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DEGOUVERNEURVANCURA~AO 

Op voordracht van de Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning: 

Overwegende: 

• 	 dat er een concept Landsverordening inhoudende de herziening van het eilandelijk 
ontwikkelingsplan Cura~ao betre££ende bestemmingen van de gronden te Oostpunt 
is opgemaakt; 

• 	 dat belanghebbenden in verband hierrnee hun zienswijzen kunnen indienen; 

• 	 dat belanghebbenden op grond hiervan in de gelegenheid worden gesteld hun 
zienswijzen mondeling toe te Iichten op een of meerde hoorzitting(en); 

• 	 dat zienswijzen daama dienen te worden beoordeeld alvorens het concept 
Landsverordening aan de Staten wordt aangeboden; 

• 	 dat tezamen met het concept Landsverordening de zienswijzen en het standpunt 
hieromtrent van de overheid naar de Staten worden gestuurd; 

Gelet op: 

De vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied Cura~ao en de erven Willem 
Pieter Maal, welke is getekend op 25 augustus 2010; 

HEEFT GOEDGEVONDEN: 

Artikel1 

Ingesteld wordt de commissie beoordeling zienswijzen, verder in dit landsbesluit te noemen 
de Corrunissie. 
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1. De Commissie heeft tot taak: 

Artike12 

a. 	 Inhoudelijke beoordeling van de zienswijzen, mede aan de hand van hetgeen op de 
hoorzitting( en) naar voren is gekomen; 

b . 	 Adviezen opstellen ten behoeve van besluitvorming voor de Minister. 

2. 	 De Commissie levert het volgende product: 
Binnen twee maanden na instelling dient de commissie ten behoeve van besluitvorming 
in de Staten adviezen op te stellen, waarin de validiteit van de zienswijze 
beargumenteerd wordt. 

Artike13 

1. 	 De Commissie bestaat uit de volgende leden: 
a. 	 Beleidsdirecteur van de Beleidsorganisatie VVRP of een door deze aan te wijzen 

vertegenwoordiger. De Beleidsdirecteur is tevens voorzitter van de commissie. 

b. 	 Jurist van de Beleidsorganisatie VVRP. De jurist is tevens secretaris van de 


comrnissie. 


c. 	 Een jurist van Wetgeving en Juridische Zaken 

d. 	 Een natuur deskundige. 

e. 	 Een deskundige op het gebied van ruimtelijke planning. 

2. 	 Aan de Comrnissie kan met instemming van de Minister van Verkeer, Vervoer en 
Ruimtelijke Planning eventuele andere overheidsinstanties dan weI door de Minister aan 
te wijzen personen worden toegevoegd. 

Artike14 

De Commissie is bevoegd voor haar werkzaamheden een beroep te doen op deskundigen, 
met dien verstande dat de door deze in rekening te brengen honoraria en overige kosten 
voorafgaande goedkeuring behoeven van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning. 

Artike15 

De commissie rapporteert maandelijks aan de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke 
Planning m.b.t. de voortgang van de werkzaamheden. 

Artike16 

AIle kosten die door de comrnissie gemaakt moeten worden verantwoord zullen worden ten 
laste van de begroting van het Land Cura<;ao, meer specifiek van de post: 3101.312634 "Nog 
te betalen kosten erven Maal". 
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Artike17 

Dit Landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening ervan. 
De Comrnissie wardt ingesteld voar een periode van twee maanden. 

Afschrift dezes te zenden aan: 


de Staten van het land Curac;ao, 
-
- het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning 


de Algemene Rekenkamer, en 

de genoemden. 


Willemstad, AUG 72013 

De Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke 
Planning, 

ll))~oyL 



