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Voorjaarsvergadering
Op 29 mei werd de voorjaarsvergadering gehouden bij Loyens & Loeff in Amsterdam met als

abn amro

41.10.01.663
55.17.033

thema ‘Havens Amsterdam en Rotterdam:Grenzen aan de groei?’. Het betrof de problematiek

giro

van uitbreiding van de havengebieden van Amsterdam en Rotterdam en het spanningsveld

kvk amsterdam

dat dit met zich brengt in met name woningbouwgebieden. Centraal stond de vraag of de
uitbreiding van deze havengebieden niet te zeer aan banden wordt gelegd door toenemende
milieu- en natuurwetgeving op het gebied van geluidshinder, luchtverontreiniging en externe
veiligheid. Bovendien zullen keuzes in politiek en regelgeving medebepalend zijn voor de
concurrentie met havens buiten Nederland, waar veelal minder stringente regels gelden.
•

mr. J.A van der Kolk, voorzitter/partner Loyens & Loeff verzorgde de inleiding van het thema
‘Havens Amsterdam en Rotterdam:Grenzen aan de groei?’

•

ir. W. Vlemmix, Hoofd sector Infrastructuur & Milieu, Haven Amsterdam, gaf zijn presentatie
de titel ’Havens Amsterdam: beperkingen aan de groei? Geen woningen bij havens?’.

•

dr. Z.J.M. Hemel, adjunct-directeur Dienst Ruimtelijke Ordening, Gemeente Amsterdam, gaf
zijn presentatie de titel ‘Geen havens bij woningbouw?’

Een uitgebreid verslag van deze themamiddag werd gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer &
Recht, Jaargang 2008, nr.5, oktober.
Najaarsvergadering
Op donderdag 6 november 2008 vond de najaarsvergadering plaats in Zalencentrum Engels,
Stationsplein 45 te Rotterdam, met als thema ‘Publieke diensten en private belangen
in het openbaar vervoer?’ Hierbij kwam onder meer de vraag aan de orde in hoeverre het
gerechtvaardigd/”billijk” is dat kosten voortvloeiend uit stakingen in het openbaar vervoer
(moeten) worden betaald door de openbaar vervoerbedrijven uit de jaarlijkse Rijksbijdragen en/
of daarvoor aanvullende financiële middelen ter beschikking worden gesteld door de overheid.
Andere kwesties betroffen de overgang van personeel en de overname van transportmaterieel
naar een opvolgende concessiehouder. Tevens werd ingegaan op de vraag in hoeverre
concessieverlenende partijen, naast (publiekrechtelijke) concessieverlening, gebruik maken
van (privaatrechtelijke) overeenkomsten met concessiehouders over onderwerpen betreffende
de uitoefening van de concessie.
•

dr. mr. J.V. Groenendijk, Hoofd Strategie/Ondernemingssecretaris HTM Personenvervoer NV,
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gaf een presentatie getiteld: “Publiek en privaat in Europees perspectief “.
•

mr. D.J. Slijper, Directeur Juridische Zaken van Connexxion, belichtte ‘De positie van
opdrachtnemer van openbaar vervoer diensten’.

•

de heer P.A.C. Vonk, Hoofd sector verkeer en vervoer Stadsregio Rotterdam gaf inzicht in
‘De positie van opdrachtgever van openbaar vervoer diensten’.

Ook van deze themamiddag werd een uitgebreid verslag gepubliceerd in het Tijdschrift Vervoer
& Recht, Jaargang 2009, nr 2, april.
Ledenvergadering
De Algemene ledenvergadering vond plaats op 6 november, voorafgaand aan de bovengenoemde
najaarsvergadering, in Zalencentrum Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam Aan de orde
kwamen: het Jaarverslag 2007 door de Secretaris, de rekening en verantwoording van
de Penningmeester 2007 en de benoeming van de kascommissie 2008, waarvoor mevr. Mr
V.Q. Vallenduuk (Vallenduuk Advocaten) en de heer Mr H.M.A. Tijthoff (Loodswezen) zich
beschikbaar verklaarden.
Bestuursvergaderingen
Bestuursvergaderingen vonden plaats op 17 januari, 20 maart, 9 juni, 2 september en 29
oktober. Het bestuurslid prof.mr. Rob Cleton gaf te kennen zijn bestuursfunctie te willen
beëindigen. Als blijk van onze waardering voor zijn belangrijke bijdrage aan het functioneren
van de vereniging werd hem en zijn echtgenote een afscheidsetentje aangeboden in 2009.
Leden
Eind 2008 telde de vereniging 109 leden tegen 115 leden eind 2007.
Website/lidmaatschap
De bestaande domeinregistratie van de website www.verenigingpubliekvervoerrecht.nl werd
gecontinueerd. Deze geeft informatie over het doel van de vereniging, lidmaatschap, de
samenstelling van het bestuur, bestuursmededelingen, bijeenkomsten en andere activiteiten.
Lidmaatschap van de vereniging en aanmelding voor bijeenkomsten kan plaatsvinden door
middel van een link op deze website. Herstructurering en verbetering van de website heeft
geleid tot meer informatie over behandelde onderwerpen en activiteiten. De applicatie
archief geeft toegang tot de jaarverslagen (2001-2007) en tot de verslagen van de voor- en
najaarsbijeenkomsten (2002 -2008.) Regelmatig vinden verdere updates plaats.
De kosten voor het lidmaatschap € 25,- zijn ongewijzigd gebleven.
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