamers en scheepvaartzaken
Was een d.g. voor Zeehaven- en Rijnvaartzaken 
wel nodig?
Zeescheepvaart (Scheepvaartfonds; internationale 
verdragen)
Binnenscheepvaart- en Rijnvaartzaken 
Vaarwegen: hoe België en het Oosten des lands 
te ontzien? (Schelde-Rijnverbinding; 
IJssel-kanalisatie)

d. De luchtvaart als hobby van regering en parlement
1. Cargo-cultus in Nederland: de strijd om de 

luchtvaartterreinen tegen de achtergrond van de 
dreigende sprong van de scheepvaart in de 
luchtvaart

De regering steunt het monopolie van de 
KLM tegen rijke reders in 
De KLM poogt tevergeefs de toegezegde 
luchthaven van Rotterdam, ook als thuis
haven van een mogelijke concurrent, tegen 
te houden
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2. Overheid en burgerlijke luchtvaart, in het 
bijzonder de KLM

Internationale en nationale verbintenissen 
op luchtvaartgebied bij het aantreden van 
het kabinet-Beel (Verdrag van Chicago; 
bemoeienis met de KLM)
De wettelijke regeling van de steun aan de 
KLM komt in 1947, na kritiek van de Eerste 
Kamer op de overheidssteun aan de 
monopoliepositie van de KLM, toch rond 
Zoals voorspeld was ook na 1947 overheids
steun voor de KLM nodig 

Par. III. Bijzondere onderwerpen Verkeer en Waterstaat
a. PTT-zaken

1. Rond de vaststelling van de begrotingen van de 
PTT 1946-1948

Verhoging van de PTT-tarieven eind 1946 
Oorlogs-'naastingen' ten gunste van de PTT 
ter discussie: de gemeentelijke telefoon
centrales
Het effect van de parlementaire controle op 
de PTT: ook de PTT moet in 1948 zuinig zijn 
(amendement-Teulings)

2. Het omstreden voorstel tot legalisering van de 
oorlogstrofee van de PTT: de monopoliepositie 
bij de radiodistributie (draadomroep)

De 'naasting' van de gemeentelijke en 
particuliere radiodistributiecentrales 
(draadomroep) in 1940 op Duits bevel ten 
gunste van de PTT
De Tweede Kamer wenst een wettelijke 
regeling van de radiodistributiezaak 
De Tweede Kamer aanvaardt geen voorstel 
ter legalisering van het PTT-monopolie 
zonder meer
Uiteindelijk krijgt de regering toch haar zin, 
maar wel tegen een bepaalde prijs

3. De mislukte poging tot een wettelijke regeling 
van de verzelfstandiging van de PTT

Het voorstel van de regering uit 1947 ter 
legalisering van een bezettingsmaatregel 
De Tweede Kamer is afwijzend: de 
parlementaire controle op de PTT dient 
niet te worden prijsgegeven
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De parlementaire kritiek wordt gerespec
teerd: de oplossing van 1954 
De weg naar de uiteindelijke verzelfstandi
ging van de PTT in betere tijden (1988)

b. Het Zuiderzeefonds
Inleiding: Het Zuiderzeefonds en de ambtelijke 
warwinkel bij de inpoldering 
Ontginning van de Noordoostpolder 
Voorlopig geen verdere Zuiderzeewerken?

Aantekeningen
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