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AANBIEDING

De Gouverneur van Curac;:ao biedt aan de Staten ter goedkeuring aan een
ontwerp-landsverordening tot wijziging van het Eilandelijke Ontwikkelingsplan
Curac;:ao.
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ONTWERP

In naarn van de Koning!

De Gouverneur van

Cura~ao,

In overweging genornen hebbende:

dat het Eilandelijk Ontwikkelingsplan
van het eilandgebied

Cura~ao

Cura~ao

op 25 augustus 1995 door de eilandsraad

is vastgesteld en afgekondigd;

dat op grand van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Cura~ao voor
belanghebbenden de gelegenheid bestond om in beroep te gaan bij de Gouverneur tegen
het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~ao , en het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~ao
ten dele niet in werking kon treden voordat door de Gouverneur in de beroepen was
voorz1en;
dat bij Landsbesluit van de 6de maart 1997 no. l no.902/JAZ ten aanzien van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan

Cura~ao

in beroep werd beslist dat de eilandsraad een nieuw besluit

dient te nemen aangaande de volgende gebiedsclusters: Oostpunt, Popo, Wechi, Jan Kok
en omgeving en Siberie/Fontein en omgeving;
dat als gevolg van een juridisch geschil inzake de gronden te Oostpunt tussen de eigenaren
van deze gronden, de erven Maal , en het eilandgebied

Cura~ao ,

de besluitvorming ter zake

is aangehouden;
dat op 25 augustus 2010 tussen de erven Maal en bet eilandgebied

Cura~ao

een

vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, waardoor het vorenbedoelde geschil is
geeindigd;
dat de partijen bij de bovengenoemde vaststellingsovereenkomst zich hebben verbonden
om tot een totaaloplossing te geraken in bet kader van de thans door bet land
rechtsopvolger van het eilandgebied
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eiland in het algemeen en een verantwoorde grootschalige ontwikkeling van de gronden te
Oostpunt in het bijzonder;
dat het wenselijk is dat wordt overgegaan tot de ontwikkeling van de gronden te Oostpunt
en dat daarbij in aanmerking wordt genomen het belang van het respecteren van de
natuurlijke waarden, de culturele waarden en de bijzondere Iandschappen van dat gebied
opdat er sprake zal zijn van een duurzame ontwikkeling;
dat in verband met het bovenstaande het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curac;:ao dient te
worden herzien, met inachtneming van bovengenoemd Landsbesluit van 6 maart 1997 en
met inachtneming van een door exteme deskundigen verricht onderzoek naar de gronden
te Oostpunt;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgeste1d onderstaande
1andsverordening:

Artikel I

Ret Ei1ande1ijk Ontwikkelingsp1an Curac;:ao wordt als volgt gewijzigd:
A.

Er wordt een nieuwe bestemmingskaart no. 1 en bestemmingskaart no. 2 voor het gebied
Oostpunt ingevoegd, zoals die is opgenomen in de bijlage bij deze landsverordening.

B.

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Aan artikel 3, tweede lid, wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
I. Voor zover het de gronden te Oostpunt betreft, geldt hierbij dat de ontwikkelingen

van deze gronden slechts kunnen plaatsvinden, indien:

a. Passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden getroffen die
waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en effectieve bescherming van het
mariene milieu en die waarborgen dat verontreiniging van het kustgebied en het
zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van
gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden wordt voorkomen, zulks in
overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale
verdragen; en
b. Passende maatregelen worden getroffen die waarborgen dat sprake is van
daadwerkelijke en effectieve bescherming van natuurwaarden op land, zijnde plant- en
diersoorten als bedoeld in de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en bescherming, die zich in het gebied bevinden, zulks ook overigens in overeenstemming
met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale verdragen.
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2. De maatregelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel a, moeten onder meer voorkomen
dat als gevolg van ontwikkeling meer regen-, storm-, riool-, of andersoortige
verontreiniging van het kustgebied en het zeewater plaatsvindt.
3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Het tweede lid onderdelen j en k zijn niet van toepassing voor de gronden van
Oostpunt met de bestemming stedelijk woongebied.
C.

Aan artikel 7, tweede lid, onderdeel b, wordt een subonderdeel toegevoegd, luidende:
11. Gronden te Oostpunt
Voor zover het de gronden te Oostpunt betreft, geldt hierbij dat de ontwikkelingen van
deze gronden slechts kunnen plaatsvinden, indien:
I. Voor zover het de gronden te Oostpunt betreft, geldt hierbij dat de ontwikkelingen

van deze gronden slechts kunnen plaatsvinden, indien:
a. Passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden getroffen die
waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en effectieve bescherming van het
mariene milieu en die waarborgen dat verontreiniging van het kustgebied en het
zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van
gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden wordt voorkomen, zulks in
overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale
verdragen; en
b. Passende maatregelen worden getroffen die waarborgen dat sprake is van
daadwerkelijke en effectieve bescherming van natuurwaarden op land, zijnde plant- en
diersoorten als bedo eld in de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en bescherming, die zich in het gebied bevinden, zulks ook oven·gens in overeenstemming
met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale verdragen.
2. De maatregelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel a, moeten onder meer
voorkomen dat als gevolg van ontwikkeling meer regen-, storm-, riool-, of
andersoortige verontreiniging van het kustgebied en het zeewater plaatsvindt.
D.

Artikel 9, derde lid, onderdeel e, komt te luiden:
e. Gronden te Oostpunt
Het gebied gesitueerd aan de noordkust van Oostpunt nabij Sint Jorisbaai , met een totale
oppervlakte van 46 hectare, zoals aangeduid op de besternmingskaart no. 1 van het
grondgebied Oostpunt, kan worden aangewend ten behoeve van de aanleg van een
windmolenpark.
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De drie in elkaars nabijheid gelegen gebieden gesitueerd aan de noordkust van Oostpunt
met een gezamenlijke totale oppervlakte van 173 hectare, zoals aangeduid op de
bestemmingskaart no. 1 van het grondgebied Oostpunt, kunnen worden aangewend ten
beboeve van de aanleg van twee golfbanen.
De gebieden gelegen in bet midden van de gronden van Oostpunt met een gezamenlijke
oppervlakte van 83 hectare, zoals aangeduid op de bestemmingskaart no. l van bet
grondgebied Oostpunt, kunnen worden aangewend ten behoeve van de aanleg van een
golfbaan.
Bij bet verlenen van aanlegvergunningen en bouwvergunningen worden nadere
voorwaarden en eisen gesteld, waaraan de bestemmingen, bedoeld in de eerste ten en met
derde volzin, moeten voldoen.
E.

Aan artikel 11 , tweede lid, onderdeel b, wordt een alinea toegevoegd, luidende:
Oostpunt
Ontwikkeling van de gronden te Oostpunt is slechts toegestaan onder de voorwaarde dat
de volgende maatregelen worden getroffen:
I. Voor zover het de gronden te Oostpunt betreft, geldt bierbij dat de ontwikkelingen

van deze gronden slechts kunnen plaatsvinden, indien:
a. Passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden getroffen die
waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en effectieve bescherming van het
mariene milieu en die waarborgen dat verontreiniging van het kustgebied en het
zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van
gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden wordt voorkomen, zulks in
overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale
verdragen; en
b. Passende maatregelen worden getroffen die waarborgen dat sprake is van
daadwerkelijke en effectieve bescherming van natuurwaarden op land, zijnde plant- en
diersoorten als bedoeld in de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en bescherming, die zich in het gebied bevinden, zulks oak overigens in overeenstemming
met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale verdragen.
2. De maatregelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel a, moeten onder meer
voorkomen dat als gevolg van ontwikkeling meer regen -, storm-, riool-, of
andersoortige verontreiniging van het kustgebied en het zeewater plaatsvindt.
F.

Onder verlettering van artikel 12, derde lid, onderdeel c tot artikel 12, derde lid, onderdeel
b, vervalt artikel 12, derde lid, onderdeel b.
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Artikel II

Deze landsverordening treedt in werking op een bij landsbesluit te bepalen tijdstip.
Gegeven te Willemstad,

De Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning,

Uitgegeven de
De Minister van Algemene Zaken,
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I.

ALGEMENE TOELICHTING

1.1.

Inleiding

Het wettelijk kader ter zake van ruimtelijke ontwikkelingsplanning vindt zijn grondslag in de
Landsverordening Grondslagen Ruimtelijke Ontwikkeling (P.B. 1976, no. 195) (hiema: LGRO).
In 1980, nog voordat de LGRO in werking trad, heeft de eilandsraad van het eilandgebied
Curayao de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curayao (A.B. 1980, no. 6)
(hiema: EROC) vastgesteld. Deze eilandsverordening trad op 3 oktober 1983 in werking. De
inwerkingtreding van de EROC heeft uiteindelijk geresulteerd in een concretisering van een
destijds door het eilandgebied Curayao ontwikkelde visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de
vorm van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curayao (A.B. 1995, no. 36) (hiema: EOP).
Ingevolge de Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (A.B . 2010
no. 87) is het EOP verheven tot landsverordening.
Het EOP heeft ge1eid tot diepgaande discussies aangaande de wijze en ook de mate van
ontwikkeling van het gehele eiland. In het kader van het voorliggende wetsontwerp worden
genoemd de disputen tussen het Eilandgebied Curayao, belanghebbenden en (wijlen) Pieter Maal
sr. 1 ( eigenaar van de gronden te Oostpunt), die zich keerden tegen het in het on twerp van het
EOP gestelde ter zake van de ontwikkeling van de gronden te Oostpunt.
Te dezen wordt verwezen naar het Landsbesluit van 6 maart 1997 No 1 No . 902/JAZ (hiema:
Landsbesluit 1997), waarin door de Gouverneur werd beslist op (onder meer) het door
voomoemde partijen ingediende beroep ter zake van het ontwerp EOP, zoals dat conform artikel
12 EROC ter inzage was gelegd aan de bevolking van Curayao.
Bij besluit van het Bestuurscollege van 15 mei 1997 (A.B. 1997, no. 24) trad het EOP in werking
met ingang van 23 mei 1997. Gezien het Landsbesluit van 6 maart 1997 No 1 No. 902/JAZ werd
voor Oostpunt, alsmede voor vier andere bestemmingen, te weten Popo, Jan Kok,

1

Vermeld als appellant nummer 48 in het Landsbesluit van 6 maart 1997 No I
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Siberie/Fontein en Wechi , bepaald dat bet EOP in werking treedt met uitzondering van de
onderdelen bedoeld in het dictum onder Vlll, LX en X van het Landsbesluit 1997.
Krachtens artikel I van het besluit A.B. 1997 no. 24 van het Bestuurscollege werd bepaald dat
voor wat betreft Oostpunt, A.B. I 995, no . 36 in werking werd gesteld met in acbtneming van
het bepaalde in het dictum onder VIII van bet Landsbesluit 1997. Aldus was de wettelijke status
ten aanzien van de bestemmingaanduiding van de gebieden te Oostpunt dat deze gebieden
bestemd waren als ' Conserveringsgebied ', 'Open Land ' en ' Water '. 2

1.2.

Beschrijving van de gronden te Oostpunt

Het gebied van ongeveer 4.400 ha. dat wordt aangeduid als 'Oostpunt', omvat het meest
oostelijke dee! van bet eiland Curac;;ao, beslaat ongeveer tien procent van de gehele oppervlakte
van het eiland en is daarmee groter dan bijvoorbeeld het Land Sint Maarten. Het gebied
aangeduid als ' Oostpunt', nauwkeuriger omscbreven als ' bet clustergebied Oostpunt' omvat de
landgoederen Klein Sint Joris, Oranjeberg, Fuik, Duivelsklip en Oostpunt.
Het gebied bestaat uit een gevarieerd landschap met gronden grenzend aan zee en aan
binnenwateren, meerdere plateaus en glooiend terrein.
De zuidkust van Oostpunt heeft een lengte van ongeveer twaalf kilometer, begint bij de
oostelijke kant van Fuikbaai en eindigt bij Punt Kanon. Dit overwegend vlakke kustgebied grenst
aan de beuvels bij Fuik en Duivelsklip, de diverse plateaus hebben boogtes varierend tot
maximaal negenentacbtig meter boven de zeespiegel.
De noordzijde van Oostpunt bestaat uit een kustvlakte met een Iengte van ongeveer twaalf
kilometer die begint bij bet oostelijke gedeelte van Sint Joris Baai en eindigt bij Punt Kanon.
Grenzend aan deze kustvlakte bevindt zicb een aantal boger gelegen terrassen.
De westelijke grens van bet gebied Oostpunt wordt deels gevormd door de gronden van bet
gebied Santa Barbara, deels sluiten de gronden van bet gebied Oostpunt bier aan op gronden in
eigendom van het Land.
Aanzienlijke delen van Oostpunt werden in het verleden gebruikt ten beboeve van landbouw, op
datum van dagtekening van bet onderhavige ontwerp worden er nog steeds gronden van
Oostpunt ten beboeve van landbouw aangewend.
Het gebied is thans afgesloten voor bet publiek en wordt slecbts bewoond door de erven Maal.

1.3.

De status van de te dezen ontworpen wetgeving

ln het ontwerp-EOP waren de gronden van Oostpunt bestemd als Conserveringsgebied, Open
land en Water. ln de bestemmingsvoorschriften ' Conserveringsgebied · en ' Open land ' was in
het ontwerp ten aanzien van Oostpunt nader bepaald dat:
2

Als ook vermeld in de brief van datum I september 2006, kenmerk 2006/39592 van het Bestuurscollege
van het Eilandgebied Curac;;ao aan de gemachtigde van de Erven Maal , mr R. Blaauw.
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1. alvorens tot enige ontwikkeling wordt overgegaan een Milieu Effect Rapportage
moet worden opgesteld en moet zijn goedgekeurd (hierna: MER-verplichting); en
2. het onder voorwaarden mogelijk is om 20% van deze bestemrningen te ontwikkelen
en te bebouwen (hierna: 20%-regeling).

Op grond van de EROC konden door belanghebbenden bezwaren worden ingediend tegen het
ontwerp-EOP. De vaststelling van het EOP geschiedde nadat op de ingediende bezwaarschriften
was beslist en nadat eventuele wijzigingen in het EOP verwerkt waren. Op basis van artikel 12,
vierde lid, van de EROC bestond voor hen die tijdig bezwaren bij de Eilandsraad hadden
ingediend, alsmede voor belanghebbenden die bezwaren hadden tegen wijzigingen die de
eilandsraad in het ontwikkelingsplan met bestemrningsvoorschriften, dan wei m de
bestemrningsvoorschriften had aangebracht, de mogelijkheid om binnen de termijn van
terinzagelegging schriftelijk beroep in te stellen bij de Gouverneur.
Tegen het besluit van eilandgebied Curayao tot vaststelling van het EOP is door verschillende
personen en organisaties beroep ingesteld bij de Gouverneur. Ten aanzien van Oostpunt is door
Maal

beroep

ingesteld

tegen

de

bestemrning

'Conserveringsgebied'

en

tegen

de

bestemrningsvoorschriften betreffende de 20%-regeling en de MER-verplichting voor de
gronden bestemd als 'Conserveringsgebied ' en 'Open land'. Daarnaast is door andere
appellanten verzocht voor 100% van de gronden te Oostpunt de bestemrning te wijzigen in de
bestemrning ' Conserveringsgebied' . Geen beroep is ingesteld waar het gaat om de bestemming
'Water'.
Bij Landsbesluit 1997 is door de Gouverneur beslist op de beroepen. Ten aanzien van de
ingestelde beroepen betreffende de bestemrning 'Conserveringsgebied' overwoog de
Gouverneur dat sommige gronden van Oostpunt bijzondere natuurwetenschappelijke en
landschappelijke
belanghebbenden

waarden
om

de

vertegenwoordigen,
gronden

van

doch

Oostpunt

de

voorgestelde
voor

100%

wijziging door
de

bestemming

'Conserveringsgebied' te geven, achtte de Gouverneur niet gerechtvaardigd. Daarom heeft de
Gouverneur deze beroepen ongegrond verklaard. Met betrekking tot de 20%-regeling, die onder
voorwaarden ontwikkeling van 20% van de gronden toestaat, oordeelde de Gouverneur dat deze
regeling, voor wat betreft de bestemrning 'Conserveringsgebied ', tegenstrijdig te achten was.
Hij overwoog dat de mogelijkheid tot ontwikkeling van 20% van het totaal van deze gronden
onbepaald is en voor een onevenredig dee! binnen de bestemming 'Conserveringsgebied' kan
komen te liggen. Tevens overwoog de Gouverneur dat wat betreft de MER-verplichting een
wettelijke basis ontbrak. De Gouverneur achtte de beroepen die betrekking hadden op de 20%regeling zoals neergelegd in artikel 9, derde lid, sub e en artikel 12, tweede lid, sub b van de
voorschriften, alsmede de MER-verplichting in voornoemde artikelen, daarom gegrond. De
Gouverneur sprak uit dat de Eilandsraad met inachtneming van hetgeen in het Landsbesluit
dienaangaande is overwogen ter zake een besluit diende te nemen.
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Bij de inwerkingtreding van het EOP op 23 mei 1997 is in het Atkondigingsb lad (A.B. 1997,
no. 24) vermeld, dat het EOP in werking treedt, doch "met uitzondering van de onderdelen
bedoeld in bet dictum onder Vlll van bet Landsbes luit van 6 maart 1997". Het onderdeel Vlll
betrof voor wat betreft Oostpunt uitsluitend bet bepaalde in artikel 9, derde lid, sub e en artikel
12, tweede lid, sub b van de voorschriften, alsmede de MER-verplichting in voomoemde
artikelen. De andere beroepen werden imrners door de Gouverneur ongegrond verklaard. Anders
gezegd:

bij

de

besternrningen

'Conserveringsgebied'

en

'Open

land'

traden

de

bestemrningsvoorschriften die zien op de 20%-regeling en de MER-verplichting niet in werking.
Wei in werking trad het EOP waar het gaat om de op Oostpunt gelegde bestemrningen, te weten
'Conserveringsgebied ', ' Open land' en 'Water'; tegen de bestemrning ' Water' is geen
beroepsgrond gericht en het beroep dat ziet op een wijziging van de bestemrning van aile
gronden van Oostpunt in de besternming ' Conserveringsgebied' is ongegrond verklaard.
Het voorgaande sluit ook aan bij de eilandsverordening A.B. 2000 no. 80, waarbij de eilandsraad
de besternrning 'Open land ' (artikel 12, derde lid, sub b) aileen ten aanzien van de MERverplichting wijzigde door deze te schrappen en dit niet deed bij de bestemrning
'Conserveringsgebied'. Ook hieruit blijkt dat de bestemmingen van Oostpunt daadwerkelijk in
werking zijn getreden, doch dat tot op heden nog geen vo lledige uitvoering is gegeven aan bet
Landsbesluit 1997. Ook is in de ei landsverordening A.B. 2000 no . 80 niet de 20%-regeling van
Oostpunt, als verrneld in de aanhefvan artikel 12, derde lid, onderdeel ben artikel 9, derde lid,
onderdeel e, van het EOP gewijzigd, zodat bij eilandsverordening A.B. 2000 no . 80 geen
vo lledig gehoor is gegeven aan Landsbesluit 1997.
Bezien in het Iicht van het gestelde onder Vlll van bet Landsbesluit 1997, lag het in de rede dat
de ei landsraad, op bet moment dat zij A.B . 2000 no . 80 atkondigde, zowel artikel 9, derde lid,
onderdeel e, van het EOP, alsook artikel 12, derde lid, onderdeel b, van bet EOP zou wijzigen.
Dit wordt met de onderhavige herziening bewerkstelligd.
De status van de te dezen ontworpen regeling is derhalve dat ten eerste uitvoering wordt gegeven
aan het Landsbesluit 1997. Ten tweede is voorts sprake van een herziening van de
bestemrn ingsvoorschriften van hetgeen bij de inwerkingstelling van het EOP ten aanzien van
Oostpunt werd bepaald.

1.4.

De onderhandelingen tussen de erven Maa1 en het Eilandgebied

Cura~ao

Ten tijde van de invoering van bet EOP was Maal doende om (delen van) Oostpunt te verkopen
aan een ontwikkelaar die (de len van) het gebied zou gaan ontwikkelen. Als gevolg van het in
het EOP bepaalde werd dit proces gestaakt. Maal, en thans erven Maal, hebben in verband met
de atkondiging van bet EOP een reeks vorderingen tegen bet Eilandgebied Cura<;:ao ingediend
waarin compensatie werd gevorderd vanwege gemiste inkomsten uit de (geblokkeerde)
ontwikke ling van Oostpunt. In bet kader van bet conflict tussen het Eilandgebied Cura<;:ao en
Maal wees bet Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen op 7 juni 1999 vonnis in
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de zaak met zaaknurnmer AR 653/96 Maal vs bet Eilandgebied Cura«;:ao. Het Eilandgebied
Cura«;:ao werd bevolen aan Maal scbadevergoeding te betalen. Beide partijen bebben boger
beroep tegen dat vonnis ingesteld. Tevens bebben de erven Maal nadien bet Eilandgebied
planschade aangezegd.
Dat vonnis, alsmede de aangezegde planschade, zijn de aanzet geweest voor onderbandelingen
tussen het eilandgebied en de erven Maal , als rechtsopvolgers van de in 1999 overleden Maal
sr., over een minnelijke regeling krachtens welke zowel aan de erven Maal zou worden
toegestaan om onder door bet Eilandgebied Curayao te stellen voorwaarden delen van Oostpunt
te ontwikkelen alsook aan de erven Maal een compensatie zou worden toegekend voor hetgeen
zij kracbtens het bovengenoemde vonnis - volgens het Gerecbt - aan compensatie dienden te
verkrijgen.
Op 14 februari 200 I kwam tussen de erven Maal en bet Eilandgebied Cura«;:ao een
onderhandelingsprotocol tot stand. 3 De juridiscbe procedures tussen de erven Maal en bet
Eilandgebied Curayao zijn uiteindelijk op 25 augustus 20 I 0 geeindigd middels ondertekening
door partijen van een vaststellingsovereenkomst, waarna partijen het boger beroep bebben
ingetrokken.
In de vaststellingsovereenkomst zijn partijen gekomen tot een totaaloplossing in bet kader van

de door het Eilandgebied Curayao gewenste economische ontwikkeling in bet algemeen en de
verantwoorde grootschalige ontwikkeling van de gronden te Oostpunt in het bijzonder, vanwege
de daaruit naar verwacbting voortvloeiende positieve sociaal maatscbappelijke en economiscbe
effecten voor Curayao.
Tevens werd in de vaststellingsovereenkomst overeengekomen dat bet Eilandgebied Curayao op
haar kosten, na verkregen toestemming van de Eilandsraad voor een onderhandse aanbesteding,
een tweetal gerenommeerde buitenlandse bureaus zou aanstellen, gespecialiseerd in bet doen
van onderzoeken ter zake ruimtelijke ordening en/of sociaal economische impact c.q.
infrastructurele impact van grootschalige projecten.
Door het doen uitvoeren van die onderzoeken werd beoogd duidelijkheid te scheppen aangaande
meerdere aspecten van een duurzame ontwikkeling van ongeveer vijftig (50) procent van de
gronden te Oostpunt, 4 te weten:
1.

ii.
111.

de planologiscbe-, ecologische- en milieukundige gevolgen van die ontwikkeling;
de te stellen eisen opdat daarbij sprake zou zijn van duurzame ontwikkeling; en
de fmanciele, sociale-, sociaaleconomische- (macro )economische- en infrastructurele
gevolgen (inclusief zogebeten bovenwijkse kosten) van de ontwikkeling.

3

A Is vermeld in de eerste paragraaf van de vaststellingsovereenkomst
Als vastgelegd in artikel I van de vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied Curayao en de
erven Maal en ook in het memorandum als geduid bij het vijfde gedachtestreepje op pagina 2 van de
vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied Curayao en de erven Maal.

4
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2.

De totstandkoming van de Landsverordening

2.1.

De Onderzoeken

Op 30 juli 2010 werden, gelijktijdig met de goedkeuring door de Eilandsraad van het
Eilandgebied Cura<;:ao van de vaststellingsovereenkomst, ook het document "Terms of
Reference Planning Study for the development of Eastpoint Curacao" en het document "Terms
of Reference Economic Impact Study for the development of Eastpoint Curacao"
(laatstgenoemde documenten verder ook aangeduid als de "TOR' s") goedgekeurd. De TOR ' s
werden gebruikt te r voorbereiding van ontwerp(herzienings)wetgeving waarmee de Eilandsraad
van het Eilandgebied Cura<;:ao uitvoering gaf aan de krachtens artikel 3 EROC vereiste
onderzoeken zodat in het EOP zou kunnen worden voorzien in de ontwikkeling van de gebieden
te Oostpunt.
De TOR's werden gebruikt ten behoeve van een aanbestedingsprocedure waardoor beoogd
werd

5

een tweetal gerenommeerde buitenlandse bureaus te se lecteren die gespecialiseerd zijn

in het doen van onderzoeken ter zake van ruimtelijke ordening en/of sociaal economische impact
c.q. infrastructurele impact van grootschalige projecten.
De in de TOR ' s geformuleerde doelstelling was het verkrijgen van een analyse van twee concept
plankaarten ter zake van het gebruik van Oostpunt zoals die door het Bestuurscollege waren
vastgesteld en door de Eilandsraad waren goedgekeurd om nader te worden onderzocht.
De uitgangspunten van de vorenbedoelde ontwerpen waren, in concreto uitgewerkt:
1.

De ontwikkeling van Oostpunt

11.

De realisering van 10.000 ofmeer woningen voor permanente ofsemi-perrnanente
bewoning in de vorm van vrijstaande huizen, appartementen en ook time-sharing
proj ecten.

111.

De ontwikkeling van hotel projecten met 2.000 - 3.000 hotel kamers .

iv.

De ontwikkeling van twee jachthavens en een grote go lfbaan.

In de TOR's zijn twee scenario's in daarbij behorende concept plankaarten opgenomen, waarin
de bovenbedoelde ontwikkeling was aangegeven ten behoeve van het onderzoeken van de
hierboven genoemde uitgangspunten.
Het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura<;:ao heeft bij besluit van 22 september 20 l 0
(POVO No . 20 l 0113000) een zogeheten Projectcomrnissie Oostpunt, hierna te noemen: de
"Projectcomrnissie" , ge·installeerd, die tot taak had de voortgang te monitoren van de nakoming
door het Eilandgeb ied Cura<;:ao, en daarna het Land Cura<;:ao als haar rechtsopvolger, van de
verbintenissen voortvloeiend uit de vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied Cura<;:ao
en de erven Maal en daarin ook de Raad van Ministers te adviseren aangaande de mogelijkheden

5

Letterlijk uit de vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied en de erven Maal Paragraafi de
Onderzoeken, eerste paragraaf
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van de ontwikkeling van Oostpunt. De Projectcommissie Oostpunt is conform de beslissing van
de Eilandsraad ingesteld door het Bestuurscollege van Cura9ao met als taak het monitoren en
coordineren van de Economic Impact Study en de Planning Study. In de TOR voor de Planning
Study zijn 3 fasen gedefinieerd, waarvan derde fase van de Planning Study 'the preparation of
responses to each and every objection' omvatte alsmede 'advise to the relevant authorities
according to local legislation about the decisions on the objections'. De Eilandsraad, het hoogste
democratische orgaan van Cura9ao, vond het dus wenselijk dat de grondeigenaar betrokken was
bij de herziening van de bestemmingsvoorschriften. Dit is elders ter wereld, bijvoorbeeld in
Nederland, zeer gebruikelijk.
De Projectcomrnissie bestaat uit 5 personen,

waarvan de

voorzitter en 2 !eden

vertegenwoordigers zijn van de overheid zijn en 2 !eden door de grondeigenaar zijn aangewezen.
De overheid heeft derhalve een meerderheid in deze Projectcomrnissie.
Op 5 oktober 2010 zijn de TOR's naar 13 geselecteerde bureaus ten aanzien van de Planning
Study en 8 geselecteerde bureaus ten aanzien van de Economic Impact Study gestuurd ten
behoeve van de aanbesteding van voomoemde studies. Op 15 november 2010 werden door de
Projectcommissie diverse offertes ontvangen. Op basis van vooraf in de TOR's gedefinieerde
selectiecriteria heeft de Projectcommissie de offertes beoordeeld en op basis daarvan de Minister
geadviseerd.
Bij het besluit van de Raad van Ministers van 27 december 2010 verkreeg Wolff Landscape
Architecture en partners (hiema te noemen: "Wolff') de opdracht tot het verrichten van the
Planning Study. KPMG

ederland (hierna te noemen: "KPMG") verkreeg de opdracht tot het

verrichten van the Economic Impact Study. Dat onderzoek betrof de financiele-, de sociale-, de
sociaal- economische, de macro-economische en de infrastructurele aspecten van de
ontwikkeling te Oostpunt.

2.2

De TOR inzake de Planning Study

Het uitgangspunt voor de aanbevolen herzieningswetgeving ter zake van de ontwikkeling van
Oostpunt is als volgt in de TOR ter zake van de Planning Study gedefinieerd:

"This zoning plan needs to enable successful development of a mixed use master plan and
thereby attracting serious developers willing to develop Eastpoint capitalizing on the natural
beauty of the land with a focus on sustainability ".

Concreet 6 dienden in het kader van de TOR te verstrekken opdracht studies te worden
vervaardigd voor het uitvoeren van:

6

Zie hoofdstuk 4, pagina 12 TOR
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Een analyse van bijgevoegde scenario's vanuit milieu- en ontwikkelingsoptiek in

1.

verband met het voornemen van het gebruik van de gronden van Oostpunt als
weergegeven op de kaarten als opgenomen in de TOR.

Een set aanbevelingen ter zake van duurzame ontwikke ling en bescberming van

11.

de omgeving.

Een oordeel over de in de TOR opgenomen scenario' s op basis waarvan

111.

geadviseerd werd voor een aanbevo len EOP kaart.
Ten tijde van de aanvang van de werkzaamheden van Wolff in bet kader van het Oostpunt
ontwikkelingstraject is in overleg tussen de Projectcomrnissie en Wolff bes loten dat Wolff ook
zou komen met een eigen door haar aanbevolen scenario. Wolff diende te komen met een
alternatief voor de ontwikkeling van de gronden van Oostpunt in die zin, dat zij een eigen
concept plankaart zou vervaardigen houdende een planning van bet gebruik aan de grond,
waarbij aan de uitgangspunten zoals genoemd in de volgende paragraaf zou worden voldaan.

De door Wolff Landscape Architecture verrichte analyse

2.3

Wolff, sam en met de door baar ingescbakelde deskundigen, heeft een analyse 7 gemaakt van de
scenario's als opgenomen in de TOR's. Het door Wolff vervaardigde rapport kan worden
gedacht de basis te zijn van het voorliggende wetsontwerp. Het rapport van Wolff omvat
concreet:

Analyse van natuur en culturele waarden van het landschap
Een onderzoek van het landschap

8

9

Een set basisprincipes aangaande de ontwikkeling van het gebied

10

Een analyse van infrastructurele gevolgen en ter zake van duurzame ontwikkeling

11

Aanbevelingen ter zake van duurzame ontwikkeling en bescberrning van ecologiscbe
systemen

12

In het rapport is in het kader van de aan Wolffverleende opdracbt, en aldus in bet kader als door
de TOR betreffende de Planning Study bepaald, een nieuwe plankaart - afwijkend van de bij de

7

Wolff cs. Eastpoint Planning Study 31 May 20 II Chapter 3 ' Preliminary Development Plan
Evaluations'
8 Chapter 2 ' Environmental and ecological assessment'
9 Chapter 4 ' Site analysis'
1
Chapter 5 'Principles supporting proposed zoning amendments'
11
Chapter 7 ' Infrastructural assessment and sustainability report
12
Chapter 8 Recommendations for Sustainable Development and Protection of Ecological Systems

°
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TOR gevoegde ontwikkel scenario's - voor het gebruik van de gronden van Oostpunt
vervaardigd.
Wolff heeft de belangrijkste doelen 13 van de plankaart voor de ontwikkeling van Oostpunt als
volgt geformuleerd

I.

14

:

Bescherm de bestaande omgeving en de ecosystemen van Oostpunt door middel van
het identificeren van ecologi ch kwetsbare gebieden en het bij de ontwikkeling van
Oostpunt ofwel vermijden van die kwetsbare gebieden ofwel het voorzien van een
bufferzone tussen die gebieden en te ontwikkelen gebieden, of het bepalen dat
toekomstige ontwikkelingen zullen worden gerealiseerd, middels toepassing van wat
wordt geduid als ' Best Management Practices' , om de potentiele impact van de
ontwikkeling te verminderen of te vermijden. Deze gebieden zijn aangewezen als
·conserveringsgebied'. Yoor deze gebieden is vastgesteld dater geen ontwikkeling zal
plaatsvinden behoudens een weg of een pad die een drainage corridor moet doorkruisen
(zolang de normale drainage stroom gehandhaafd blijft) en restauratie van historische
gebouwen (bijvoorbeeld Landhuis Fuik, vuurtoren).

2.

Ontwikkel het gebied op een wijze die de waarde van de grond tot zijn recht doet komen
en creeer een gemeenschap ten behoeve van meerdere doeleinden (wonen, werken,
recreatie e.d.), door gevarieerde

inkomensgroepen op

basis van duurzame

stedenbouwkundige principes, welk gebied niet slechts een toeristische bestemming is,
maar ook een omgeving waar bewoners van het eiland Ieven en werken en zich
ontspannen.
De specifieke uitgangspunten en richtlijnen die de basis vormen voor de aanpassing van de
bestemrningen te Oostpunt, worden in de volgende twee sub paragrafen toegelicht.

2.3.1

Uitgangspunten ten aanzien va n de natuu rlijke omgeving
I.

Geen ontwikkeling in wetlands, ongeacht of die zijn ontstaan als gevolg van
getijdenwater, brak water (a is een mix van zeewater en grond- en/of regen water),
grond- en/of regenwater, salina ' s en de vorenbedoelde gronden te bestemrnen als
'Conserveringsgebied '.

2.

Geen ontwikkeling in de mangrovegebieden; al die gebieden te bestemmen als
'Conserveringsgebied '. De gebieden met mangroven in Fuikbaai en in La gun
Blancu te bestemmen als 'Conserveringsgebied '.

13
14

Wolff gebruikt de term ' principal goals'
Vrije vertaling van het gestelde in het vijfde hoofdstuk van het rapport
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3.

Geen ontwikkeling van laag liggende (bij tijden of permanent) drassige gebieden,
waarbij langs de grenzen van dergelijke gebieden - voor zover relevant- aan beide
zijden een bufferzone van vijftig meter (aldus dan in totaal honderd meter) zal
worden aangehouden.

4.

Maak waar mogelijk gebruik van regenwater en beschouw dat als een kostbaar
goed dat kan worden opgeslagen en gebruikt en laat dat water niet direct
wegvloeien. Pas Best Management Practices toe ten beboeve van bet beheer van
dat water. De afvoer van overdadige hoeveelheden regenwater 15 na de
ontwikkeling zal zodanig zijn als voor de ontwikkeling, zodat de natuurlijke

wetlands (als hierboven aangeduid) daardoor zo min mogelijk worden verstoord.

5.

Geen ontwikkeling op pieken en heuveltoppen en op de bovenkant tangs de randen
steile rotsformaties ofter plaatse van andere belangrijke geologische delen van bet
gebied, en beperkte ontwikkeling op de lagere hellingen op een wijze die het
natuurlijke silhouet van het landschap in stand laat.

6.

Geen ontwikkeling van gronden op steile hellingen.

7.

Een beperkte ontwikkeling van de lagunes ten behoeve van waterrecreatie, in de
vorm vanjachthavens en woningen op palen deels gebouwd boven en in bet water
van de kustlijn, welke gebieden de bestemming hebben 'Toeristisch gebied'.

8.

Geen andere ontwikkeling is toegestaan in de lagunes dan genoemd onder 7 en
deze

onontwikkelde

gebieden

verkrijgen

de

bestemming

'Water'.

De

mangrovegebieden die in de lagunes voorkornen verkrijgen de besternrning
' Conserveringsgebied'.

9.

Geen ontwikkeling op de smalle landtongen die de lagunes van de zee scheiden.

I 0.

Uitgangspunt is dat aan de toekomstige ontwikkeling eisen worden gesteld om de
aantasting van koralen te minimaliseren. Verstoring aan bet koraal door
baggerwerkzaarnheden of bet maken van een opening in de landtong van de
lagunes moet tot een minimum worden beperkt met minimale directe fysieke
impact als het gevolg van afvoer van regenwater en uitstoot van restwater.

15

Wolff gebuikt hier de aanduiding: stormwater

/ ~ -9 -201 fo
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11-38

Er zijn corridors 16 voorzien in de plankaart die conserveringsgebieden onderling

11.

verbinden om op die wijze het effect van de fragmentatie van de natuur1ijke habitat
van de flora en fauna in het gebied zo min mogelijk te verstoren.

12.

Uitgangspunt is dat de toepassing van windenergie onder strikte voorwaarden
geschied ter bescherming van de vleerrnuizen- en voge1populaties in het gebied.

13.

Het behoud van historische en culturele zaken en historisch en cultureel van belang
zijnde delen van het landschap.

14.

Geen ontwikkelingen in de directe omgeving van landhuis Fuik, om op die wijze
de historie van dat landhuis en de aangrenzende landbouwgronden ter plaatse te
behouden.

15 .

Geen ontwikkelingen in de directe omgeving van landhuis Klein Sint Joris om op
die wijze de historie van dat landhuis en de aangrenzende landbouwgronden ter
plaatse te behouden en om op die wijze het actieve gebruik van dat landhuis te
behouden.

De conclusie van Wolff is dat een verantwoorde duurzame ontwikkeling van Oostpunt mogelijk
wordt geacht.

2.3.2

De uitgangspunten ten aanzien van de plankaart

Concreet forrnuleert 17 Wolff op grond van door het team verrichte analyses de navolgende
uitgangspunten van de plankaart waarop het ontwerp is gebaseerd:
I.

Plan de ontwikkeling van Oostpunt als een integrale gemeenschap en niet slechts
als toeristische bestemrning.

2.

Er moet worden voorz1en m gemeenschapscentra in een of meer stedelijke
woongebieden waarin een gemengde ontwikkeling wordt toegepast en waarvan
onderdeel uitmaken: winkels, horecagelegenheden, uitgaanscentra, zakelijke
dienstverlening en kantoren maar ook dienstverlening door de overheid, dat alles
in de nabijheid van hotels en bebouwing.

16
17

Wolff gebruikt hier de tenn 'wild life corridor'
Vrije vertaling van het gestelde in het vijfde hoofdstuk van het rapport
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3.

Het potentieel van de grand moet worden gerealiseerd door de zuidkust van
Oostpunt te gebruiken ten behoeve van toeristische doeleinden: de bouw van hotels
en wooneenheden en toerisme ondersteunende faciliteiten.

4.

De hotels zullen aan of nabij de lagunes van de zuidkust worden gelokaliseerd
omdat de lagunes kunnen worden benut om in te zwemmen.

5.

Ook de bebouwing zal aan of nabij de lagunes van de zuidkust en ook op andere
plaatsen langs de kust worden gelokaliseerd.

6.

Stedelijke woongebieden kunnen op de hellingen achter de voor toerisme
bestemde kuststrook worden aangelegd, waarbij kan worden gestreefd naar
bebouwing met een uitzicht over zee.

7.

Uitgangspunt van de ontwikkeling van Oostpunt zal met toepassingen van
beginselen van duurzame ontwikkeling worden gerealiseerd, zoals beperking van
energiegebruik en beperking van de impact van de ontwik.keling op de natuurlijke
omgeving. Minimalisering van die impact kan worden gerealiseerd door het gebied
in beginsel als grotendeels bijvoorbeeld 'self supporting' te ontwikkelen en waar
mogelijk kan de generatie van verkeerstromen vanuit het Oostpunt gebied naar de
andere delen van het eiland worden geminimaliseerd. Afvalwaterstromen kunnen
worden gereinigd en indien mogelijk kunnen 'deep sea cooling' systemen en
windenergie worden toegepast.

8.

In Fuik baai is eenjachthaven voorzien, omdat die baai voldoende diepte heeft om
toegang te verschaffen tot de zee.

9.

Toegang tot Lagun Blancu vanuit zee door de bestaande connectie kan alleen
worden gerealiseerd, indien dat mogelijk is zonder dat er koraalriffen en/of ook
stranden langs de randen van de lagunes worden beschadigd .

IO.

In Lagun Blancu kan eenjachthaven worden aangelegd. Ook kan gedacht worden
aan een beperkt aantal woningen op palen langs het water in Lagun Blancu en Awa
di Oostpunt, als die ontwikkeling mogelijk is zonder onacceptabele impact op de
bestaande flora en fauna. Het land krijgt ten behoeve van die ontwikkeling de
bestemming 'Toeristisch Gebied ' en het water de bestemming ' Water'.
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II.

Er dient te worden gestreefd naar bet beboud van Awa Blancu en Awa di Oostpunt
door het gebruik van het water slecbts toe te staan aan zwemmers, duikers en
snorkelaars en ongemotoriseerde vaartuigen.

12.

Gebruik een dee! van de noordkust ten behoeve van een tweetal 'players golf
courses' zijnde go1fbanen met een hoge moeilijkheidsgraad, doordat bij de aanleg
gebruik wordt gemaakt van zowe1 het kust gedeelte a1s het hoger gelegen gedeelte.

13.

Gebruik een dee! van het gebied - gelegen in het midden van Oostpunt - dat niet
geschikt is ten behoeve van woningbouw, ten behoeve van de aan1eg van een
golfbaan met een geringe moeilijkheidsgraad.

14.

Het wegennet van Oostpunt dient op meerdere punten te worden aangesloten op
bet aangrenzende wegennet om redenen van flexibiliteit en veiligbeid.

15.

Er dient een hoofdweg te worden aange1egd vanaf de westelijke grens van bet
gebied 1angs, of althans achter de zuidkust ten behoeve van de ontsluiting van de
kustgebieden met bogere bebouwingsdicbtbeid.

16.

Het wegennet van Oostpunt dient te worden uitgevoerd met een of meer
rondwegen, ter verboging van de flexibiliteit en verdeling van de verkeersdrukte.

De 75 hectare 18 aangewezen grond die de erven Maal zullen overdragen aan hetLand Cura<;ao
moet grenzen aan de perceelgrens van Fuik.

2.3.3 Koppeling plankaart met de bestaande EOP wetgeving
De in de vorige paragrafen genoemde uitgangspunten ten aanzien van de natuurlijke omgeving
(paragraaf 2.3.1) en uitgangspunten ten aanzien van de plankaart (paragraaf 2.3.2) hebben
geresulteerd in een plankaart waarin rekening is gehouden met de natuurlijke waarden van bet
gebied en waarbij het bestaande landschap wordt gerespecteerd.
Voor de bestemmingsvoorschriften 'Stedelijk woongebied', 'Toeristisch gebied' en 'Landelijk
woongebied ' gelden voor de gronden te Oostpunt aanvullende en dus afwijkende eisen ten
aanzien van de bestaande definities in bet EOP, zulks om ervoor zorg te dragen dat aan
voomoemde uitgangspunten bij en na ontwikkeling zal worden voldaan. Hiertoe is in
bestemmingsvoorschriften van artikel 3, 7 en 11 de volgende afwijkende bepaling opgenomen:

18

K.rachtens artikel 20 van de vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied
Maal
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Cura~ao

en de erven

a.

"Passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden
getro.ffen die waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en e.ffectieve
bescherming van het mariene milieu en die waarborgen dat verontreiniging van
het kustgebied en het zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die
activiteiten in de vorm van gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden
wordt voorkomen, zulks in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit
regelgeving en internationale verdragen; en

b.

Passende maatregelen worden getro.ffen die waarborgen dat sprake is van
daadwerkelijke en e.ffectieve bescherming van natuurwaarden op land, zi.jnde
plant- en diersoorten als bedoeld in de Landsverordening grondslagen
natuurbeheer en - bescherming, die zich in het gebied bevinden, zulks oak
overigens in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en
internationale verdragen.

2. De maatregelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel a, moeten onder meer
voorkomen dat als gevolg van ontwikkeling meer regen-, riool-, of andersoortige
verontreiniging van het kustgebied en het zeewater plaatsvinden. "
Voor de in de bestemmingskaart opgenomen bestemmingen ' Agrarisch gebied', 'Water' , 'Open
land ', 'Parkgebied' en ' Hoofdwegen ' wordt aangesloten bij de bestaande definities in het EOP.
Het voorgaande geldt ook grotendeels ten aanzien van de bestemming 'Conserveringsgebied'.
Echter, omdat er te Oostpunt sprake is van een geheel nieuwe ontwikkeling van een groot gebied,
is hier binnen de bestemming 'Conserveringsgebied' op hiervoor speciaal geselecteerde del en
voorwaardelijk de ontwikkeling van golfbanen en een windmolenpark toegestaan. Op de
bestemmingskaart zijn deze gebieden aangeduid als ' Conserveringsgebied (golf)' en
' Conserveringsgebied (windmolenpark)'. De bestemming 'Conserveringsgebied' biedt gezien
het daarin in de richtlijnen opgenomen aanlegvergunningsstelsel voldoende waarborgen om deze
ontwikkelingen verantwoord toe te staan.

2.4

De TOR inzake de Economic Impact Study ('EIS')

In de TOR aangaande de economische impact zijn- ten aanzien van het onderzoek door KMPG
naar de fmanci ele, sociale, sociaaleconomische, macro-economische en de infrastructurele
aspecten van de ontwikkeling van Oostpunt- de volgende onderwerpen opgenomen ten aanzien
van het door Wolff aanbevolen ontwikkelingsscenario:

1.

Impact van de groei van de toeristische sector op Cura9ao: directe inkomsten,
werkgelegenheid, valuta opbrengsten, belasting opbrengsten gegenereerd door
bedrijven in de toeristische sector (o.a. hotels) en toeleveranciers van de
toeristische sector.
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2.

Impact van de groei van woningontwikkeling op Oostpunt: directe inkomsten,
werkgelegenheid, valuta opbrengsten, belasting opbrengsten gegenereerd door
bedrijven die diensten!producten leveren aan de nieuwe bewoners (woning en
inrichting, tuin, diensten, winkels, vrije tijdsbesteding en dergelijke) en
toeleveranciers van deze partijen.

3.

De impact van de bouw- en ontwikkelfase en de operationele fase zijn separaat
behandeld.

4.

De benodigde algemene voorzieningen en de algemene voordelen voor het
eiland:
De vereiste infrastructuur (buiten Oostpunt) om Oostpunt toegankelijk te
maken en benodigde investeringen hiervoor;
Macro economische impact (groei Bruto Nationaal Product, groet van
belastinginkomsten,

werkgelegenheid,

lonen,

export)

en

kwalitatieve

verbetering van de economie, waardoor de verdiencapaciteit structureel groter
wordt (o.a. groei mogelijkheden voor toerisme, stijging van de welvaart,
stijging van de kwaliteit van openbare voorzieningen, de kwaliteit van Ieven
voor de inwoners van Curac;:ao ).

2.5

De door KPMG uitgevoerde studie

KPMG heeft een analyse gemaakt van de econornische impact van het door Wolff aanbevolen
ontwikkelscenario zoals beschreven in de TOR. Dit betekent dat een belangrijk uitgangspunt is
dat de vraag naar woningen en hotelkamers gelijk zal zijn aan het aanbod .
Met klem wordt benadrukt dat de EIS geen haalbaarheidsstudie of marktstudie is. Dit is aan de
uiteindelijke

ontwikkelaars/investeerders,

die

zullen

gaan

ontwikkelen

nadat

de

bestemrningsvoorschriften dit mogelijk maken. Het doe! van de EIS is daarom niets meer en
niets minder dan het berekenen van de econornische impact van het aantal woningen en
hotelkamers dat als gevolg van de herziening van de bestemmingsvoorschriften mogelijk
gemaakt zal worden. Het is tens lotte niet aan de overheid om in een markteconomie de financiele
en commerciele haalbaarheid van private ontwikkelingen te bepalen. De rol van de overheid is
het zorgen voor randvoorwaarden ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening waarbinnen
de ontwikkelingen te Oostpunt in de toekomst zullen plaatsvinden, zoals dat in onderhavige
Landsverordening gebeurt.
Een nader uitgangspunt is dat de ontwikkeling lineair zal plaatsvinden gedurende een periode
van 20 jaar, wat impliceert dat elkjaar 5% van de ontwikkelkosten worden ge"investeerd. In de
praktijk zal het ontwikkelproces afwijken, maar uitgaande van een ontwikkelperiode van 20 jaar,
zal een lineair patroon het gemiddelde van aile mogelijke ontwikkelscenario 's zijn.
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Als

gevolg

van

de

uitgangspunten

van

de

Planning

Study en de bestemmingskaart, is er vanuit gegaan dat de bewoners en bezoekers van Oostpunt
dezelfde samenstelling zullen hebben als de huidige bewoners en bezoekers van Curat;:ao. Dit is
consistent met de uitgangspunten van de bestemmingskaart zoals geformuleerd door Wolff,
waarin wordt gestreefd naar een gemengde ontwikkeling voor verschillende inkomensgroepen.
Deze uitgangspunten zijn gebruikt ten aanzien van inkomens en bestedingen.
Als onderdeel van de EIS is ook een zogenaamde sensitivity analyse opgenomen waarm
scenario's met minder woningen en hotelkamers, een tangere doorlooptijd, hogere bouwkosten,
een andere samenstelling van bewoner/bezoekers met daarbij andere bestedingspatronen etc.
doorgerekend.

De aanpak van de EIS heeft als volgt plaatsgevonden:
•

data collectie: het verzamelen van benodigde informatie betreffende de relevante
econornische parameters middels desk research en het raadplegen van diverse publieke
en private organisaties;

•

ontwikkelen van een model : bouwen van een rekenmodel, het vaststellen van de input
parameters en de te berekenen uitkomsten;

•

berekenen econornische impact: het doorrekenen van het primaire scenario en de
sensitivy analyses ; en

•

rapportage: het schrijven van het rapport en het valideren van de uitkomsten en bet
rapport van de relevante stakeholders ..

Het model bestaat uit een drietal modules: de ontwikkel module, die de economische impact van
de ontwikkelings/bouwactiviteiten berekent, een residentiele module, die de impact berekent
van het aantal nieuw te bouwen woningen en een toeristische module, waarin de economische
impact van de nieuw te bouwen hotelkamers is gecalculeerd.
De ontwikkelingsmodule betreft tijdelijke effecten gedurende de ontwikkelings/bouwfase. De
primaire inputs worden bepaald door het aantal te bouwen units en de infrastructuur, waarbij
ervanuit wordt gegaan dat de infrastructuur behorende bij een deelontwikkeling tegelijkertijd
met die deelontwikkeling wordt gebouwd.
De residentiele en toerisme modules betreffen de permanente economische impact van de
ontwikkeling van Oostpunt. Deze zal opbouwen gedurende de ontwikkelfase en na completering
van de ontwikkeling zal dit effect volledig merkbaar zijn. Het aantal te bouwen eenheden is een
belangrijke input variabele, maar ook het type bezoekers en bewoners en de bijbehorende
bestedingspatronen, inkomens, belastingen, import, kosten etc.
Het model berekent de directe, indirecte en afgeleide effecten, die als volgt zijn gedefinieerd:
•

directe effecten: effecten die direct het gevolg zijn van bestedingen of investeringen in
verband met de ontwikkeling van Oostpunt, bijvoorbeeld de effecten van toeristen die
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geld uitgeven in een hotel, wat leidt tot winsten, betaling van salarissen en belastingen
van dat hotel ;
•

indirecte effecten: effecten van vervolg bestedingen, bijvoorbeeld de bestedingen van
de leveranciers van het hotel en van hun leveranciers/producenten; en

•

afgeleide effecten: dit zijn effecten die volgen uit de bestedingen van huishoudens,
maar ook die van de werknemers van de hotels en die van de leveranciers van de hotels.

Voor de Economic Impact Study is een input-output tabel gecreeerd ter beschrijving van de
bestedingspatronen van consumenten en hoe de bestedingen van een sector doorwerken in
andere sectoren. Dit model berekent de oneindige circulatie als gevolg van transacties in de
economische sectoren, de lonen en transacties van de huishoudens. Omdat in iedere ronde van
geldstromen geld uit het systeem vloeit, worden de impacts met iedere ronde kleiner totdat zij
nul benaderen. Dit resulteert in de zogenaamde Leontief multipliers.
Het input-output model in de Economic Impact Study is gebaseerd op de 2004 Supply- Use
tabellen van het Centraal Bureau Statistiek (2009) en is geactualiseerd op basis van het Bruto
National Product in 2009.
Op basis van het input-output model zijn de volgende multipliers berekend voor de indirecte en
afgeleide effecten: de output multipliers, de inkomens multipliers, de toegevoegde waarde
multipliers, de werkgelegenheidsmultipliers en de import multipliers.
Het input-output model is slechts bepaald om de multipliers te berekenen, die vervolgens input
variabelen zijn voor het economische impact model.
De uitkomsten van het model zijn vergeleken met de resultaten van economische modellen die
gebruikt worden in

Cura~ao,

zoals Turistika en Curalyse. Turistika berekent de impact van

toerisme op de economie op basis van het aantal ovemachtingen. Het ministerie van
Economische Zaken heeft een calculatie gemaakt op basis van hetzelfde aantal ovemachtingen
als gebruikt in de Economic Impact Study. In het Turistika model komen de uitgaven van
toeristen 10% hoger uit dan in de Economic Impact Study en het aantal banen is ongeveer 30%
hoger. Turistika berekent de directe en indirecte impact, doch niet de afgeleide effecten. Omdat
de exacte onderliggende aannames in Turistika niet bekend zijn, is het niet mogelijk de
verschillen met de Economic Impact Study te verklaren.
Curalyse is een macro economisch model , dat de impact van macro economische veranderingen
doorrekent. Omdat het een macro economisch model is, berekent Curalyse niet de impact van
separate sectoren. In de toeristische module is het mogelijk de impact van een groei in toerisme
door te rekenen. Volgens Curalyse leidt een toename van 46% in het toerisme tot een toename
van het Bruto

ationaal Product van NAF 700 miljoen en de toename van de export met NAF

700 miljoen. Dit terwijl de uitgaven van toeristen ten tijde van de Economic Impact Study AF
550 miljoen bedroegen.
In de hoofdmodule van Curalyse wordt het effect van een groei van export berekend. Een groei
van export met NAF 250 miljoen als gevolg van toerisme, resulteert in een toename van het B P
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met NAF 225 rniljoen. Deze uitkomst is lager dan het totaal van de indirecte en afgeleide effecten
berekend in de Economic Impact Study. Dit kan verklaard worden doordat een input-output
model niet compenseert voor de substitutie van beschikbare middelen. Curalyse schat dat 1.650
jobs zullen worden gecreeerd en dat de netto overheidsinkomsten zullen groeien met NAF 90
rniljoen per jaar. Deze schattingen zijn hoger dan die van de Economic Impact Study omdat de
Economic Impact Study slechts de directe impact van belastingen berekent. De reductie van
werkloosheidsuitkeringen komt in beide modellen op dezelfde uitkomst.
Omdat Curalyse niet gericht is op de impact van specifieke sectoren, is het model niet geschikt
om de impact van een specifieke investering te meten. Het is voornamelijk een model om de
impact van veranderingen in de econornische structuur en het overheidsbeleid te berekenen.
Echter, de vergelijking met Turistika en Curalyse doet concluderen dat de Economic Impact
Study de economische impact van de ontwikkeling van Oostpunt niet overschat.

2.5.1 Uitgangspunten van de Economic Impact Study
Het aantal eenheden dat is gebruikt als input voor de Economic Impact Study is berekend door
de oppervlakten van de diverse bestemmingen op de aanbevolen bestemmingskaart te
vermenigvuldigen met een binnen de bandbreedte van het EOP toegestane eenheden per hectare.
Nr.
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De infrastructuur buiten Oostpunt (external road) is gebaseerd op de Planning Study, waarin is
aangegeven dat 16,8 kilometer of eenbaanswegen (2 richtingen met 1 baan) dienen te worden
uitgebreid en 7,8 kilometer tweebaanswegen dienen te worden aangelegd, In totaal24 kilometer.
Om al de bestaande verkeerscongestie op te lossen dient een aantal van deze wegen al deels te
worden verbreed los van de ontwikkeling van Oostpunt. Daarom worden de benodigde
investeringen voor het verbreden van deze wegen voor 50% toegerekend aan de ontwikkeling
van Oostpunt. Dit zijn investeringen voor de overheid en komen terug in de financiele paragraaf
van deze memorie van toelichting.
De infrastructuur op Oostpunt is, conform de vaststellingsovereenkomst, voor rekening van de
ontwikkelaar. Dit houdt in dat het aanleggen en onderhouden van de wegen, de straatverlichting,
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de inrichting van de openbare ruimten, het bouwen en beheren van de nutsvoorzieningen private
investeringen zullen zijn.
De

publieke voorzieningen, zoals gezondheidszorg, onderwijs, ouderenzorg, sociale

voorzieningen, politie, justitie, publieke sport faciliteiten etc. zijn berekend op basis van op
Cura9ao geldende parameters. Het benodigd aantal vierkante meters benodigd voor publieke
voorzieningen is berekend op basis van het gemiddelde aantal vierkante meters voor publieke
voorzieningen per inwoner in Nederland. Dit gemiddelde is aangepast voor Curar;ao op basis
van informatie van de afdeling Uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ordening en Planning.
De overheidsuitgaven zijn berekend door bedrag aan overheidsgaven per inwoners ad NAF
9.500 te vermenigvuldigen met het aantal te verwachten nieuwe inwoners op Oostpunt.
Doordat de ontwikkeling van Oostpunt banen zal creeren, zal ook een verlaging van
werkloosheidsuitkeringen worden gerealiseerd.
De procentuele impacts van de ontwikkeling van Oostpunt op het bruto nationaal product en de
werkgelegenheid, zijn berekend ten opzichte van de op het moment van opstellen van de
Economic Impact Study meest recente beschikbare economische cijfers, namelijk die van 2009.
Het actualiseren van deze cijfers in de Economic Impact Study zal de economische impact zoals
berekend in absolute eenheden niet significant doen veranderen. De grootste impact op de
uitkomst van het model is het aantal te bouwen eenheden.

2.5.2 Uitkomsten van de Economic Impact Study
De Economic Impact Study laat zien dat de ontwikkeling van Oostpunt een enorme positieve
impact heeft op de economie van Cura9ao :
•

gedurende een periode van 20 jaar zal in totaal ongeveer NAF 6,7 miljard worden
ge"investeerd, resu!terend in een jaarlijkse investering van NAF 334 miljoen;

•

een tijdelijke groei van de directe toegevoegde waarde gedurende de ontwikkelperiode
van EUR 125 miljoen en 2.225 banen;

•

de directe permanente impact als gevolg van de ontwikkeling van nieuwe woningen en
hotelkamers komt op 4.000 banen en NAF 227 miljoen directe toegevoegde waarde;

•

met de indirecte en afgeleide effecten, komt de totale tijdelijke toegevoegde waarde
gedurende de ontwikkelperiode op NAF 395 miljoen en de permanente toegevoegde
waarde op NAF 623 miljoen; en

•

het additionele aantal ban en gedurende de ontwikkelperiode komt op 5.441 en het
aantal banen gebaseerd als gevolg van het aantal te bouwen woningen en hotelkamers
bedraagt op ongeveer 8.400.

De overheidsinkomsten en uitgaven worden nader toegelicht in de financiele paragraaf van
onderhavige memorie van toelichting.
aast de te kwantificeren economische impact ts m de studie ook ingegaan op niet
kwantificeerbare effecten, zoals nieuwe groei mogelijkheden om andere typen toeristische
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markten te openen. De ontwikkeling van Oostpunt zal complementair zijn aan het bestaande
toeristische aanbod en biedt daardoor de mogelijkheid voor het land om een meer gevarieerd
aanbod van toeristische producten aan te bieden.
Voorts wordt door de ontwikkeling van Oostpunt het gebied toegankelijk gemaakt voor
bewoners en toeristen. Het gebied zal een nieuw attractie zijn voor toeristen, met een impact op
het aantal toeristen en het type toeristen. De marketing budgetten van de ontwikkelaars en
ondememers kunnen helpen de intemationale bekendheid van

Cura~ao

te vergroten.

Het groeien van de bevolking, wat wordt mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van Oostpunt,
resulteert in schaalvoordelen, waardoor een hoger njveau voorzieningen kan worden geboden
voor de lokale bevolking.
Andere positieve effecten voor de lokale bevolking ZIJn dat door het verbeteren van de
toegangswegen naar Oostpunt, ook de wijken aan deze wegen zullen profiteren van betere
bereikbaarheid. De ontwikkeling brengt kansen voor eenieder, werknemers en ondernemers en
zal ook bijdragen aan het duurzaamheid en bewustheid van het belang van het beschermen
cultureel en natuurlijk erfgoed.

2.6

Formele besluitvorming en zienswijze procedure

Het rapport van Wolff en de analyses van KPMG werden op 25 mei 2011 gepresenteerd aan de
Raad van Ministers en beide rapporten zijn daarop ook vastgesteld door die raad rniddels haar
besluit van I juru 2011. Op basis hiervan heeft de Projectcomrnissie tezamen met een
vertegenwoordiger van de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken een concept van de
Landsverordening en bijbehorende memorie van toelichting opgesteld. Bij besluit van de Raad
van Ministers d.d. 15 augustus 2012 is er voor gekozen om een zienswijzeprocedure open te
stellen, die aansluit bij de voorbereidingsprocedure zoals deze voor 10 oktober 20 I 0 gelding had
in de EROC. Hierop zal in de volgende paragraaf nader op worden ingegaan.
Het voorontwerp van concept Landsverordening is op de hoorzitting van 30 oktober 2012
gepresenteerd. Na de hoorzitting is het voorontwerp ongewijzigd door de Minister gedurende de
terrnijn van dertig (30) dagen voor een ieder ter inzage gelegd, waarbij belanghebbenden in de
gelegenheid zijn gesteld hun zienswijzen omtrent het ontwerp kenbaar te maken. De Minister
heeft ter beoordeling van de ingediende zienswijzen in verband met de concept
Landsverordening en ter advisering van de Minjster de Commissie Zienswijzen ingesteld. Zij
die tijdig hun zienswijzen hebben ingediend, hebben de gelegenheid gekregen om een
mondelinge toelichting te geven aan de Commissie Zienswijzen tijdens een openbare hoorzitting
injanuari 2013 .
Tijdens een vergadering van de Projectcommissie met de voorzitter van de Commissie
Zienswijzen op 24 mei 2013, heeft de Projectcommissie het concept rapport van de Commissie
Zienswijzen van 18 april 2013 op hoofdlijnen van commentaar voorzien. Naar aanleiding
daarvan is met de voorzitter van de Commissie Zienswijzen overeengekomen dat de
Projectcommissie een gedetailleerde reactie op het concept advies van de Commissie
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Zienswijzen inzake de beoordeling van de zienswijzen zou opstellen. Gelet hierop heeft de
Projectcommissie op 13 september 2013 een reactie aan de Comrnissie Zienswijzen doen
toekomen. Op 3 december 20 13 he eft de Comrnissie Zienswij zen haar eindrapport afgerond, dat
door de Projectcornrnissie op 17 januari 2014 is ontvangen. De Projectcornmissie heeft op 6
februari 20 14 haar eindrapport, gebaseerd op de finale versie van het rapport van de Comrnissie
Zienswijzen, afgerond . Beide comrnissies zijn door de Minister in de gelegenheid gesteld om
hun standpunten in een presentatie d.d. 6 februari 2014 mondeling toe te lichten.
Op basis van aile voomoemde documentatie heeft de Minister, na deze nauwgezet te hebben
beoordeeld, een mening gevormd waarmee de basis is gelegd voor een zorgvuldige
besluitvorming, waarbij aile betrokken be Iangen in aanrnerking zijn genomen. De Minister heeft
een Beslisdocument opgesteld waarin zijn afwegingen en conclusies ten aanzien van de
ingebrachte zienswijzen zijn onderbouwd. Op basis hiervan is de concept Landsverordening en
memorie van toelichting aangepast. Deze aanpassingen betreffen voomamelijk de afwijkende
en aanvullende bepalingen binnen de bestemrningen 'Stedelijk Woongebied', 'Toeristisch
Gebied' en 'Landelijk Woongebied ', waardoor passende voorwaarden en passende maatregelen
ter bescherming van het milieu worden getroffen en met name ten aanzien van de koralen voor
de kust van Oostpunt. Belangrijk hierbij is dat deze maatregelen en voorwaarden op een zodanig
wijze worden verwoord in de concept Landsverordening, dat deze herkenbaar zijn voor
intemationale financiers en ontwikkelaars.
Als uitgangspunt is hierbij aansluiting gezocht bij de geest van het Verdrag van Cartagena en
met name het LBS-protocol ('Protocol concerning Pollution from Land-Based Sourses and
Activities'). Dit protocol geeft vergaande eisen ten aanzien van mogelijke vervuiling van het
mariene milieu als gevolg van activiteiten op hetland. HetLand Curac;:ao heeft dit LBS-protocol
niet geratificeerd. Reden hiervoor is dat het Land Curac;:ao aan de gehele ontwikkelde zuidkust
(maar ook de noordkust) afvalwater ('zwart water') en overtollig hemelwater door betonen
rooien afvoert naar zee. Derhalve kan het Land Curac;:ao gelet op de huidige ontwikkelingen
tangs de kust geen gevolg geven aan dit LBS-protocol. Desalniettemin zijn ten aanzien van de
toekomstige ontwikkeling van Oostpunt de uitgangspunten van het LBS-protocol wel de basis
voor de bestemrningsvoorschriften. Waar in het LBS-protocol vastgestelde effluent limieten
worden vastgesteld, is in de bestemrningsvoorschriften voor Oostpunt gekozen om passende
voorwaarden en passende maatregelen te treffen die daadwerkelijke en effectieve bescherming
van het mariene milieu waarborgt dat verontreiniging van het kustgebied en het zeewater als
gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van gebruik na realisatie van
de bouwwerkzaamheden wordt voorkomen.
In de zomer van 2014 heeft de Minister voomoemde documenten besproken in de Raad van
Ministers waarbij ten aanzien van de wijzigingen in de concept Landsverordening nader advies
is gevraagd aan de afdeling Wetgeving en Juridische Zaken en het Ministerie van Financien.
Deze adviezen zijn uitgebracht op respectievelijk 4 en 14 augustus 2014, waarna op IO
september 2014 door de Raad van Minister is besloten om het on twerp van de Landsverordening
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Oostpunt en bijbehorende memorie van toelichting formeel aan te bieden aan de Sociaal
Economische Raad ('SER') en informeel tevens aan de Raad van Advies. Op 8 juni 2015 heeft
de SER ad vies uitgebracht waama de Raad van Ad vies op 25 mei 2016 eindadvies heeft
uitgebracht. Naar aanleiding van deze adviezen is de onderhavige landsverordening en de
memorie van toelichting aangepast.

2. 7

Toelichting op de gevolgde procedure

ln artikel 11 lid 9 EROC is bepaald dat de Eilandsraad een ontwerp-ontwikkelingsplan met
bestemmingsvoorschriften vaststelt. De Eilandsraad als wetgevend orgaan bestaat na 10 oktober
2010 niet meer. Artikel III lid I van de Additionele Artikelen bij de Staatsregeling van Cura9ao
bepaalt dat de fungerende Eilandsraad van Cura9ao op het tijdstip van inwerkingtreding van de
Additionele Artikelen bij de Staatsregeling de hoedanigheid van Staten van Cura9ao verkrijgt.
Waar voorheen een regeling door rniddel van een eilandsverordening werd vastgesteld, is
daarvoor thans een landsverordening noodzakelijk. Sinds de staatskundige herstructurering vindt
een herziening van het EOP plaats middels een landsverordening in plaats van een
eilandsverordening zoals voor 10 oktober 2010.
Dat de gevolgde procedure juridisch correct is uitgevoerd is ook in rechte komen vast te staan
gelet op meerdere uitspraken van de bestuursrechter van het Gerecht in Eerste Aanleg waarbij
zij zich ten aanzien van de totstandkoming van een landsverordening onbevoegd heeft verklaard,
omdat de Staten op basis van de Landsverordening administratieve rechtspraak Nederlandse
Antillen en Aruba ('Lar') niet hebben te gelden als een bestuursorgaan in de zin van de Lar. Het
zijn immers de Staten van Cura9ao die concept landsverordeningen goedkeuren en vaststellen
en niet bestuursorgaan in de zin van de Lar.
De afweging is gemaakt of de herziening van de bestemmingsvoorschriften a! dan niet bij
Landsbesluit houdende algemene maatregelen ('Landsbesluit ham') kan worden vastgesteld. Uit
de letterlijke tekst van de artikelen 5, eerste lid, en 6, vijfde lid, van de Landsverordening ter
uitvoering van additioneel artikel 1 van de Staatregeling van Cura9ao ('Landsverordening
algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur' A.B. 2010, no 87, hierna 'OVGR') volgt
genoegzaam dat waar melding wordt gemaakt van de eilandsraad en eilandsverordeningen
daarvoor in de plaats treden respectievelijk de Staten en landsverordeningen. Gelet op de plaats
van deze bepalingen in de OVGR alsmede de inho ud en strekking van deze artikelen kunnen
deze als de hoofdregel worden aangemerkt. Uit artikel 6 lid 1 OVGR blijkt dat de tekst van de
regelingen die ingevolge artikel 5 OVGR de staat van landsverordening van Cura9ao hebben
verkregen, de vo lgende !eden van artikel 6 OVGR slechts toepassing krijgen indien deze in de
nieuwe hoedanigheid noodzakelijk zijn. Dit geldt temeer omdat het 7c lid van artikel 6 OVGR
stelt dat waar voor de uitvoering van taken van het Land wordt voorzien in medewerking of
tussenkomst van eilandelijke organen de desbetreffende artikelen vervallen voor zover deze voor
medewerking of tussenkomst in de gewij zigde rechtsorde geen plaats meer is. Hieruit volgt de
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landsverordening dient plaats te vinden, en derhalve niet bij Landsbesluit ham.
Tevens is afgewogen om de herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt te
combineren met een algehele herziening van het EOP. Echter in verband met belang om binnen
redelijke termijn tot een oplossing te komen voor het sinds 1995 decennia langslepende conflict
met Maal en de bepalingen in de vaststellingsovereenkomst, die in augustus 20 I 0 is
goedgekeurd, waarbij door het Eilandgebied is overeengekomen met de grootst mogelijke
voortvarendheid de bestemmingswijziging van Oostpunt te bewerkstelligen, is het noodzakelijk
geacht de herziening van de bestemrningsvoorschriften van Oostpunt separaat te Iaten
plaatsvinden en niet te koppelen aan een algehele herziening van het EOP. Op basis van de
geldende wet- en regelgeving bestaat uitdrukkelijk de mogelijkheid om een dee! van de
bestemmingsvoorschriften van het Eilandelijk Ontwikkelplan te herzien.
De totstandkoming van een wet in formele zin is niet onderhevig aan toetsing bij de
bestuursrechter. Een landsverordening wordt tenslotte door de volksvertegenwoordiging
aangenomen. Een landsverordening wordt als hoogste vorm van regelgeving op Curac;:ao gezien;
deze wet in formele zin vormt de directe uitdrukking van de wil van de meerderheid van de
bevolking. De vaststelling daarvan geschiedt derhalve door de volksvertegenwoordiging. Voor
de totstandkoming van een landsverordening is niet voorzien in een inspraakmogelijkheid voor
burgers, omdat deze wordt geacht op democratische gronden tot stand te komen. Op grond van
de in acht te nemen zorgvuldigheid en de wenselijkheid van een brede maatschappelijke
betrokkenheid, heeft de Raad van Ministers besloten een onverplichte inspraakprocedure (een
'onverplichte zienswijzenprocedure') in het Ieven te roepen en de inspraak van burgers mee te
Iaten wegen bij de opstelling van de concept Landsverordening. De term 'zienswijzen ' komt niet
letterlijk voor in de EROC maar voor de gevoerde procedure ten aanzien van de totstandkoming
van de concept Landsverordening van Oostpunt is aansluiting gezocht bij hetgeen is opgenomen
in de EROC, waarbij aile stappen op grond van de EROC exact zijn gevolgd. Op deze manier is
gewaarborgd dat de inspraak van de burgers, zijnde de verschillende zienswijzen van
maatschappelijke organisaties en individuen mede een rol hebben gespeeld bij de opstelling van
het onderhavige ontwerp van de landsverordening van Oostpunt. Het is echter onmogelijk om
aan aile diverse betrokken (en soms tegenstrijdige) belangen tegemoet te komen. In verband
daarmee zijn keuzes gemaakt teneinde te komen tot een verantwoorde toekenning van
bestemrningsvoorschriften binnen aile bestaande randvoorwaarden waaraan toekomstige
ontwikkelingen op Oostpunt zullen moeten voldoen.

2.8

l nternationale verdragen

ln de onderzoeken die ten grondslag liggen aan de concept Landsverordening is rekening
gehouden met verdragen die door hetLand Curac;ao zijn geratificeerd. Verwezen wordt naar de
Planning Study paragraaf3 .5.3 en 3.6.2 en de daarbij behorende Table 2 waarin de voor Curac;:ao
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relevante plant- en diersoorten per verdrag vermeld worden en naar de Site Analysis waar de
gebieden met belangrijke natuur- en culturele waarden in kaart zijn gebracht. Uit deze Planning
Study blijkt dater onder andere rekening is gehouden met het CITlS-verdrag, de IUCN Redlist
en het SPA W-protocol behorende bij het Verdrag van Cartagena.
Het staat ook buiten discussie dat het Land, bij de toetsing van initiatieven op basis van de
herziening van de bestemmingsvoorschriften, direct gevolg zal moeten geven aan de rechtstreeks
werkende verdragen, dan wei aan nationale wetgeving waarin bepalingen van de geldende
verdragen zijn ge·implementeerd. Het is een feit dat in de onderhavige landsverordening slechts
sprake is van het toekennen van globale bestemmingsvoorschriften; het afwegingskader met
betrekking

tot

rechtstreeks

werkende

verdragen

en

nationale

wetgeving

waann

verdragsbepalingen in zijn ge"implementeerd zal plaatsvinden in het vergunningentraject,
wanneer er daadwerkelijk sprake zal zijn van ontwikkeling. Opname van welke verdragen
precies zijn geraadpleegd is derhalve niet noodzakelijk en is bovendien overbodig in deze
memorie omdat bij opzegging van een verdrag ofbij ratificatie van een nieuw verdrag door het
Koninkrijk der Nederlanden de memorie van toelichting dan achterhaald zal zijn. Slechts in het
geval dat de herziening van de besternrningsvoorschriften onuitvoerbaar zou zijn kunnen
internationale verdragen in de concept wetgeving een rol spelen, maar daar is bij de
onderliggende onderzoeken niet van gebleken.

2.9

De visie van bet Land

Cura~,:ao

aangaande de ontwikkeling van Oostpunt

2.9.1. Inleiding

De opstellers van de LGRO waren zich er uiteraard destijds a! van bewust dat ruimtelijke
ontwikkeling een continu proces is, dat te allen tijde een afspiegeling is van het tijdsbeeld: de
perceptie van noodzakelijke ontwikkeling in het kader van een veelheid van deels eilandelijke,
dee is binnen het Koninkrijk en deels wereldwijd onderkende trends. Dat besefheeft geresulteerd
in een mechanisme dat is verankerd in artikel 8 LGRO, krachtens welk de overheid gehouden
was iedere vijfjaar de alsdan geformuleerde ruimtelijke planning te herzien.
Er moet worden geconstateerd dat het Eilandgebied Curayao, na de invoering van respectievelijk
de EROC en het EOP, nimmer heeft voldaan aan de door hetLand de Nederlandse Antillen in
het Ieven geroepen herzieningsplicht. Het voorgaande staat er echter niet aan in de weg dat op
Curayao sprake is geweest van voortschrijdende inzichten en feitelijke ontwikkelingen ten
aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling en ook ten aanzien van de uitgangspunten die aan het
EOP ten grondslag lagen.
Voordat van enige ontwikkeling te Oostpunt sprake kan zijn, client eerst het herzieningstraject
van Oostpunt te zijn afgerond. De in de vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied
Curayao en de erven Maal vastgelegde wens van de overheid - thans hetLand Curayao -om het
traject van de ontwikkeling van Oostpunt met de grootst mogelijke voortvarendheid- tot en met
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de inwerkingtreding van de nieuwe bestemming - ter hand te nemen, maakt het onwenselijk dat
een algehele herziening van het EOP wordt afgewacht. Immers zal die integrale evaluatie van
het gehele EOP geruime tijd in beslag nemen.

2.9.2 Voortschrijdende inzichten ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling
Ten tijde van het concipieren van het voorliggende wetsontwerp ligt een recent uitgevoerd
onderzoek naar de capaciteit van de Caracasbaaiweg bij de minister. De dagelijkse files tijdens
de spitsuren op de Caracasbaaiweg en op de Santa Rosaweg geven blijk van de toename van de
verkeersdrukte op het eiland. De uitkomsten van dat onderzoek versterken de noodzaak van de
aanpak van de Caracasbaaiweg en de Santa Rosaweg zeker als rekening wordt gehouden met de
ontwikkeling te Oostpunt. Daarbij komt nog dat het aantal woningen gelegen in de omgeving
van de Caracasbaaiweg nog steeds stijgt, waardoor de verkeersdrukte op dat weggedeelte aileen
nog maar zal toenemen. Ten tijde van de invoering van het EOP is opgemerkt dat het groeiende
autogebruik zal leiden tot het ontstaan van knelpunten op het bestaande hoofdwegennet,
enerzijds daar waar spits capaciteitsproblemen ontstaan, anderzijds daar waar zich onveilige
situaties voordoen. Ondanks de te nemen maatregelen voor efficienter gebruik van de
infrastructuur zullen een aantal verbredingen van radicale hoofdwegen onvermijdelijk zijn en is
een aantal traces gereserveerd voor nieuwe hoofdwegen (zie EOP, Dee! I, Dee! A, pagina 23,
punt 29 en 31).
Het inzicht is ontstaan dat het blijven groeten van de woonwijken rond Willernstad het
bovengenoemde probleem zal verergeren, tenzij de infrastructuur ingrijpend zal worden
aangepast.
Zoals in de navolgende paragraaf wordt toegelicht, is op Cura<;:ao het besef aan het ontstaan dat
de omvang van de nationale econornie zal moeten stijgen om de effecten van de toenemende
(sociale) lasten van de overheid te verlichten en ook om door vergroting van het draagvlak op
termijn een uitzicht te kunnen bieden op economische zelfstandigheid van Cura<;:ao binnen het
Koninkrijk. Van geval tot geval zullen aanvaardbare oplossingen gevonden moeten worden,
waarbij het creeren van een bij de gewenste ontwikkeling passende kwaliteit van de openbare
ruimte het uitgangspunt vormt.
Een altematief om te voorzien in woonruirnte ten behoeve van de voorzienbaar groeiende
bevo lking van Cura<;:ao is de ontwikkeling van thans nog niet ontwikkelde gronden op het eiland
op een wijze waarbij nieuwe wijken ontstaan waarin scholen, woon-, leef-, werkfaciliteiten
worden gecreeerd, op een wijze die in vee! meer beperkte mate verkeersstromen over het eiland
zullen genereren dan het geval zo u zij n indien die wijken zouden worden ingericht op een wijze
waarbij de bewoners van die nieuwe wijken met name van de bestaande scholen en
werkfaciliteiten rond Willemstad gebruik maken.
De thans nog niet ontwikkelde gronden te Oostpunt bieden de mogelijkheid om op de
vorenbedoelde
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vaststellingsovereenkomst als uitgangspunt is genomen dat de ontwikkelaar ten aanzien van de
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nutsvoorzieningen zelfvoorzienend zal zijn. Door de clustering van meuw te ontwikkelen
stedelijke activiteiten te Oostpunt wordt bet mogelijk gemaakt om verkeersstromen beter te
reguleren, zodat congestieproblemen op bestaande wegen worden beperkt. Hierbij zullen de
verkeersstromen in de ochtend niet aileen van oost naar west gaan, en in de middag van west
naar oost, maar zullen de verkeersstromen zich verspreiden in beide richtingen. Na realisering
van gemengde ontwikkeling zoals deze beoogd wordt op Oostpunt, zal het lang niet voor aile
bewoners noodzakelijk zijn om dagelijks zich richting de stad te begeven. Om ook in de
toekomst aan de mobiliteitsbehoefte te kunnen blijven voldoen en tegelijkertijd een gunstig
vestigingsklimaat te kunnen blijven bieden, is clustering van nieuwe stedelijke functies
noodzake lijk. Deze stedelijke clustering ten aanzien van Oostpunt beoogt een omgeving te
creeren waar mensen wonen, werken, Ieven en recreeren. Daarom is ten aanzien van bet buidige
EOP afgeweken van artikel 3 sub j en k ten aanzien van de clustering van kantoren om te
voorkomen dater wijken ontstaan die buiten kantoortijd verlaten zijn, waardoor er door gebrek
aan sociale controle ongewenste en illegale activiteiten kunnen ontstaan.
Zoals in de volgende paragraaf zal worden toegelicht, is op macroniveau de keuze voor het
concentratiebeleid in belangrijke mate ingegeven door de stijgende kosten voor de overheid en
particu lieren voor wat betreft de aanleg en onderhoud van infrastructuur en voorzieningen. De
keuze voor de ontwikkeling van Oostpunt houdt in dat er - in ieder geval ter zake van die
ontwikkeling - sprake is van een andere invulling van het in het EOP opgenomen
concentratiebeleid, waarbij, zoals hierboven is toegelicbt, toepassing van nieuwe concepten van
inrichting van wijken mogelijk wordt geacht ten behoeve van het beperken van de kosten voor
de overheid voor de aanleg van allerlei voorzieningen.

2.9.3 Macro economiscbe factoren
Reeds bij de invoering van het EOP is rekening gebouden met aanwas van de bevolking op
Cura<;:ao. Thans is echter aan de orde dat door de nieuwe staatkundige positie van Cura<;:ao de
noodzaak is ontstaan tot een verrneerdering van de bevolking tot een omvang, die het mogelijk
kan maken dat het peil van de sociale voorzieningen op zijn minst zal kunnen worden
gehandhaafd op het huidige niveau.
Handhaving van de sociale voorzieningen kan aileen maar worden volgebouden als de
vermogens van de voor die voorzieningen ingeschakelde entiteiten zullen toenemen. Deze
noodzakelijke vermogenstoename zal meer moeten bedragen dan hetgeen reeds uit hoofde van
een demografische groei van de bevolking noodzakelijk is. De noodzaak van een - in
vergelijking met de huidige toestand - boven proportionele toename van de fondsen bestemd
voor de sociale voorzieningen betekent dat het bruto nationaal product moet groeien, terwij I voor
de bevolking van Cura<;:ao de mogelijkheid zal moeten bestaan om werk (en inkomsten) op
voldoende niveau te verwerven. Door een toename van de bevolking en het aantal toeristen als
gevolg van de ontwikkeling van Oostpunt zullen er scbaalvoordelen optreden voor de sociale
structuur.
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De Economic Impact Study die is gedaan (en welke nader wordt toegelicht in hoofdstuk 2 van
deze memorie van toelichting), zegt hierover het volgende: ·de ontwikkeling van Oostpunt zal
resulteren in een toename van het aantal bewoners en toeristen. Dit zal voordelen met zich
meebrengen voor Curac;:ao, omdat de kosten van de benodigde basis infrastructuur worden
gedragen door een groter aantal inwoners. ·
Tevens wordt in voomoemde Economic Impact Study aangegeven dat eilandeconomieen een
tweetal problemen hebben met socia le infrastructuur. Ten eerste dient een basisinfrastructuur,
zoals onderwijs en gezondheidszorg, aanwezig te zijn, ondanks het feit dat de kosten relatief
hoog zijn vanwege een gebrek aan schaalgrootte. Ten tweede is bepaalde sociale infrastructuur
niet aanwezig, zodat bewoners hiervoor naar het buitenland moeten reizen, wat meestal zeer
kostbaar is.
Het EOP moet bezien worden tegen de achtergrond van de beperkte middelen van de overheid
die beschikbaar zijn voor investeringen in openbare werken, infrastructuur en andere sectoren.
Door het Oostpunt gebied te ontwikkelen met de inzet van particulier kapitaal en daar
boogwaardige voorzieningen te doen ontstaan, kan de nationale economie worden versterkt. In
1987 beeft bet Eilandbestuur bet besluit genomen bet toerisme te ontwikkelen tot een van de
voomaamste pijlers van de economie van Curac;:ao. Het toerisme is in dat verband in de
afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Dit blijkt ook uit Curac;:ao Tourism Master Plan
2015-2020, waarin Oostpunt expliciet wordt genoemd. Door de toeristische voorzieningen op
bet eiland uit te breiden en die te ontwikkelen ten behoeve van boogwaardig toerisme, kan
worden verwacbt dat bet bruto nationaal product zal toenemen, terwijl ook bet aantal
arbeidsplaatsen op het eiland zal vermeerderen.
Het besef bestaat dat in de ontwikkeling van Oostpunt ten behoeve van hoogwaardige
toeristische voorzieningen gebruik moet worden gemaakt van de reeds aanwezige waarden van
het landschap. Het gebied Oostpunt heeft een unieke uitstraling en het behouden van het
natuurlijke landschap en de ecologische en historische waarden zal bijdragen aan de kwaliteit
van het toeristisch product.
De onderkenning van het economische belang bij het zoveel mogelijk behouden van de waarden
van het gebied sluit naadloos aan op het principe van duurzame ontwikkeling.
Een combinatie van de ontwikkeling van toeristische voorzieningen met gelijktijdige
ontwikkeling van woon- en leefgebieden op Oostpunt Iigt voor de hand, gezien ook de wens van
de overheid te komen tot ontwikkeling van een groeikern in dat gebied, zijnde een nieuwe
clustering van verstede lijking.
Bij hetLand Curac;:ao als rechtsopvolger van het Eilandgebied Curac;:ao

19

is, kortom, de wens

ontstaan om te komen tot een verantwoorde grootschalige ontwikkeling van de gronden te
Oostpunt in het bijzonder vanwege de daaruit naar verwachting voortvloeiende positieve
maatschappelijke en economische effecten voor Curac;:ao.
19
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De uitgangspunten geformuleerd in de TOR van de Planning Study ter zake van de duurzame
ontwikkeling van Oostpunt werden mede geformuleerd vanuit de gedachte dat een plan dat niet
aantrekkelijk is voor toekomstige ontwikkelaars niet kan worden ontwikkeld bij gebrek aan
investeerders.
Een niet of niet geheel gerealiseerd worden van de ontwikkeling van Oostpunt zal resulteren in
het niet realiseren van door welke deskundige dan ook berekende economische voordelen.
Gezien het uitgangspunt in de vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied Cura9ao en de
erven Maal dat de ontwikkelaar ten aanzien van de nutsvoorzieningen zelfvoorzienend zal zijn
en in aanmerking nemende de omvang van de investeringen die daarmee gemoeid zijn, ligt het
voor de hand dat de ontwikkeling van Oostpunt een zekere schaalgrootte zal moeten hebben om
aantrekkelijk te kunnen zijn voor ontwikkelaars, opdat die ontwikkeling ook daadwerkelijk
conform dat uitgangspunt zal kunnen worden gerealiseerd.
De plannen van het Eilandgebied Cura9ao ten aanzien van de wenselijkheid van de ontwikkeling
van Oostpunt zijn door hetLand Cura9ao onverkort gevolgd.

2.10

Samenvatting

Zoals blijkt uit het vorenstaande, hebben de gronden te Oostpunt in het EOP thans de
bestemmingen 'Conserveringsgebied', ' Open land' en 'Water'. Met dit ontwerp wordt beoogd
uitvoering te geven aan het Landsbesluit 1997. Voorts vindt er een herziening plaats van de aan
de gronden te Oostpunt gegeven bestemmingen op grond van, onder andere, de hierboven
omschreven onderzoeken, alsmede de rapporten van de door de overheid ingestelde comrnissies,
alles met inachtneming van de tegen het ontwerp ingediende zienswijzen door burgers. Hiermee
wordt het ontwikkelingsplan in overeenstemming gebracht met de voortschrijdende inzichten
inzake de ruimtelijke ontwikkeling van Cura9ao.
Wellicht ten overvloede wordt opgemerkt dat onderhavige landsverordening veel verder gaat op
het gebied van bescherming van het milieu in zee en op land ten opzichte van de thans
opgenomen bestemmingsvoorschriften in het vigerende EOP. Dit betekent concreet dat de
toekomstige ontwikkelingen op Oostpunt aan natuurbeschermingseisen zullen moeten voldoen,
die

vele

malen

strikter
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'Stedelijk woongebied' , 'Toeristisch gebied'

en

Voor

de

' Landelijk

woongebied' gelden voor de gronden te Oostpunt aanvullende en dus afwijkende eisen ten
aanzien van de bestaande definities in het EOP, zulks om ervoor zorg te dragen dat aan
uitgangspunten ten aanzien van de natuurlijke omgeving (paragraaf2.3.l) en uitgangspunten ten
aanzien van de plankaart (paragraaf2.3.2) tijdens de ontwikkeling, maar ook na ontwikkeling in
de vorm van gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden zal worden voldaan. Hiertoe is
in bestemmingsvoorschriften van artikel 3, 7 en II de volgende afwijkende bepaling
opgenomen:
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a.

"Passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden
getroffen die waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en effectieve
bescherming van het mariene milieu en die waarborgen dat verontreiniging van
het kustgebied en het zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die
activiteiten in de vorm van gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden
wordt voorkomen, zulks in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit
regelgeving en internationale verdragen; en
Passende maatregelen worden getroffen die waarborgen dat sprake is van

b.

daadwerkelijke en effectieve bescherming van natuurwaarden op land, zijnde
plant- en diersoorten als bedoeld in de Landsverordening grondslagen
natuurbeheer en - bescherming, die zich in het gebied bevinden, zulks oak
overigens in overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en
internationale verdragen.
2. De maatregelen als bedoeld in het eerste lid onderdeel a, moeten onder meer
voorkomen dat als gevolg van ontwikkeling meer regen-, riool-, of andersoortige
verontreiniging van het kustgebied en het zeewater plaatsvinden. "
Hierrnee is duidelijk geworden dat de regering de zorgen van de milieubeweging, die in de
zienswijze procedure aan de orde zijn gekomen, zeer serieus heeft genomen. Hierrnee is
onderhavige landsverordening een grote stap voor Curac;ao naar duurzame ontwikkeling en
bescherming van natuurwaarden voor dit gedeelte van het eilandgebied, waarbij wordt
aangesloten bij de bestaande wetgeving en intemationale verdragen.
Het is opportuun om daarbij vast te stelten dat de reeds bij de invoering van bet EOP door het
Eilandgebied Curac;ao geformuleerde wens, om over te gaan tot ontwikkeling van Oostpunt,
thans als gevolg van voortschrijdende inzichten in gewijzigde vorrn door het Land Curac;ao is
geconcretiseerd.

2. Financiele gevolgen

Bij aanvang van de ontwikkelingen op Oostpunt zal, naar aanleiding van de herziening van de
bestemmingsvoorschriften, sprake zijn van kosten en investeringen voor het Land Curac;ao.
Vanaf dat moment zulten er ook extra inkomsten, in de vorrn van belastinginkomsten worden
gegenereerd.
De ontwikkeling van Oostpunt zal naar verwachting meerdere decennia in beslag nemen. Binnen
de ontwikkelbare bestemmingen is een veelbeid van ontwikkelingsscenario's mogelijk. In de
Economic Impact Study, die is uitgevoerd door KPMG (zie paragraaf2.5 voor een uitgebreide
toelichting) zijn de te verwachten overbeidsinkomsten en uitgaven berekend. Uitgangspunt
hierbij is dat de ontwikkeling van Oostpunt uit boofde van de vaststellingsovereenkomst,
volledig zelfvoorzienend dient te zijn ten aanzien van infrastructuur en nutsvoorzieningen. Dit
houdt in dat de investeringen voor bet aanleggen en onderbouden van wegen, straatverlicbting,
openbare

ruimten

alsmede

de

investeringen
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nutsvoorzieningen voor rekening zullen zijn van de toekomstige ontwikkelaars en eigenaren van
Oostpunt. Het land Curacao heeft dienaangaande geen enkele financiele verplichting.
Ten aanzien van de financiele gevolgen die de ontwikkeling van Oostpunt met zich mee zal
brengen wordt het volgende geconstateerd:
1.

In de "ontwikkel - en bouwfase" zullen de belastinginkomsten ANG 74 miljoen per jaar
bedragen, gedurende een periode van 20 jaar. Deze inkomsten bestaan voor meer dan
50% uit de inkomstenbelasting en sociale lasten.

2.

Na realisatie van de ontwikkelingen zullen de belastinginkomsten toenemen tot ANG
185 miljoen per jaar. Dit bedrag zal gedurende de ontwikkelingsperiode evenredig
oplopen. Ook hier is de grootste component inkomstenbelasting en sociale lasten. Ook
omzetbelasting en grondbelasting (nu onroerende zaak belasting) dragen significant bij
aan deze belastinginkomsten.

3.

De kosten voor het Land Curayao voor de publieke voorzieningen ten behoeve van
Oostpunt zullen, na realisatie van de ontwikkeling, ANG 90 miljoen per jaar bedragen.
Dit bedrag is berekend door het bedrag aan publieke voorzieningen per inwoner te
vermenigvuldigen met het aantal nieuwe bewoners van Oostpunt. Dit bedrag aan
publieke voorzieningen omvat aile kosten van diensten van overheid en semi-overheid.
Gedurende de ontwikkelperiode zal dit bedrag evenredig oplopen.

4.

De investeringen in verbetering en/of uitbreiding van bet wegennet door de overbeid
om Oostpunt toegankelijk te maken, is berekend op ANG 26 miljoen. Dit is om de
Santa Rosaweg en de Caracasbaaiweg te verbreden om de aldaar bestaande
verkeersproblematiek op te lossen. Het is niet noodzakelijk om deze investeringen
voorafgaande aan de ontwikkelingen op Oostpunt te doen. De verkeerstoename op de
toegangswegen van en naar Oostpunt zal immers in evenredigheid met de
ontwikkelingen toenemen. Bovendien zal de verkeersdrukte zich verspreiden in beide
richtingen, wat toename van de verkeersdrukte in de spitsuren zal temperen.

5.

Als gevolg van de door deze ontwikkeling te creeren werkgelegenheid zal naar
schatting een bedrag van ANG 18 miljoen per jaar aan uitkeringen bespaard worden.

Geconcludeerd kan worden dat:
I.

de belastinginkomsten op basis van het berekende scenario op !open van ANG 83,25
(9.25 + 74) miljoen in bet eerste jaar van de ontwikkeling van Oostpunt tot ANG 259
( 185 + 74) miljoen in het laatste jaar van de ontwikkeling 20 jaar. De volgende jaren
worden de belastinginkomsten berekend op ANG 185 miljoen per jaar.

2.

De investeringen in de Caracasbaaiweg en de Santa Rosaweg die zijn toe te rekenen
aan de ontwikkeling van Oostpunt, bedragen in totaal ANG 26 miljoen.

3.

De overige overheidskosten !open op van ANG 13,5 miljoen (begin fase van de
ontwikkeling) per jaar tot ANG 90 miljoen (eindfase van de ontwikkeling) injaar 20.

/If
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ontwikkelingsperiode gefinancierd worden door de additionele belastingopbrengsten
van het project zelf. Het saldo van de overheidsinkomsten en -uitgaven is, op basis van
de calculaties van de Economic Impact Study vanaf de start van de ontwikkelingen
positief. Het cumulatieve overschot van na de ontwikkelingsfase van 20 jaar wordt
gecalculeerd op ANG 2,4 rniljard .
5.

HetLand Curac;:ao krijgt van de te ontwikkelen gronden, 75 hectaren grond voor sociale
woningbouw om niet.

De ontwikkelingen te Oostpunt zijn heel gunstig voor de lokale econornie. Voor een duurzame
ontwikkeling met een positief resultaat moet een integraal beleid komen waarbij de overheid
samen met de projectontwikkelaars, gedurende de uitvoeringsperiode de projecten te Oostpunt,
begeleidt en waar nodig, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen aanpassingen zal
doen.
3. Advies Raad van Advies

De Raad van Ad vies heeft op 25 mei 2016 geadviseerd over de onderhavige Landsverordening.
De Raad adviseert een aantal wijzigingen aan te brengen in de concept Landsverordening en de
memorie van toelichting, welke grotendeels zijn overgenomen en verwerkt. Verder merkt de
Raad van Advies een aantal zaken op die wei degelijk al waren geadresseerd in de aan haar
gezonden versie van de memorie van toelichting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het advies
van de Raad van Advies om "wildlife corridors" toe te voegen, maar deze zijn reeds voorzien in
de plankaart zoals ook blijkt in paragraaf 2.3.1 punt 11 van deze memorie van toelichting. Dit
geldt ook ten aanzien van de opmerkingen over de bescherrning van cultuur-historische waarden
(paragraaf2.3.l punten 13 , 14 en 15) en het beschermen van wetlands en mangroven (paragraaf
2.3 .1 punten 1, 2 en 3). De gebieden waar deze waarden zich bevinden zijn vrijgehouden van
ontwikkeling door toekenning van de bestemming 'Conserveringsgebied ' .
De Raad adviseert in de memorie van toelichting toe te lichten wat de juridische status is van
het Deelverslag, ge let op het feit dat blijkens de laatste volzin in dit Deelverslag staat vermeld
dat dit is vastgesteld door de Minister. De Raad concludeert dat op grond van de OVGR niet de
Minister als opvolger is aan te merken van de eilandsraad, maar de Staten, en verzoekt in de
memorie van toelichting aan te geven wat de juridische status is van het Deelverslag. Artikel 8
lid 3 LGRO jo artikel 8 EROC bepalen dat de eilandsraad het Deelverslag vaststelt. Het is een
feit van algemene bekendheid dat de eilandsraad voor 10 oktober 20 I 0 twee bevoegdheden kon
uitoefenen; een bestuurlijke- en een wetgevend bevoegdheid. Zoals hierboven toegelicht zijn na
de staatkundige veranderingen per 10 oktober 20 10 bepaalde artikelen van de LG RO en de
EROC, door het ontvallen van de eilande1ijke wetgevende laag, komen te vervallen dan wel
behoeven deze artikelen aanpassing. Ge1et op het bepaa1de in artikel 6 van de OVGR treedt in
de plaats van de ' eilandsraad' de 'Staten' slechts in het geval de eilandsraad in haar bevoegdheid
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optreedt als wetgever. In het geval van artikel 8 lid 3 LGRO jo artikel 8 EROC treedt de
eilandsraad echter niet opals wetgever maar als bestuurder en daardoor ligt het voor de hand dat
het bestuur (lees: de regering of de betrokken Minister) in het onderhavige geval als
rechtsopvolger van de eilandsraad is aan te merken.
Yoor zover geen rekening is gehouden met het advies van de Raad van Advies volgt hieronder
een toelichting waarom de Raad hier niet wordt gevolgd.
De Raad geeft een drietal adviezen betreffende toekomstige regelgeving voor respectievelijk de
LRGO, EROC en evaluatie van het EOP, die niet van invloed zijn op de onderhavig ontwerp
Landsverordening. Het betreft de adviezen in hoofdstuk I paragraaf 3 sub a, tweede dee! van het
advies (opstellen nieuwe wettekst van de LGRO en EROC) en b (opnemen mogelijkheid beroep
bij administratieve rechter bij LGRO en EROC) alsmede in hoofdstuk I paragraaf 7 (evaluatie
EOP). Het Ministerie van Yerkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning heeft reeds aanvang
gemaakt met het opstellen van nieuwe wetgeving, maar echter dit is geen belemmering voor de
onderhavige landsverordening. Zoals is toegelicht in paragraaf 2.6 over de gevolgde procedure
is ten aanzien van de totstandkoming van de onderhavige Landsverordening aansluiting gezocht
bij hetgeen is opgenomen in de geldende EROC, waarbij aile stappen op grond van de EROC
exact zijn gevolgd. Op deze manier is gewaarborgd dat de inspraak van de burgers, zijnde de
verschillende zienswijzen van maatschappelijke organisaties en individuen, mede een rol hebben
gespeeld bij de opstelling van het onderhavige ontwerp.
De Raad adviseert - met een verwijzing naar artikel 15 LGRO - dat de regering in de memorie
van toelichting dient a an te geven of het CBS is benaderd met be trekking tot de herziening van
Oostpunt en verzoekt daar een toelichting op te geven. lngevolge het bepaalde in artikel 15
LGRO staat het Planbureau Ontwikkeling Nederlandse Antillen (door de Raad CBS genoemd)
het Ministerie bij in zijn taak om het nodige te doen ter voorbereiding van een samenhangend
en duurzaam regeringsbeleid voor de ontwikkeling van
Planbureau Ontwikkeling

Cura~ao .

Deze taak wordt het

ederlandse Antillen toegewezen op een bij landsbesluit aan te geven

wijze. Een dergelijk landsbesluit is nirnmer afgekondigd . Het CBS is daamaast bevoegd
onderzoek te doen en adviezen te verstrekken ten behoeve van de ontwikkelingsplanning in bet
be lang van en passend in bet kader van de ruimtelijke ontwikkeling. In casu is het CBS gebruikt
als bron bij de Economic Impact Study. Het is een misvatting van de Raad dat de ruimtelijke
ordeningsregelgeving de eis oplegt dat bet CBS in het traject een adviserende rol beeft. De
verwijzing naar de wetgeving die de Raad noemt, is toegepast in de noodzakelijke
vooronderzoeken en de verplichting bet CBS te raadplegen in het vervolgtraject in de
onderhavige situatie is niet wettelijk voorgeschreven.
De Raad adviseert in dit bijzondere geval, omdat de Bouw- & Woningverordening momenteel
nog in ontwerp is, in de onderhavige landsverordening reeds te voorzien in voorschriften ten
aanzien van bedoelde afvalwaterverwerking. Het is een rnisverstand van de Raad dat het in de
Landsverordening opnemen van de bier bedoelde nadere voorwaarden in overeenstemming is
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met het uitgangspunt van globale voorschriften van het EOP. Ook uit oogpunt van flexibiliteit
en de onmogelijkheid thans te kunnen voorzien hoe de technische ontwikkeling voortschrijdt is
dit niet wenselijk. Ook sluit dit niet aan bij de gedachte van het EOP wat uitgaat van globale- en
niet van gedetailleerde bestemmingsvoorschriften. In verband hierrnee wordt opgemerkt dat het
beleid van het Ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke Planning is om tijdig deze
regelgeving op orde te hebben in de nieuwe Bouw- & Woningverordening. De Raad adviseert
in de memorie van toelichting aan te geven hoe een bouwaanvraag wordt getoetst indien de
bedoelde passende voorwaarden en maatregelen niet of ten dele zijn vastgesteld. In verband
hiermee wordt opgemerkt dat het beleid van het Ministerie van Verkeer Vervoer en Ruimtelijke
Planning is om tijdig deze regelgeving op orde te hebben in de nieuwe Bouw- &
W oningverordening.
De Raad adviseert in de memorie van toelichting toe te lichten wat met 'uitwerkingsplannen'
wordt bedoeld, omdat het beslisdocument spreekt over het toetsen van de maatregelen ter
bescherming van het milieu in de uitwerkingsplannen dan wei bij de beoordeling van de
bouwvergunningen. Op dit punt was het Beslisdocument niet volledig accuraat, omdat er geen
uitwerkingsplicht in het EOP is opgenomen. De toetsing zal plaatvinden bij de aanvraag van de
bouwvergunning. Het is derhalve overbodig om nadere toelichting ten aanzien van
uitwerkingsplannen op te nemen in de memorie van toelichting. Overigens komt de term
uitwerkingsplan in de memorie van toelichting niet voor.
De Raad adviseert om in de memorie van toelichting op te nemen hoe de handhaving en controle
van bestemmingsvoorschriften plaatsvi.ndt.

Handhavingsregelgeving dient niet te zijn

opgenomen in de onderhavige landsverordening en bijbehorende memorie van toelichting, maar
behoort thuis in separate regelgeving, waarin concreet uitvoering wordt gegeven aan het
planologische kader zoals uiteengezet in een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften
(of herziening van bestemmingsvoorschriften). Zo zal bijvoorbeeld bij de afgifte van een
bouwvergunning op grond van de daarin opgenomen handhavingsvoorschriften handhavend
kunnen worden opgetreden tegen de vergunninghouder indien deze de betreffende
(vergunnings)voorschriften overtreedt. Dit geldt ook voor alle andere vergunningen die vereist
zijn in het kader van de herziening van de bestemmingsvoorschriften van Oostpunt.
De Raad vraagt aandacht van de regering voor een aantal kanttekeningen. In verband hierrnee
wordt gewezen op het volgende.

Het kustgebied en het zeewater:
De Raad stelt dat rekening moet worden gehouden bij de ontwikkeling van de kustrook met een
exponentiele stijging van het zeeniveau met 3,6 millimeter per jaar. Ten eerste is een stijging
met een vaste waarde per jaar per definitie niet exponentieel. Voorts zijn over de stijging van
het zeeniveau vele studies gedaan met tegenstrijdige resultaten. Het is dan ook niet duidelijk wat
de consequenties voor de kust van Oostpunt zullen zijn. Ook is dit in het kader van de
bestemmingsvoorschriften niet relevant. Het mogelijk maken van ontwikkeling houdt niet
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automatisch in dater gebouwd wordt op de kust. Landscaping, parken, openbare ruimten zijn
ook normale onderdelen van een ontwikkeling. Deskundigen raden in verband met de stijging
van de zeespiegel aan om gebouwen niet direct op de kust te bouwen. Ook is het mogelijk om
kustversterkende maatregelen te nemen, uiteraard met inachtneming van de hiervoor geldende
vergunningsregelgeving. Het is aan de toekomstige ontwikkelaars om in hun ontwikkelplannen
rekening te houden met de mogelijke stijging van de zeespiegel omdat zij een commercieel
succesvolle ontwikkeling tot stand moeten brengen. Niemand zal tenslotte een woning of een
hotel willen kopen dat binnen afzienbare termijn onder water zal komen te liggen.

Infrastructuur:
De opvatting van de Raad om de infrastructurele voorzieningen, zoals centrale energie
opwekkende installaties en waterzuivering, wegen en water- en elektriciteitsleidingen, voor de
ontwikkeling te construeren ontbeert elke realiteitszin. Door deze eis wordt ontwikkeling
onmogelijk gemaakt. Het is immers onmogelijk om van private investeerders een dergelijke
enorme investering te eisen om deze faciliteiten aan te leggen zonder dat bekend is hoeveel
woningenlhotelkamers/retail-units/kantoren etc. daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden en
binnen welke termijn. Niet aileen bedrijfseconornisch, maar ook omdat hiermee het gebruik
maken van voortschrijdende technologieen op het gebied van duurzame energie- en
watervoorziening onrnogelijk wordt gemaakt. Voorts wordt het, indien gevolg zou worden
gegeven aan deze suggestie, onmogelijk gebruik te maken van de technologische ontwikkeling
op

het gebied

van (decentrale)

rnilieuvriendelijke

nutsvoorzieningen gedurende de

deelontwikkelingen. Dit is tegenstrijdig met het belang dat de Raad hecht aan een milieu
vriendelijke ontwikkeling.

Bewoning en verkeer:
De Raad stelt dat beleid ter voorkorning van congestie meer vereist dan aileen aansluiting van
het interne wegenplan te Oostpunt op de reeds bestaande wegen van Curac;;ao. In deze memorie
en onderliggende documentatie is hier wel degelijk aandacht aan besteed, zowel ten aanzien van
het begroten van bedragen voor het verbeteren en verbreden van de toegangswegen naar
Oostpunt als door het verspreiden van verkeersstromen in verschillende richtingen als gevolg
van de gemengde ontwikkeling van Oostpunt. Voorts stelt de Raad dat ervoor gewaakt moet
worden dat de centrale, adrninistratieve en verzorgende functie van Willemstad wordt aangetast.
Uit de onderliggende documentatie bij onderhavig ontwerp blijktjuist dat Oostpunt een tweede
kern met gemengde functies zal worden naast Willemstad. Juist de functie van Willemstad is
van toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van Oostpunt en ook zal de ontwikkeling van
Oostpunt tot nieuwe bezoekers voor Willemstad leiden.

Het bereiken van een nieuw evenwicht:
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Met het advies van de Raad om de ontwikkeling volgens een doordacht plan gefaseerd te Iaten
plaatsvinden, waarbij een balans tussen het economisch belang en het belang van de natuur
plaatsvindt, geeft de Raad geen blijk van begrip van onderhavig ontwerp, onderliggende
documentatie en private ontwikkelingen. Ten eerste is de balans tussen natuur en econornisch
belang het primaire uitgangspunt van onderhavig ontwerp, zoals in vele onderliggende
documenten alsmede in onderhavige memorie van toelichting is toegelicht. Ten tweede is er
geen verband tussen fasering en balans tussen natuur en econornisch be lang. Ook een gefaseerde
ontwikkeling kan tot vee! milieuschade leiden, waarvan vele voorbeelden zijn aan te wijzen.
Voorts zal er sprake zijn van een private ontwikkeling, waarbij de marktvraag een bepalende rol
zal hebben in de fasering. Het is niet aan de overheid om private investeerders een planning op
te leggen. Het is aan de overheid om ontwikkelaars regels op te leggen om de balans tussen
econornisch belang en natuur te waarborgen en dat is juist wat met onderhavig ontwerp wordt
gerealiseerd.

4. Artikelsgewijze toelichting

Ad artikel I, onderdeel A
Het gaat hier om de invoeging van de nieuwe besternrningskaarten no. 1 en no. 2 en niet om een
wijziging van de begripsomschrijving.

Ad artikel I, onderdeel B, punt 3
Artike13 , tweede lid, onderdelenj en k, van bet EOP bepalen dat kantoren en detailhandel zoveel
mogelijk ruimtelijk geclusterd dienen te worden. Ook wordt bepaald dat vestiging van kantoren
in woonbuurten zoveel mogelijk voorkomen moet worden, ter bescherrning van bet
woonkarakter van een buurt. Met het toevoegen van bet derde lid aan artikel 3 wordt
bewerkstelligd dat in het stedelijk woongebied in Oostpunt desondanks kantoren en detailhandel
in woonbuurten kunnen worden gevestigd. Er wordt namelijk gestreefd naar een combinatie van
wonen en werken, alsook publieke werken op geringe onderlinge afstand, ter beperking van
mobiliteitsproblemen tussen Willemstad en de gebieden te Oostpunt. Door het creeren van een
gemengde gemeenschap waar diverse bevolkingsgroepen wonen, werken en recreeren wordt een
eenzijdige enclave voorkomen. Met het toestaan van kantoren en detailhandel binnen stedelijk
woongebied buiten Willemstad wordt voorkomen dater wijken ontstaan die buiten kantoortijd
verlaten zijn, waardoor er door gebrek aan sociale controle ongewenste en illegale activiteiten
kunnen ontstaan.

Ad artikel I, onderdelen B, C en E
Bescherming en behoud mariene milieu
Om de bescherming van het mariene milieu op Oostpunt te waarborgen, wordt voor toekomstige
ontwikkelingen te Oostpunt de voorwaarde gesteld dat maatregelen worden genomen om
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verontreiniging van het kustgebied en het zeewater als gevolg van bouwactiviteiten of van die
activiteiten in de vorm van gebruik tijdens of na ontwikkeling van de bestemmingen van het
terrein van Oo tpunt tegen te gaan. Alvorens tot ontwikkeling wordt overgegaan moeten
voorwaarden worden gesteld en maatregelen worden getroffen ter voorkoming van
verontreiniging van het zeewater en de ku tstrook als gevolg van bouwactiviteiten of van die
activiteiten in de vorm van gebruik, waardoor meer regen-, storm-, riool- en overig (afval)water
de zee kan instromen, dan wei andere gebeurtenissen die voor verontreiniging van het zeewater
kunnen zorgen als gevolg van ontwikkeling van de bestemrningen van het terrein van Oostpunt.
Zoals oak in het algemene dee! van de onderhavige toelichting is opgenomen is daarbij als
uitgangspunt aans luiting gezocht bij de geest van het Verdrag van Cartagena en met name het
LBS-protocol (' Protocol concerning Pollution from Land-Based Sources and Activities'). Dit
protocol geeft vergaande eisen ten aanzien van mogelijke vervuiling van het mariene milieu als
gevo lg van activiteiten op hetland. Ten aanzien van de toekomstige ontwikkeling van Oostpunt
ZIJn

de

uitgangspunten

van

het

LBS-protocol

de

basis

voor

de

onderhavige

bestemrningsvoorschriften. Waar in het LBS-protocol vastgestelde effluent limieten worden
vastgesteld, is in de bestemrningsvoorschriften voor Oostpunt gekozen om passende
voorwaarden en passende maatregelen te treffen die daadwerkelijke en effectieve bescherming
van het mariene milieu waarborgt dat verontreiniging van het kustgebied en het zeewater als
gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van gebruik na realisatie van
de bouwwerkzaarnheden wordt voorkomen.
Ten behoeve van de bescherming van het rnariene milieu rand Oostpunt dient bij de
ontwikkeling van de gronden aldaar voorts rekening gehouden te worden met de verplichtingen
ten aanzien van de binnenwateren en de territoriale zee, zoals opgenomen in de volgende weten regelgeving:
•
•
•

•
•

•

•

Landsverordening mariti em beheer (P .B. 2007, no . 18);
Landsbesluit regelende de inwerkingtreding van de Landsverordening
maritiem beheer (A.B. 2008, no. l);
Landsbesluit regelende de inwerkingtreding van de resterende
bepalingen van de Landsverordening mariti em beheer (A.B. 20 l 0,
no . Ill);
Rifbeheersverordening Curac;ao (A.B. 1976, no . 48), zoals
gewijzigd;
Landsbesluit houdende overdracht van de stranden der zee en de
binnenwateren, met de daarin gelegen eilanden en platen aan de
eilandgebieden (P.B. 2005, no . 18);
Besluit van 23 oktober 1985, houdende de uitvoering van artikel l
van de Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk in de
ederlandse Antillen (Stb. 1985, 559; P.B. 1985, no . 174); en
Landsverordening Grondslagen natuurbeheer en - bescherrning (P .B .
1998, no . 49) .

Bescherming natuurwaarden op land

/cr ~;zo;?.
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Het land Curayao acht het voorts van groot belang om de bescherming van de flora en fauna op
Oostpunt te waarborgen. Derhalve moeten voor toekornstige ontwikkelingen te Oostpunt
maatregelen worden genomen ten aanzien van zeldzame plant- en diersoorten, zoals bedoeld in
de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en - bescherming.

Ad artikel I, o11derdelen D en F

Zoals in het algemene dee! van deze toelichting is opgemerkt is er in het geval van Oostpunt
sprake van een geheel nieuwe ontwikkeling van een groot gebied, waarbij binnen hiervoor
specifiek aangewezen de len met de bestemming ' Conserveringsgebied ' voorwaardelijk de
ontwikkeling van golfbanen en een windmolenpark is toegestaan. Op de bestemmingskaart zijn
deze gebieden aangeduid

als

'Conserveringsgebied (golf)'

en

' Conserveringsgebied

(windmolenpark)' . De bestemming ' Conserveringsgebied ' biedt gezien het daarin in de
richtlijnen

opgenomen

aanlegvergunningsstelsel

voldoende

waarborgen

om

deze

ontwikkelingen verantwoord toe te staan.
Voorts voorzagen de artikelen 9, derde lid, onderdeel e en artikell2, derde lid, onderdeel b van
het EOP in een 20%-regeling en een MER-verplichting. In het Landsbesluit 1997 werd bepaald
dat ten aanzien van de 20%-regeling en de MER-regeling een nieuw besluit genomen diende te
worden, hetgeen deels in is voorzien door de afkondiging van A.B. 2000, no. 80. Met deze
onderdelen wordt aan het Landsbesluit 1997 volledige uitvoering gegeven, doordat de overige
bepalingen, waarin A.B. 2000, no. 80 niet in voorzag, komen te vervallen.
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Advles van de Sociaal Economische Raad zoals vastgesteld in de plenaire
vergadering van 3 juni 2015 inzake de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt
tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~ao (A.B. 1995, no. 36)

1.

lnleiding

Bij besluit van de Raad van Ministers gedateerd 10 september 2014 met betrekking tot zaak
nr. 20141041034 heeft de regering, de Sociaal Economische Raad (hiema: de SER) verzocht
om acMes uit te brengen betreffende de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot
wijzigen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~ao (A.B. 1995, no. 36).
De wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan
betrekking tot de gronden op Oostpunt.

Cura~o

betreft uitsluitend wijzigingen met

Het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o (EOP) is het eerste Eilandelijk Ontwikkelingsplan
voor het Eilandgebied Cura~o dat is vastgesteld en afgekondigd op 25 augustus 1995. De
bepalingen voor het opstellen van een eilandelijk ontwikkelingsplan zijn vastgelegd in de
Lanc:tsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning (LGRO)(P.B. 1976, no.
195) en de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Cura~o (EROC)(A B.
1980, no. 6).
lngevolge de Landsverordening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur (A. B.
201 0, no. 87) is het EOP verheven tot Landsverordening.

2.
lnhoud en strekking van het ontwerp
De ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot WIJZigen van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Cura~o strekt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o
op een bij landsbesluit nader te bepalen tijdstip.
Op pagina 11 van de memorie van toelichting is vermeld dat de voorgenomen wetswijziging
grootschalige ontwikkeling van de gronden te Oos1punt mogelijk maakt.

De regering stelt in de aanhef bij de onderhavige ontwerp-landsverordening het volgende in
overweging te hebben genomen bij de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot
wijzigen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~:
• dat het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o op 25 augustus 1995 door de Eilandsraad
van het Eilandgebied Cura~o is vastgesteld en afgekondigd;
• dat op grond van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Cura~o voor
belanghebbenden de gelegenheid bestond om in beroep te gaan bij de Gouverneur
tegen het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cu~o. en het Eilandelijk Ontwikkelingsplan
Cura~o ten dele niet in werking kon treden voordat door de Gouverneur in de beroepen
was voorzien;
• dat bij Landsbesluit van de 6de maart 1997 no.1 no. 902/JAZ. ten aanzien van het
Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o in beroep werd beslist dat de eilandsraad een
nieuw besluit dient te nemen aangaande de volgende gebiedsclusters: Oostpunt, Popo,
Wechi, Jan Kok en omgeving en Siberie/Fontein en omgeving;
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dat als gevolg van een juridisch geschil inzake de gronden te Oostpunt tussen de
eigenaren van deze gronden, de erven Maal, en het eilandgebied Curacao, de
besluitvorming ter zake is aangehouden;
dat op 25 augustus 201 0 tussen de Erven Maal en het Eilandgebied Curac;ao een
vaststellingsovereenkomst tot stand is gekomen, waardoor het vorenbedoelde juridische
geschil is g~indigd;
dat de partijen bij de bovengenoemde vaststellingsovereenkomst zich hebben verbonden
om tot een totaaloplossing te geraken in het kader van de thans door het Land Curac;ao,
als rechtsopvolger van het eilandgebied Curac;ao, gewenste economische ontwikkeling
op het eiland in het algemeen en een verantwoorde grootschalige ontwikkeling van de
gronden te Oostpunt in het bijzonder;
dat het wenselijk is dat wordt overgegaan tot de ontwikkeling van de gronden te Oostpunt
en dat daarbij in aanmerking wordt genomen het belang van het respecteren van de
natuurlijke waarden, de culturele waarden en de bijzondere landschappen van het gebied
opdat er sprake zal zijn van een duurzame ontwikkeling; en
dat in verband met het bovenstaande het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curac;ao dient te
worden herzien, met inachtneming van bovengenoemd Landsbesluit van 6 maart 1997
en met inachtneming van een door exteme deskundigen verricht onderzoek naar de
gronden te Oostpunt.

Artil<elgewijs
De ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot WIJZtgen van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Curac;ao bestaat uit twee artikelen (artikell, artikelll). Artikel I is verdeeld
in zes onderdelen die wijzigingen in het EOP regelen en artikel II regelt de inwerkingtreding
van de Landsverordening.
In artikell. onderdeel A wordt een nieuwe bestemmingskaart no. 1 en bestemmingskaart no.
2 voor het gebied Oostpunt ingevoegd, zeals opgenomen in de bijlage van de
Landsverordening.
De oorspronkelijke bestemmingskaart met de bestemmingen uconserveringsgebied·, uopen
land• en Water', wordt vervangen door een bestemmingskaart met de bestemmingen:
• stedelijk woongebied
• toeristisch gebied
• conserveringsgebied (inclusief golfterrein)
• landelijk woongebied
• conserveringsgebied (inclusief windmolenpark}
• agrarisch gebied
• conserveringsgeb~
• parkgebied
• openland
• water
De hoofdwegen worden ingetekend in de bestemmingskaart.
In artikel I. onderdeel 8 wordt artikel 3, met betrekking tot de wijze waarop de doeleinden van
de handhaving en versterking van het "stedelijk woongebiecr worden nagestreefd, als volgt
gewijzigd:
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1. Aan artikel 3, tweede lid, wordt een onderdeel toegevoegd, inhoudende dat, voor zover
het de gronden van Oostpunt betreft, de ontwikkeling van deze gronden tot stedelijk
woongebied slechts onder bepaalde voorwaarden kunnen plaatsvinden. Deze
voorwaarden hebben betrekking op:
a. het stellen van voorwaarden en het treffen van maatregelen ter bescherming en
behoud van het mariene milieu dan wei voorkoming van verontreiniging van het
zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in vorm van
gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden; en
b. het treffen van maatregelen ter bescherming van natuurwaarden op land ten aanzien
van een of meerdere zeldzame plant- en diersoorten, genoemd in de
Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming.
2. Aan artikel 3 wordt een derde lid toegevoegd dat de onderdelen j en k uit het tweede lid
van artikel 3, niet van toepassing verklaart. Onderdeel j betreft de ruimtelijke clustering
van kantoren en het voorkomen van de vestiging van kantoren in woonbuurten.
Onderdeel k betreft de ruimtelijke clustering van detailhandel en het voorkomen van
solitaire handelsvestigingen tangs hoofdwegen.
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Artikell. onderdeel C, betreft het toevoegen van een subonderdeel aan artikel7, tweede lid,
onderdeel b, met betrekking tot een geconcentreerde toeristische infrastructuur, waarbij de
deelgebieden, waar toeristische ontwikkeling wordt nagestreefd, worden genoemd in
subonderdeel 1 tot en met 10. Het sub-onderdeel ·11. Gronden te Oostpunr, wordt
toegevoegd. De ontwikkeling van deze gronden tot toeristisch gebied kunnen slechts onder
bepaalde voorwaarden plaatsvinden. Deze voorwaarden hebben betrekking op:
a. de bescherming en behoud van het mariene milieu dan wei voorkoming van
verontreiniging van het zeewater; en
b. de bescherming van natuurwaarden op land ten aanzien van een of meerdere
zeldzame plant- en diersoorten.
Artikel I. onderdeel D, vervangt artikel 9, derde lid, onderdeel e, waarin de voorwaarden voor
ontwikkeling van de als •conserveringsgebied• bestemde gronden te Oostpunt worden
omschreven, in zijn geheel. In het vervangende onderdeel is de mogelijkheid tot aanleg van
een windmolenpark en de aanleg van drie gotfbanen, binnen de als conserveringsgebied
bestemde gronden, opgenomen. Bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, worden
nadere voorwaarden vastgesteld waaraan de bestemmingen (windmolenpark en gotfbanen)
moeten voldoen.
Artikel I. onderdeel E bepaalt dat aan artikel 11, tweede lid, onderdeel h, betreffende
uitzonderingen in de regelgeving voor bepaalde gebieden met de bestemming •Landelijk
woongebiecr, een alinea wordt toegevoegd met betrekking tot Oostpunt.
De ontwikkeling van de gronden te Oostpunt met bestemming •Landelijk woongebiect•
kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden plaatavinden. Deze voorwaarden hebben
betrekking op:
a. de bescherming en behoud van het mariene milieu dan wei voorkoming van
verontreiniging van het zeewater; en
b. de bescherming van natuurwaarden op land ten aanzien van een of meerdere
zeldzame plant- en diersoorten.
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In artikell. onderdeel F, wordt geregeld dat artikel12, derde lid, onderdeel b, betreffende de
voorwaarden voor toegestane ontwikkeling in de gronden te Oostpunt met bestemming
'Open land", vervalt.
Artikel II regett de inwerkingtreding van de ontwerp-landsverordening op een bij landsbesluit
nader te bepaten tijdstip.
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3. Standpunt van de SER

3.1 AJgerneen
Bij besluit van de Raad van Ministers gedateerd 10 september 2014 met betrekking tot zaak
nr. 20141041034 heeft de regering de Sociaal Economische Raad {SER) verzocht om advies
uit te brengen betreffende de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot wijzigen van
het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o (A.B. 1995, no. 36).
Gezien de complexiteit van de materie en, onder meer, het moeizaam verkrijgen van
aanvullende infonnatie heeft de SER een noemenswaardige vertraging opgelopen bij het
uitbrengen van een advies.
Daamaast heeft de SER in de periode van oktober 2014 tot en met maart 2015 moeten
vergaderen over een groot aantal spoedadviesverzoeken met betrekking tot:
ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de heffing van motorrijtuig- en
motorbootbelasting
{landsverordening
motorrijtuigen
motorbootbelasting
(Landsverordening
motorrijtuigen
motorbootbelasting
2015)
{Zaaknummer
2014/043516, ingekomen op 19 september 2014);
ontwerp-landsverordening tot WIJZJgrng van de Algemene landsverordening
Landsbelastingen, de landsverordening op de inkomstenbelasting 1943, de
Landsverordening op de winstbelasting 1940, de successiebelastingverordening 1908 en
de Landsverordening op de Loonbelasting 1976 {P.B. 1975, no. 245) {Zaaknummer
2014/045997, ingekomen op 3 oktober 2014);
ontwerp-!andsverordening ragelende de inhoudlng van de lnkomstenbelasting op renteen dividendinkomen {zaaknummer 2014/045989), ingekomen op 3 oktober 2014);
Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening Algemene
Ouderdomsverzekering (P.B. 1960, no. 83) en de Landsverordening Algemene
Weduwen- en Wezenverzekering {P.B. 1965, no. 194) {Zaaknummer 2014/045997,
ingekomen op 28 november 2014): en
Ontwerp-landsverordening houdende regels inzake de vrijstelling van invoerrechten op
investeringen {Landsverordening faciliteit invoerrechten) (Zaaknummer 2015/008917,
ingekomen op 5 maart 2015).

De SER heeft in de voorbereidende vergadering van maandag 13 oktober 2014 het
adviesverzoek met betrekking tot de ontwerp-landsverordening in behandeling genomen. De
SER heeft tijdena deze vergadering een presentatie over en toelichting op de ter advisering
aangeboden ontwerp-landsverordening ontvangen van de toenmalige Minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning {VVRP), samen met de toenmalige directeur ad interim van
Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP).
In het dossier behorend bij het advieaverzoek ontbraken veel documenten waarnaar werd
verwezen, en die de SER van belang achtte voor het uitbrengen van advies.
Het verkrijgen van de infonnatie van het Ministerie van VVRP heeft geruime tijd in beslag
genomen. De SER meent te moeten vaststellen dat tot op heden niet aile aan het Ministerie
van WRP gevraagde infonnatie is vert<regen.
De SER verwijst hierbij onder meer naar het ontbreken van de definitieve
bestemmingskaarten zoals genoemd in artikel 1, onderdeel A. van de antwerp-
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landsverordening. De in het adviesverzoek opgenomen bestemmingskaart is dezelfde zeals
gepresenteerd in de Eastpoint Planning Study.1 In het (ongedateercle) Beslisdocument van
de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) wordt gesteld dat beide
bestemmingskaarten parallel aan het adviestraject van de SER en de Raad van Advies
zullen worden vervaardigd. 2
De SER heeft op verschlllende momenten het Ministerie van WRP benaderd met de vraag
of de definitieve bestemmingskaarten gereed zijn, maar heeft tot op heden geen reactie
ontvangen.
Voor een volledige beoordeling van de onderhavige ontwerp-landsverordening acht de SER
het echter noodzakelijk dat de bestemmingskaarten integraal onderdeel vormen van de
onderhavige ontwerp-landsverordening.
Via
Wetgeving
en
Juridische
Zaken,
het
Ministerie
van
Financien,
Documentatiemanagement, en diverse websites heeft de SER een groot deel van de
noodzakelijk geachte informatie uiteindelijk kunnen traceren.
Vanwege de aard van de materie is exteme expertise met betrekking tot planologische
vraagstukken betrokken bij de advisering. In de voorbereidende vergadering van vrijdag 13
maart 2015 heeft de SER betreffende expert uitgenodigd voor een toelichting op de
voorgenomen bestemmingswijziging.
Op 20 maart 2015 is een bezoek gebracht aan het terrain van de Erven Maal te Oostpunt.
De SER is tijdens het bezoek door dhr. Maal en zijn adviseurs geinformeerd over de
achtergrond en de stand van zaken met betrekking tot de voorgenomen
bestemmingswijziging en heeft een rondleiding over het terrein ontvangen. Het bezoek had
tot doel een indruk te verkrijgen van de reikwijdte en de aarcl van het terrein.
Tijdens een voorbereidende vergadering van de SER op vrijdag 10 april 2015 heeft de SER
met betrekking tot de voorgenomen bestemmingswijziging van de gronden te Oostpunt
eveneens toelichting ontvangen van de Cura~ao Tourism Board (CTB) en van Caribbean
Research & Management of Biodiversity (Carmabi) .
Naar aanleiding van de toelichting door de CTB heeft de SER op maandag 20 april 2015 ten
kantore van de CTB een aanvullende presentatie ontvangen over het concept Tourism
Master Plan door de daartoe door de CTB ingehuurde consultants van het Rosen College of
Hospitality Management van de University of Central Florida.
3.2 Functte en doelstallingen van het Ellandelljk ontwlkkelingaplan
In het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o wordt op de pagina's 2, 3 en 12 vermeld dat:
een van de belangrijkste functies van het EOP is het bieden van een zekere continuneit
in het ruimtelijke ordeningsbeleid waarbij de samenhang en structuur in de ruimtelijke
ordening van het Eilandgebied wordt bewaakt;
het EOP een integraal kader biedt voor het opstellen en toetsen van plannen, mede
doorclat het toekomstig gebruik van de grond op het Eilandgebied wordt vastgesteld in
bestemmingsvoorschriften;
1

Eastpoint Planning Study, 31 May 2011, Chapter 6 Zoning Plan.
Beslisdocument Raad van Ministers. Motivering Minister WRP inzake het ontwerp van de
landsverordening inzake de herzienlng van de bestemmingsvoorschrtften voor Oostpunt (n.d.), p. 7.
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het EOP een product van zijn tijd is.

De hoofddoelstellingen, zoals verwoord op pagina 15 van het EOP zijn:
behoud van de vele waardevolle zaken (zowel economische, culturele als natuurlijke),
het voorkomen van onnodige conflicten van belangen en het beperken van de kosten
voor de overheid voor de aanleg van allerlei voorzieningen;
het verder ontwikkelen van (groot) Wtllemstad tot een stedelijk gebied waarin mensen
prettig kunnen wonen en werken, en een natuurtijke omgeving waarin mensen kunnen
ontspannen en recreeren.
De bepalingen voor het opstellen van een EOP zijn vastgelegd in de Landsverordening
grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning (LGRO) en de Eilandsverordening Ruimtelijke
Ontwikkelingsplanning Cura~o (EROC).
In de memorie van toelichting van de EROC wordt gesteld dat het EOP per definitie een
integraal karakter heeft, waarbij bestemmingen van verschillende gebieden evenwichtig op
elkaar zijn afgestemd. Ruimtelijke ontwikkelingsplanning kan zich slechts voltrekken in nauw
verband met de sociale en economische planning, waarbij uiteenlopende aanspraken op de
grond zo goed mogelijk met elkaar in harmonia worden gebracht. In de memorie van
toelichting wordt gewezen op de sleutelpositie van de overheid, omdat deze bij het oplossen
van ruimtelijke problemen inbreuken op het algemeen belang tegen kan gaan. In de memorie
van toelichting wordt ook gesteld dat beslissingen ten aanzien van de grond een bijzonder
verre draagwijdte hebben, vooral als er bebouwing of andere ingrijpende veranderingen in
het spel zijn omdat het proces zich niet laat terugdraaien en begane fouten in de meeste
gevallen onherroepelijk zijn.
De in september 1976 vastgestelde LGRO legt de basis voor het instrumentarium waarmee
de Eilandgebieden de ruimtelijke ontwikkeling kunnen sturen. In de memoria van toelichting
van de LGRO wordt gesteld dat de nadere uitweoong van zowel de wettelijke regaling als de
uitwerking van de op te stellen eilandelijke ontwikkelingsplannen een zaak van de
Eilandgebieden zelf is. In de memorie van toelichting van de EROC is opgenomen dat bij
deze nadere uitwerking het Eilandgebied gebonden is aan een kader van eisen zoals
vastgelegd in de LGRO. Deze eisen hebben onder meer betrekking op:
het vaststellen
van
ontwikkelingsplannen
alsmede
de
vastlegging
van
bestemmingsvoorschriften mag uitsluitend in het kader van een ontwikkelingsplan met
een totaalvisie worden gegeven;
de openbaarheid van de planprocedure en de mogelijkheid om bezwaar te maken en in
beroep te gaan.
3.3 Herzienlngspllcht van het EOP
lngevolge artikel 8 van de LGRO en artikel 8 van de EROC dient het EOP tenminste
eenmaal in de vijf jaren te worden ge6valueerd en herzien. Hiertoe dienen de Eilandsraden
een verslag vast te stellen betreffende de algemene vooruitgang welke is gemaakt ten
aanzien van de verwezenlijking van de doelstetlingen, beleidsaspecten en richtlijnen van het
plan, de gedeelten van het plan welke nog geldig en van kracht zijn, alsmede de g~eelten
welke herziening behoeven, tezamen met de aanbevolen herziening daarvan.
Door de verplichte vijfjaartijkse herziening geeft de wetgever vorm aan het idee dat
bestemmingsplannen een actueel beeld moeten bieden.
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Als de herziening niet gebeurt, kan dat voor burgers en bedrijven zowel voor- als nadelen
hebben. Daamaast dient in beschouwing te worden genomen dat iedere bestemming en
iedere regel een beperking van het eigendomsrecht betekent en dus de waarde van een
perceel doet dalen. 3

De SER constateert dat, sinds de inwerkingtreding van het EOP op 23 mei 1997, behoudens
enkele wijzigingen met betrekking tot de artikelen die volgens het besluit van de Gouverneur
van 1997 moesten worden herzien, geen herziening van het EOP heeft plaatsgevonden.
Door het niet voldoen aan de reguliere herzieningsplicht zijn volgens de SER burgers of
bedrijven belemmerd in de uitvoering van projeden op percelen met een verouderd
bestemmingsplan. Voorgaande heeft niet aileen betrekking op de gronden te Oostpunt, maar
tevens op gronden van overige grootgrondbezitters wier terreinen bestemd zijn tot
Conserveringsgebied of Open land, waar geen enkele vorm van ontwikkeling is toegestaan.
Eigenaren worden hierdoor benadeeld, zonder dat er enige vorm van onderbouwing voor het
handhaven van de bestemming zoals vastgelegd in 1995, heeft plaatsgevonden.
Naar de opvatting van de SER is het imperatief dat de overheid uit oogpunt van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur uitvoering geeft aan de verplichting tot een regelmatige
herziening van het EOP, gebaseerd op evaluatie en uitgaande van een totaalvisie voor het
Land Cur~ . In de afgelopen 20 jaar hebben immers op Cu~o veel ontwikkelingen
plaatsgevonden, onder meer op basis van het vigerende EOP, waarmee rekening moet
worden gehouden bij de totstandkoming van een nieuw ontwikkelingsplan.
Derhalve vraagt de SER aandacht voor de wijziging van een gebied zonder dat afstemming
met de bestemmingen van andere gebieden heeft plaatsgevonden.
De SER houdt rekening met het feit dat het beleidsvoornemen om Oostpunt te ontwikkelen
naar aile waarschijnlijkheid een precedentscheppende werking heeft naar andere op
Curac;ao bestaande gebiedsdelen met ontwikkelingspotentieel. Voorts acht de SER het niet
ondenkbaar dat door het ontbreken van bestemmingsplannen voor de overige gebiedsdelen
van Curac;ao, de visie en het principe van een evenwichtige planologische ontwikkeling van
het grondgebied van Curaoao worden ondergraven.
De SER vraagt aandacht voor het feit dat overige grootgrondbezitters niet gehoord zijn bij de
totstandkoming van het EOP.
De SER geeft de regering in overweging om bij de wijziging van het EOP rekening te houden
met de belangen van voomoemde grootgrondbezitters en hen tijdig te betrekken bij
aangelegenheden die hen aangaan, in aanmerking genomen dat een groot deel van de
oppervlakte van Curac;ao in het bezit is van deze grootgrondbezitters.

3

A&S advocaten inzake verplichte bestemmingsplanherzieningen. ChttD:/twww.aensadvocaten.nl/
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4. Standpunt van de SER met betrekking tot de procedure
4.1. Chronologische ulteenzetting procedure
Sinds de afkondiging en vaststelling van het EOP in 1995 hebben zich vee! ontwikkelingen
voorgedaan die van invloed zijn op de herziening Oostpunt tot wijzigen van het EOP, die
hieronder zijn beschreven.
In het EOP dat is vastgesteld en afgekondigd op 25 augustus 1995 zijn de bestemmingen
voor de gronden te Oostpunt "Conserveringsgebied", "Open lancr en "Water". Op de
pagina's 68 en 82 van het EOP wordt vermeld dat ontwikkeling van maximaal 20% van het
totaal van de gronden te Oostpunt, welke thans zijn bestemd als "Conserveringsgebied" en
"Open land", mogelijk is onder bepaalde voorwaarden.
Belanghebbenden hebben op grond van artikel 13, derde lid, van de LGRO in samenhang
met artikel 12, vierde lid, van de EROC schriftelijk beroep ingesteld bij de Gouverneur tegen
hetEOP.
Hierop is bij Landsbesluit van 6 maart 1997 no.1 no. 902/JAZ ten aanzien van het EOP in
beroep beslist dat de Eilandsraad een nieuw besluit diende te nemen aangaande de
gebiedsclusters4 :
Oostpunt (dictum VI en VIII);
Fontein (dictum IX);
Popo, Wechi Jan Kok en omgeving (X).
Met betrekking tot het gebiedscluster Oostpunt en omgeving wordt in de betreffende dicta
gesteld dat "de Eilandsraad, met inachtneming van hetgeen in dit landsbesluit
dienaangaande is overwogen aangaande de beroepen die betrekking hebben op de artikelen
9, derde lid, onderdeel e, en artikel 12, derde lid, onderdeel b, van de
bestemmingsbepalingen behorende bij het EOP, een nieuw besluit dient te nemen."
De gronden van de beslissing in beroep betreft de regaling die het mogelijk maakt 20% van
het totaal van de gronden te Oostpunt, welke zijn bestemd als "Conserveringsgebied"en
"Open Land", te ontwikkelen onder een tiental nader genoemde voorwaarden.
In het landsbesluit van 6 maart 1997 no.1 no. 902/JAZ. wordt op pagina 18 met betrekking tot
de beslissing overwogen dat:
de gronden van Oostpunt bijzondere natuurwetenschappelijke en landschappelijke
waarden vertegenwoordigen en derhalve in het EOP aan de meest waardevolle gebieden
de bestemming ·conserveringsgebied" is gegeven;
voor wat betreft de bestemming Conserveringsgebied de regaling, die het mogelijk maakt
20% van het totaal van de gronden te Oostpunt, welke zijn bestemd als
"Conserveringsgebied"en "Open Lancr, te ontwikkelen, in zichzetf tegenstrijdig is omdat
de mogelijkheid tot ontwikkeling van het totaal van de gronden van Oostpunt volstrekt
onbepaald is en voor een onevenredig deel binnen de bestemming Conserveringsgebied
kan komen te liggen;
in dat geval ontwikkeling strijdig zou zijn met de doeleindenomschrijving van de
bestemming
Conserveringsgebied,
zoals
gegeven
in
artikel
9
EOP,
Conserveringsgebied;

4

Landsbesluit van de

s• maart 1997, no. 1, (No. 902/JAZ, p. 91-94)
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een herzieningsprocedure nodig zal zijn om inhoud te geven aan voomoemde 20%regeling, wat overeen komt met een wijziging van de bestemming waardoor voomoemde
regeling niets toevoegt aan het EOP;
de in de regaling opgenomen verplichting tot een Milieu Effect rapportage (MER)
onvoldoende is gespecificeerd en een wettelijke grondslag missen.
Vervolgens is per Besluit van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cur~o (A.B. 1997,
no. 24} ter uitvoering van artikel 23 van het EOP bepaald dat het EOP met ingang van 23
mei 1997 in werking treedt met uitzondering van de onderdelen bedoeld in het dictum onder
VIII, IX en X van het Landsbesluit van 6 maart 1997 no. 1, no. 902/JAZ..
Door Maal is bij het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen een zaak
aangespannen tegen het Eilandgebied inzake de vaststelling van de bestemmingen van de
gronden te Oostpunt.
Het Gerecht in eerste aanleg heeft op 7 juni 1999 uitspraak gedaan.
Hoofdoumen uit het vonnis zijn:
De onrechtmatige daad van het Eilandgebied met betrekking tot het zwaarwegende
financi~le belang van Maal, dat zij emstig benadeeld heeft door de uitvoering van het
plan-Castle onmogelijk te maken en hem tevens iedere andere mogelijkheid af te nemen
om op enigszins vergelijkbare schaal gronden te verkopen of te Iaten renderen;
Voomoemde onrechtmatigheid vormt de basis voor de berekening van de schade;
Van de Eilandsraad mag verwacht YIOrden dat, overeenkomstig de bedoeling van de
Gouverneur in zijn beslissing op het beroep van Maal, een beslissing wordt genomen
waarin een of meer aaneengesloten stukken van samen 20% van de gronden voor
toeristische bestemming gericht worden aangewezen, waarbij de Eilandsraad en niet
Maal beslist welk deel van het terrein deze bestemming krijgt;
In het kader van de vijfjaarlijkse herziening van het EOP bestaat het behoud van de
mogelijkheid rendement te maken op de nog beschikbare gronden, zij het dat niet is te
voorzien hoe ruim die mogelijkheid is en op welke termijn zij zich kan realiseren.
Aangenomen kan YIOrden dat op den duur een substantieel deel van de gronden (4050%} rendabel gemaakt kan YIOrden;
Het verlies van het niet rendabel kunnen maken van de gronden wordt getaxeerd op NAf.
20 miljoen plus rentederving vanaf 5 december 1995;
Gezien de precaire financiele situatie van het Eilandgebied wordt de
uitvoerbaarverklaring ten aanzien van de transactieschade slechts voor 10%
uitgesproken.
Het Gerecht in eerste aanleg veroordeelt het Eilandgebied om aan Maal te betalen:
• NAf. 20 miljoen, vermeerderd met de wettelijke rente daarover vanaf 5 december
1995 tot de dag der algehele betaling;
• NAf. 10.000,- terzake advocaatkosten;
• Verklaart het vonnis uitvoerbaar bij voorraad voor de somma van NAf. 2 miljoen
zonder rente respectievelijk NAf. 10.000,-;
• Veroordeelt het Eilandgebied in de proceskosten aan de zijde van Maal, begroot op
NAf. 45.750 (NAf. 3.050,- wegens verschotten en NAt. 42.700,- wegens
gemachtigdensalaris;
• Wijst af het meer of anders gevorderde.
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In november 2000 heeft de Eilandsraad gevolg gegeven aan dictum VIII van het
Landsbesluit van 6 maart 1997 no.1 no. 902/JAZ voor zover het de bestemming "Open land"
betreft. De Eilandsyerordenina van 28 november 2000 CAB. 2000. no.80) regelt dat in artikel
12, derde lid, onder b, onderdeel 1 vervalt en de onderdelen 2 tot en met 10 worden
vernummerd tot 1 tot en met 9. Hiermee vervalt voor de bestemming "Open land" de eis tot
het opstellen van een Milieu Effect Rapportage alvorens over te gaan tot enige ontwikkeling.
De Eilandsraad heeft geen nieuw besluit genomen met betrekking tot artikel 9, derde lid,
onderdeel e, waarin de voorwaardelijke ontwikkeling van de gronden te Oostpunt, welke zijn
bestemd als "Conserveringsgebied•, is opgenomen, terwijl dit wei was voorgeschreven in
voomoemd dictum VIII . De Eilandsraad heeft evenmin een nieuw besluit genomen met
betrekking tot de regaling die het mogelijk maakt 20% van het totaal van de gronden te
Oostpunt, welke zijn bestemd als "Conserveringsgebied"en "Open Land· , te ontwikkelen,
waardoor dit onderdeel van het EOP niet in werking is getreden.
Nadere besluitvorming over de bestemming van de gronden te Oostpunt is aangehouden als
gevolg van het juridisch ge$Chil betreffende de gronden te Oostpunt tussen de eigenaren van
deze gronden, de Erven Maal, en het Eilandgebied Curacao. Het juridisch geschil betreft de
voornoemde uitspraak van het Gerecht in eerste aanleg van 7 juni 1999, waartegen beide
partijen hoger beroep hebben aangetekend bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitia van
de Nederlandse Antillen en Aruba, en de door Maal aangezegde Planschade aan het
Eilandgebied.
Partijen hebben op 14 februari 2001 het "Protocol voor schikkingsonderhandelinoen tussen
het Eilandgebied Curacao en de Erven Maal" (hiema "het Protocon ondertekend en zijn
sindsdien in onderhandeling ter zake het beslechten van het juridische geschil rondom de
gronden te Oostpunt.
Hoofdcunten uit het Protocol zijn hieronder weergegeven.
Partijen zijn bij de schikkingsonderhandelingen niet gebonden aan de uitgangspunten
van het vonnis van juni 1999. Partijen behouden ter zake van het beroep tegen de
vonnissen van het Gerecht in eerste aanleg aile rechten voor.
Enig voorstel c.q. toezegging tijdens en na ondertekening van het Protocol is pas dan
verbindend wanneer een akte van dading is ondertekend door partijen. De verwoording
van het resultaat van de schikkingsonderhandelingen in een akte van dading zal steeds
onder voorbehoud van goedkeuring door de Eilandsraad en de Erven Maal geschieden.
Het Eilandgebied is bereid binnen de mogelijkheden van de wet opties te exploreren
teneinde de Erven Maal zoveel mogelijk te accomoderen overeenkomstig het door de
Erven Maal voorgestane gebruik en ontwikkeling. Het Eilandgebied zal zich hierbij
maximaal inspannen teneinde binnen het EOP bestemmingswijzigingen te initieren
waardoor Erven Maal de gronden te Oostpunt alsnog optimaal kunnen ontwikkelen, een
en ander echter met inachtneming van de door het Eilandgebied gestelde voorwaarden
voor een duurzame ontwikkeling en met inachtneming van de vigerende algemene
beginselen van behoortijk bestuur.
lndien het Eilandgebied de overeengekomen bestemmingen door welke oorzaak dan ook
niet kan realiseren zullen de Erven Maal niet gebonden zijn aan enige dading.
Het vorennoemde sluit niet uit dat partijen naast het bereiken van overeenstemming over
de bestemmingen van Oostpunt ook in overleg treden over een mogelijke financiele
regaling .
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De claim van het Eilandgebied op zekere gronden te Oostpunt welke claim door de Erven
Maal worctt betwist zal separaat onderwerp van de schikkingsonderhandelingen zijn.
Het Eilandgebied zal zich inspannen opdat de op Oostpunt ge"lnitieerde projecten de
meest gunstige belastingfaciliteiten en fiscale vrijstellingen zullen genieten, een en ander
binnen het kader van bestaande wetten.
Het Eilandgebied zal medewerking verlenen om een versnelde afhandeling van aile door
Erven Maal te verzoeken overheidsvergunningen voor de projecten en activiteiten te
Oostpunt mogelijk te maken.
Teneinde de schikkingsonderhandelingen met de Erven Maal te voeren heeft het
Eilandgebied Cura~o de "Commissie Oostpunr ingesteld. Naar aanleiding van een
vergadering op 6 maart 2008 tussen Erven Maal en de Commissie Oostpunt is door Erven
Maal een Memorandum opgesteld waarin schriftelijk is weergegeven de reactie van Erven
Maal op het aanbod van de Commissie Oostpunt aan Erven Maal. 5
In het Memorandum stellen Erven Maal dat ontwikkeling van de gronden te Oostpunt ten
gunste is van de economie van Cura~o . Volgens Erven Maal is de meest gewenste en zetfs
nooctzakelijke aanpak het vinden van een kapitaalkrachtige en ter zake kundige ontwikkelaar
waarmee een totaalplan voor Oostpunt wordt opgesteld, optimaal gebruikmakend van de
unieke beschikbaarheid van een onbebouwd gebied in het Caribisch gebied. Voomoemde is
volgens Erven Maal onmogelijk indien niet voldoende terrein op Oostpunt {minstens 50%)
kan worden ontwikkeld en indien geen financitle regaling met Erven Maal tot stand komt.
De reactie van Erven Maal op het aanbod van de Commissie Oostpunt zoals verwoord in het
Memorandum is hieronder weergegeven.
1. Met betrekking tot de inspanningsverplichting van het Eilandgebied inzake zo gunstig
mogelijke fiscale regelingen bij verlcoop en ontwikkeling van Oostpunt.
Erven Maal stellen dat deze inspanningsverplichting reeds was vastgelegd in het Protocol.

2. Met betrekking tot de kostenvergoeding van 50% van NAf. 1.1n .070,80 uit de Akte van
1998.
Erven Maal stellen dat deze kostenvergoeding reeds in 1998 is toegezegd door de vorige
Commissie Oostpunt, dat deze kosten sinds 1998 zijn toegenomen en dat de vergoeding van
50% van die stijging van de kosten nog niet is besproken.
3. Met betrekking tot de overdracht van 170 hectare betwiste domeingronden aan Erven
Maal tegen nader overeen te komen voorwaarr:Jen.
Erven Maal stellen zich op het standpunt dat de 170 hectare betwiste domeingronden al deel
uitmaken van hun eigendom te Oostpunt. Erven Maal stellen dat, indien een acceptabel
akkoord bereikt kan worden over aile geschilpunten, zij bereid zijn om 50 hectare grenzend
aan de huidige bebouwing te Fuik •om niet" over te dragen aan het Eilandgebied, in ruil voor
de 170 hectare betwiste domeingronden.
4. Met betrekking tot het bestemmen van maximaa/ BOO hectare voor toeristisch gebied en
stedelijke woningbouw en 216 hectare voor agrarisch gebied.
Erven Maal stellen dat reeds in het Protocol is opgenomen dat het Eilandgebied bereid is het
door Erven Maal voorgestane gebruik en ontwikkeling van Oostpunt te accomoderen. Hierop
5

Memorandum inzake onderhandelingen Commissie Maal, 6 maart 2008.
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hebben Erven Maal een Vlekkenplan opgesteld en aan de vorige Commissie Oostpunt
gepresenteerd. Het betreffende Vlekkenplan was sindsdien aanvaard uitgangspunt bij de
onderhandelingen. In het Vlekkenplan werd uitgegaan van 50% ontwikkelbare bestemming
(Agrarisch, Toeristisch, Stedelijke en Landelijke woningbouw) en 50% bestemd als Open
land en Conservering. Derhalve stellen Erven Maal dat de door de Commissie Oostpunt nu
voorgestelde ontwikkeling van minder dan 25% van het gebied (namelijk 1016 hectare van
de in totaal 4000 hectare) voor hen onbegrijpelijk is. Erven Maal benadrukken nogmaals dat
elke projectontwikkelaar die Oostpunt als totaalproject zou gaan ontwikkelen de zekerheid
moet hebben dat tenminste 50% ontwikkeld kan worden zodat de investeringen in de aan te
leggen infrastructuur kunnen worden terugverdiend. Volgens Erven Maal zal een kleiner
toegestaan percentage voor ontwikkeling ertoe leiden dat het terrain aan diverse gegadigden
verkocht wordt waardoor Oostpunt een lappendeken van onsamenhangende ontwikkelingen
wordt.
Volgens Maal zal een ontwikkelaar die geheel Oostpunt als project-uitgangspunt neemt,
naast eigen infrastructuur aan wegen, ook eigen watervoorziening en energie-opwekking en
voorzieningen voor afvalwaterverwerking cre6ren. Erven Maal refereren naar een C02
neutraal ontwikkelingsproject, waarbij het Eilandgebied zonder risico voor Aqualectra 50%
bestemming kan accorderen onder de voorwaarde dat geen verplichting, recht et cetera
bestaat ten aanzien van water- en electriciteitsvoorzieningen van buiten voor Oostpunt.

5. Met betrekking tot financilile compensatie van NAf. 6 miljoen.
Erven Maal stellen dat op basis van het vonnis in 1999 Erven Maal een vordering hebben
van NAf. 40 miljoen op het Eilandgebied. In 2001 is door de toenmalige Commissie Oostpunt
NAf. 5 miljoen geboden als schikkingsbedrag. Dit bedrag werd toen al door Erven Maal als
absoluut onvoldoende beschouwd.
Daarbij hebben Erven Maal, nadat het Eilandgebied in 2006 had verklaard dat Oostpunt
100% Conserveringsgebied is, een planschadeclaim ingediend van NAf. 66 miljoen. Het
Eilandgebied is nimmer op deze planschadeclaim ingegaan.
Erven Maal achten de huidig aangeboden financi61e compensatie van NAf. 6 miljoen voor
het niet kunnen ontwikkelen van ongeveer 75% van de grond onaanvaardbaar.
In het Memorandum wordt concluderend gesteld dat Erven Maal een bestemming gebaseerd
op het Vlekkenplan wensen. Daarbij achten Erven Maal een totale financiltle compensatie
voor onrechtmatige overheidadaad van NAf. 25 miljoen redelijk naast de fiscale
inspanningsverplichting, de kostenvergoeding van 50%, alsmede de overdracht van 170
hectare waardeloze en niet toegankelijke grond. In ruil daarvoor dragen Erven Maal 50
hectare voor woningbouw bedoelde grond over aan het Eilandgebied, onder afzien van
planschade en intrekking van het hoger beroep tegen het vonnis van 1999 terwijl dat vonnis
niet zal worden ge6xecuteerd.
Op 25 augustus 2010 is tussen de Erven Maal en het Eilandgebied Curayao een
vast&tellingsovereenkomst tot stand gekomen, waarbij partijen zich hebben verbonden onder voorbehoud van aile rechten- om tot een totaaloplossing te geraken met betrekking tot
een verantwoorde grootschalige ontwikkeling van de gronden te Oostpunt. In de
Vaststellingsovereenkomst wordt verwezen naar afspraken zoals gemaakt in
eerdergenoemd Protocol voor schikkingsonderhandelingen en het door Erven Maal
opgestelde Memorandum.
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Hoofdpunten uit de Vaststellingsovereenkomst zijn hieronder weergegeven.
Met betrekking tot het uitvoeren van de Onderzoeken (Paragraaf I)
Op kosten van het Eilandgebied worden twee onderzoeken uitgevoerd met betrekking tot
het realiteitsgehalte c.q. de haalbaarheid van het door Erven Maal ontwikkelde
Vlekkenplan. Het onderzoek behelst specifiek onderzoek naar (i) de planologische,
ecologische, milieukundige en (ii) de financiele, sociale, sociaal-economische, macroeconomische en infrastructurele gevolgen van, en te stellen eisen aan, ontwikkeling van
ongeveer 50 procent van de gronden te Oostpunt.
Het onderzoeksbureau dat belast is met de uitvoering van de planologische studie
vervaardigt tevens een concept bestemmingswijzigingsplan, dan wei herziening c.q .
concept-wetsvoorstel strekkende tot wijziging, dan wei herziening van de
Eilandsverordening inhoudende een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften
(EOP). Het Bestuurscollege neemt op korte termijn een beslissing aangaande het
concept bestemmingswijzigingsplan.
Met betrekking tot de bezwaar- en beroepschriftenprocedure zal het Eilandgebied zich
doen bijstaan door het onderzoeksbureau dat belast is met de planologische studie.
Met betrekking tot de FinanciiJ/e Tegemoetkoming (Paragraaf II)
Het Eilandgebied kent een Finan~Je Tegemoetkoming toe aan de Erven Maal van NAf.
17.5 miljoen indien, na de inwerkingtreding van de eilandelijke wetgeving met betrekking
tot de herziening van de bestemming van de gronden te Oostpunt, ontwikkeling van de
gronden te Oostpunt mogelijk is voor een percentage gerekend van 45 tot en met 55.
De Financi&le Tegemoetkoming wordt vermeerderd met een bedrag van NAf. 2.5 miljoen
indian het ontwikkelingspercentage ligt tussen 40 en 44,99.
De Financi6le Tegemoetkoming wordt venninderd met een bedrag van NAf. 2.5 miljoen
indien het ontwikkelingspercentage groter is dan 55.
lndien het ontwikkelingspercentage van de gronden te Oostpunt minder dan 40 bedraagt,
zal middels arbitrage een Financiele Genoegdoening, afzonderlijk van de Financi61e
Tegemoetkoming en de Financi61e Compensatie (zie verderop), worden bepaald.
De betalingstennijnen en -voorwaarden, met uitzondering van de · oeelbetalingen• (zie
verderop) worden afhankelijk gesteld aan de voortgang en het daadwerkelijk realiseren
van grootschalige ontwikkelingen op de gronden te Oostpunt. Vastlegging van die
betalingstermijnen en betalingsvoorwaarden vindt plaats in een "Nadere
Vaststellingsovereenkomst".
De op basis van het vonnis reeds uitgekeerde gelden worden niet in mindering gebracht
op de Financiele Tegemoetkoming, Financi61e Compensatie dan wei de Financiele
Genoegdoening.
Het Eilandgebied voldoet een Kostenvergoeding, bij wijze van tegemoetkoming in de
kosten van de door Erven Maal ingeschakelde exterme adviseurs, van NAf. 1,25 miljoen.
De Kostenvergoeding vindt gelijktijdig plaats met de eerste Deelbetaling.
De eerste fase van de Deelbetaling van de Financiele T egemoetkoming geschiedt
middels drie gelijke betalingen van NAf. 2.5 miljoen.
De tweede fase van de Deelbetaling van de Financiele Tegemoetkoming geschiedt
middels vier betalingen, nader vast te stellen in de Nadere Vaststellingsovereenkomst.
De eventuele Financiele Compensatie zal pro rata worden betaald tezamen dan wei
verrekend met de tweede fase van de Deelbetaling.
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De eerste Deelbetaling wordt binnen twee weken na het intreden van de Opschortende
Voorwaarde door het Eilandgebied verricht.
De tweede Deelbetaling wordt binnen twee weken na de beslissing door het
Bestuurscollege aangaande het concept bestemmingswijzigingsplan, zoals door het
onderzoeksbureau dat belast is met de uitvoering van de planologische studie is
vervaardigd, verricht.
Binnen zes weken na de inwerkingtreding van het bestemmingswijzigingsplan wordt de
derde Deelbetaling aan Erven Maal verricht.
Met betrekking tot Overige Verplichtingen (Paragraaf Ill)
Binnen tien dagen na intreden van de Opschortende Voorwaarde (zie verderop) trekken
partijen het door hen ingestelde hoger beroep onherroepelijk in. Erven Maal doen reeds
nu voor alsdan onherroepelijk afstand van (verdere) executie c.q. anderszins (verdere)
uitwinning van het vonnis.
Na de inwerkingtreding van de bestemmingswijziging verplichten Erven Maal zich om
direct dan wei indirect over te gaan tot grootschalige ontwikkeling van de gronden te
Oostpunt, waaronder de zetfvoorzienbaarheid van die ontwikkeling ter zake elektriciteiten (drink)watervoorziening.
Het Eilandgebied spant zich maximaal in om ten behoeve van de contractpartijen de
meest gunstige belastingfaciliteiten binnen het kader van de fiscale wetgeving te
verkrijgen.
Het Bestuurscollege neemt een besluit dat overheidsdiensten en daarrnee gelieerde
instellingen (waaronder het Curac;ao Tourism Board) zich zullen inspannen om, na de
inwerkingtreding van de bestemmingswijziging, de door de contractpartijen uit te voeren
projecten actief te promoveren.
Het Bestuurscollege spant zich in om prioriteit te geven aan de afhandeling van
vergunningen en verzoeken met betrekking tot de door de contractpartijen uit te voeren
projecten.
Na de inwerkingtreding van de bestemmingswijziging dragen Erven Maal om niet aan het
Eilandgebied over een terrein van 75 hectare gelegen tegen de agglomeratie te Fuik ten
behoeve van volks- en middenstandswoningbouw of vergelijkbare woningbouw aldaar.
Bij dezelfde gelegenheid draagt het Eilandgebied aan Erven Maal in eigendom over de
"Betwiste Gronden". Voorwaarde bij daze overdracht is dat de aan het Eilandgebied over
te dragen 75 hectare de bestemming "Stedelijk Woongebied• hebben en de betwiste
Gronden de bestemming ·conserveringsgebied•.
Onder de voorwaarde dat de bepalingen in de Vaststellingsovereenkomst nagekomen
worden, doen Erven Maal reeds nu voor alsdan na de inwerkingtreding van de
bestemmingswijziging onherroepelijk afstand van het recht schadevergoeding te
vorderen ter zake het geschil en de beweerdelijke planschade.
Met betrekking tot de opschortende voorwaarde (Paragraaf IV)
De Vaststellingsovereenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de
Eilandsraad binnen vier maanden na vaststelling c:Jeze goedkeurt en het Bestuurscollege
machtigt om at het nodige te verrichten ter uitvoering van het desbetreffende
Eilandsraadbesluit en de Vaststellingsovereenkomst.
Binnen
een
week
wordt
de
door
het
Bestuurscollege
vastgestelde
Vaststellingsovereenkomst ter goedkeuring aan de Eilandsraad voorgelegd. Aan de
Eilandsraad zal tevens machtiging worden gevraagd opdat het Bestuurscollege aile
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handelingen kan verrichten in het kader van deze Vaststellingsovereenkomst alsmede
het vaststellen van de Nadere Vaststellingsovereenkomst.
Voor een verkort chronologisch overzicht van de overeenkomsten en besluiten die ten
grondslag liggen aan de herziening Oostpunt tot wijzigen van het EOP verwijst de SER naar
de tabel in bijlage 1.

De SER realiseert zich dat het Land Cur~ een omvangrijke schuld heeft bij Erven Maal,
uit hoofde van het vonnis van 1999, en dat deze schuld kan toenemen indien Erven Maal
schadevergoeding toegewezen krijgen door de rechter als gevolg van de nalatigheid van de
overheid inzake het tijdig herzien van het EOP. Als gevolg van het niet herzien van het EOP
is immers de kans dat meer dan 20% van de gronden te Oostpunt tot ontwikkeling gebracht
hadden kunnen worden, niet geboden. De SER tekent hierbij overigens aan dat, zoals ook in
het vonnis van 1999 is gesteld, bij een herziening van het EOP het uiteindelijk percentage
van de te ontwikkelen gronden niet van tevoren vaststaat, evenmin als de plaatsbepaling van
de voor ontwikkeling aan te wijzen gronden.
De SER acht het van belang dat, gezien het slepende geschil en de langdurige
onderhandelingen tussen de Erven Maal en het Land Cura~o. op korte tennijn een
oplossing gevonden wordt die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Volgens de SER is daarbij een fasegewijze duurzame ontwikkeling van het gebied wenselijk.
4.2.

Totstllndkoming en vertoop procedure

Met betrekkjng tot de totS(andkomina van de herzienina bestemminqsvoorschriflen Oostount
Op verzoek van de Minister van Algemene Zaken (AZ) is door de Sector-Directeur AZN/JZ
op 31 juli 2012 een acMes uitgebracht met betrekking tot de procedure inzake de
totstandkoming van de herziening bestemmingsvoorschriften Oostpunt In het acJvies wordt
vermeld dat op bedoelde procedure de LGRO en de EROC van toepassing zijn. Tevens
wordt in het advies venneld dat belde ragelingen tot stand zijn gekomen ten tijde van de
voormalige staatkundige structuur, bestaande uit het Land de Neder1andae Antillen en de
Eilandgebieden, en dat op grond van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuu,S
de wettelijke ragelingen uit die tijd dienen te worden aangepast aan de nieuwe staatkundige
structuur, in de vonn van geconsolideerde teksten. De Sector-Directeur wijst er in
eerdergenoemd acMes op dat de meningen van, onder andere, juristen uiteenlopen over de
vast te stellen geconsolideerde tekaten van de LGRO en de EROC.
Vraagpunten die hierbij volgena de Sector-Directeur AZNIJZ gerezen zijn betreffen onder
meer het al of niet volgen van de in de EROC voorgeschreven procedure met betrekking tot
de totstandkoming van de herziening van de beatemmingsvoorschriften, de vraag welke
rechtabeacherming thana geldt en de vraag of het Eilandelijk ontwikkelingsplan moet worden
aangemerkt als een Landsverordening dan wei een landsbesluit, houdende algemene
maatregelen.
De Sector-Directeur stelt, gezien de onduidelijkheid over de vast te stellen tekst, het niet
wenselijk te achten om thana te komen tot geconsolideerde teksten van voornoemde
regelingen.

e Bijlage behorende bij Eilandsvercrdening vaststelling diverse ontwerp-landsvercrdeningen land
Curayao (A.B. 2010, no. 87, bijlage A). Landsverordening tar uilvoering van additioneel artikell van de
Staatsregeling van Curayao (landsvercrdening algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur)
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De Sector-Directeur stelt voor, op basis van overteg tussen vertegenwoordigers van
Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) en een juridisch adviseur van het Ministerie van
WRP, om de inspraakprocedures, zoals in de EROC opgenomen, te volgen en de
herziening bestemmingsvoorschriften, na de nodige adviesrondes doorlopen te hebben, als
ontwerp-landsverordening aan te bieden aan de Staten van Curac;ao. De Sector-Directeur
stelt verder in het advies dat indien belanghebbenden zich op een bepaald moment tot de
rechter willen wenden om een oordeel te vragen over de door hen ingediende bezwaren, de
rechter zelf zal beslissen of en in hoeverre hij zich bevoegd acht.

Met betrekking tot de inSQraakprocedures
In artikel 13 van de LGRO zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot het opnemen van
voorschriften in de eilandelijke ontwikkelingsplannen betreffende:
tijdige bekendmaking en terinzagelegging van het ontwerp-plan;
gelegenheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;
mogelijkheid voor vergoeding van werkelijk gelecten schade tengevolge van de
bestemmingsvoorschriften; en
de mogelijkheid voor belanghebbenden om tegen de beschikking van de Eilandsraad
beroep aan te tekenen bij het Gerecht in eerste aanleg van de Nedertandse Antillen.
De EROC regelt in de artikelen 10, 11 en 12 de inspraakprocedure met betrekking tot
ontwikkelingsplannen met bestemmingsvoorschriften. Voor de SER is de centrale vraag in
de gevolgde procedure in hoeverre de inspraakbepalingen nog als zodanig gelden nu de
EROC en het EOP de status van Landsverordening hebben verkregen. lmmers er is thans
sprake van een wezenlijk andere procedure, met name formele wetgeving, waarbinnen geen
plaats lijkt te bestaan voor de eerder wei geldende inspraakprocedure en de mogelijke
daaropvolgende beschikkingen en de bezwaar- en beroepschrift procedures. .
Artikel 10 luidt als volgt:
Voordat een ontwerp-ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften, dan wei een
ontwerp van bestemmingsvoorschriften ter inzage gelegd wordt, houdt het
Bestuurscollege op een door hem te bepalen plaats en tijdstip een of meer openbare
hoorzittingen, waarop het voorontwerp wordt gepresenteerd en toegelicht en de
aanwezigen in de gelegenheid worden gesteld hun mening over het voorontwerp
kenbaar te maken. Het Bestuurscollege doet zich bijstaan door ter zake deskundigen. Op
pagina 13 van de memorie van toelichting van de EROC wordt gesteld dat het doe! van
deze openbare hoorzitting(en) dienen te waarborgen dat het Bestuurscollege v66r de
terinzagelegging van het ontwerp kennis kan nemen van bezwaren of suggesties, die
voor de beslissing op het ontwerp van belang kunnen zijn, en dat deze de kern vormen
waaruit de deelname van de bevolking aan de ruimtelijke planning verder vorm gaat
krijgen.
Artikel 11 bevat voorschriften met betrekking tot:
de terinzagelegging van het ontwerp-ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften
dan wei van het ontwerp van bestemmingsvoorschriften gedurende dertig dagen voor
eenieder op het bestuurskantoor;
het van tevoren bekendmaken van de terinzagelegging in aile dag- of nieuwsbladen,
waarin tevens mededeling wordt gedaan van de bevoegdheid tot het indienen van
bezwaren;
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de mogelijkheid tot het indienen van schriftelijke bezwaren tegen het ontwerpontwikkelingsplan door een ieder, dan wei de mogelijkheid tot het indienen van
schriftelijke bezwaren tegen de ontwerp-bestemmingsvoorschriften binnen dertig dagen
door uitsluitend belanghebbenden;
alvorens
tot
vaststelling
van
het
ontwerp-ontwikkelingsplan
met
bestemmingsvoorschriften dan wei van het antwerp van bestemmingsvoorschriften over
te gaan, het in de gelegenheid stellen van degenen die tijdig bezwaar hebben ingediend,
hun bezwaren mondeling toe te lichten gedurende een door het bestuurscollege te
houden openbare hoorzitting, waarbij het Bestuurscollege zich doet bijstaan door ter
zake deskundigen;
de vaststelling van het ontwerp-ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften dan wei
van het antwerp van bestemmingsvoorschriften.
De voorschriften zoals bepaald in artikel 11 van de EROC zijn kennelijk materieel gevolgd, in
die zin dat hoorzittingen hebben plaatsgevonden waarbij belanghebbenden in de
gelegenheid zijn gesteld om hun •zienswijzen· op de ontwerp-landsverordening toe te
lichten. Vervolgens zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hun "zienswijzen" op
schrift in te dienen.
In de EROC wordt gesproken over bezwaren en niet over •zienswijzen·.
Gedurende het gehele proces bestond onduidelijkheid over de beoordeling van de
•zienswijzen•.
Door de juridisch adviseurs van HBN Law is aan de Projectcommissie Oostpunt advies
uitgebracht met betrekking tot de procedure met betrekking tot de herziening van de
ontwerp-bestemmingsvoorschriften. In het betreffende advies wordt voorgesteld om in plaats
van het woord •bezwaaf het woord •zienswijze• te gebruiken aangezien de term ·bezwaren•
ten onrechte de indruk kan wekken dat hier sprake is van een bezwaarschriftenprocedure,
zijnde een heroverwegingsprocedure, en dat tegen de beslissing van de Eilandsraad op de
"bezwaren• beroepsmogelijkheden openstaan.
Artikel 12 bevat voorschriften met betrekking tot:
het met redenen omkleed schriftelijk in kennis stellen van de vaststelling van het
ontwerp-ontwik.kelingsplan met bestemmingsvoorschriften dan wei van het antwerp van
bestemmingsvoorschriften aan degenen die bezwaar hebben ingediend door de
Eilandsraad;
het voor een ieder ter inzagelegging van het vastgestelde ontwikkelingsplan met
bestemmingsvoorschriften
dan
wei
van
het
vastgestelde
antwerp
van
bestemmingsvoorschriften;
de mogelijkheid tot het instellen van schriftelijk beroep bij de Gouverneur door
belanghebbenden
die tijdig
bezwaren hebben
ingediend,
alsmede door
belanghebbenden die bezwaren hebben tegen wijzigingen die zijn aangebracht in het
ontwikkelingsplan
met
bestemmingsvoorschriften
dan
wei
in
de
bestemmingsvoorschriften.
lngevolge artikel12, eerste lid, van de EROC, dienen belanghebbenden, naar aanleiding van
de beoordeling van de •zienswijzen• en het Besluit van de Raad van Ministers van 10
september 2014 met betrekking tot het ontwerp van de Landsverordening inzake de
herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt, met redenen omkleed
schriftelijk geTnformeerd te worden over het genomen besluit.
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Op pagina 7 van het Beslisdocument van de Minister van WRP wordt gesteld dat degenen
die een bezwaar hebben ingediend, op zeer korte termijn door het Ministerie zullen worden
ge'informeerd middels een algemene brief waarbij de ontwerp-landsverordening Oostpunt en
de daarbij horende memorie van toelichting, zeals door de Raad van Ministers is
goedgekeurd en ter vaststelling aan de Staten zal worden aangeboden, als bijlagen zullen
worden bijgevoegd.
Belanghebbenden die een bezwaar hebben ingediend hebben daadwerkelijk een algemene
brief van de Minister van WRP gedateerd 26 augustus 2014 ontvangen met daarbij de
ontwerp-landsverordening Oostpunt en de bijbehorende memorie van toelichting, zeals door
de Raad van Ministers goedgekeurd. In de brief staat dat naar aanleiding van de ingediende
zienswijzen de bijgevoegde ontwerp-landsverordening herziening bestemingsvoorschriften
Oostpunt en bijbehorende memorie van toelichting ex artikel 76 Staatsregeling door de Raad
van Ministers ter goedkeuring zal worden aangeboden aan de Staten van Cura~o.

Met Petrekkina tot de beoordelinq van

de •zienswijzen"

Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld hun "zienswijzen" op de ontwerplandsverordening in te dienen. Ter beoordeling van deze "zienswijzen• is krachtens een
landsbesluit van 27 augustus 20137 een Commissie Beoordeling Zienswijzen ingesteld, met
als taken:
1. lnhoudelijke beoordeling van de "zienswijzen•, mede aan de hand van hetgeen op de
hoorzitting(en) naar voren is gekomen;
2. Adviezen opstellen ten behoeve van besluitvorming door de Minister van WRP.
In de Commissie Beoordeling Zienswijzen waren vertegenwoordigd:
beleidsdirecteur van de beleidsorganisatie WRP;
jurist van de beleidsorganisatie WRP;
jurist van WJZ;
natuurdeskundige;
deskundige op het gebied van ruimtelijke planning.
In het landsbesluit is opgenomen dat binnen twee maanden na aanstelling de Commissie
Beoordeling Zienswijzen ten behoeve van de besluitvorming in de Staten adviezen opstelt,
waarin de validiteit van de •zienswijzen" beargumenteerd wordt.
De Commissie Beoordeling Zienswijzen heeft op 3 december 2013 haar eindrapport
aangeboden aan de Minister van WRP. 8
De Projectcommissie, ingesteld per eilandsbesluit op 22 september 2010 en voortvloeiend
uit de afspraken in de Vaststellingsovereenkomst, heeft vervolgens een acMes uitgebracht
aan de Minister van WRP ten aanzien van het finale rapport van de Commissie Beoordeling
Zienswijzen. De Projectcommissie heeft hierbij aile ingediende "zienswijzen" opnieuw
beoordeeld.

7

Landsbesluit no. 13/1241 d.d. 27 augustus 2013, no. 2012/073509, houdende instelling van de
commissie beoordeling •zienswijzen•.
11
Acivies van de Commissie Beooreling Zienswijzen naar aanleiding van de ingediende •zienswijzen·
in verband met de concept Landsverordening inhoudende de herziening van het eilandelijk
ontwikkelingsplan CunJ9Bo betreffende bestemmingen van de gronden te Oostpunt 3 december
2013.
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.
De Projectcommissie was echter belast met het monitoren en coordineren van de Planning
Study en de Economic Impact Study, en niet met het beoordelen van de zienswijzen,
In de Projedcommissie zijn benoemd:
drie vertegenwoordigers van het Eilandgebied Curayao (dhr. D. Palm, Hoofd van Dienst
Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting, Hoofd Bureau Domeinbeheer); en
twee vertegenwoordigers van de familie Maal (dhr. R. Blaauw en mw. M. Jezek).

De Projectcommissie stelt in haar advies dat de term •zienswijze• niet voorkomt in de EROC,
en dat derhalve in het advies zal worden gesproken van •bezwaren~. De Projectcommissie
wijst hierbij met klem op het feit dat voor de term ·bezviaren· hier niet gesproken wordt van
de term "bezwaar" in de zin van de Landsverordening administratieve rechtspraak (Lar),
zijnde een bestuursrechterlijke rechtsingang tegen een beschikk.ing die op rechtsgevolg is
gericht en waartegen nadien rechtsmiddelen openstaan bij de Lar-rechter. Op grond van
vorengaande adviseert de Projectcommissie de Minister om een •bezwaar" niet gegrond of
ongegrond te verklaren, maar om met een •bezwaar" wei of geen rekening te houden. De
Projectcommissie adviseert hiermee in feite om geen offici6le beschikking af te geven
omtrent de ingediende bezwaren.
De SER constateert dat in het advies van de Projectcommissie de Minister, met betrekking
tot de ingediende Mzienswijzen• veel vaker en in tegenstelling tot het advies van de
Commissie Beoordeling Zienswijzen, wordt geadviseerd om geen rekening te houden met de
ingediende bezwaren.
De SER vraagt aandacht voor de beoordeling van de •zienswijzen" door de Minister en
verwijst in deze ter illustratie naar de aangepaste wetgeving ter zake in Sint Maarten. In
artikel 5 en 6 van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning van Sint Maarten
(AB 2013, GT no. 144) is bepaald dat de Minister omtrent de ingediende bezwaren advies
vraagt aan een daartoe in te stellen commissie van deskundigen, en dat, indien wordt
afgeweken van het advies van voornoemde commissie, dit met redenen wordt omkleed.
Tegen de beslissing kan vervolgens beroep worden aangetekend.
De SER heeft geconstateerd dat de Minister van WRP krachtens een landsbesluit van 27
augustus 2013 terdege een commissie heeft ingesteld ter beoordeling van de "zienswijzen•,
maar dat van de adviezen, uitgebracht door deze commissie, is afgeweken zonder dat dit
met redenen is omkleed door de Minister.
Met befrekking tot de rechtszekerheid
Uitgangspunt bij de ontmanteling van de Neder1andse Antillen en het cre6ren van een
nieuwe staatkundige structuur is dat het rechtsleven ongestoord door moet blijven gaan. Dit
uitgangspunt is tot uiting gebracht in de memorie van toelichting op de Overgangsregeling.
De memoria van toelichting venneldt in dat verband (2.2. onder a): •de Curayaose
samenleving moet na ingang van de nieuwe status ongestoord door kunnen fundioneren. Uit
dien hoofde is het van groat belang om ervoor te zorgen dat de regels die het rechtsverkeer
regelen zoveel mogelijk hun gelding blijven behouden.•
De LGRO en de EROC zijn regelingen die van toepassing waren voor het Eilandgebied
Cura~o. lngevolge artikel 1, eerste lid van de Landsverordening overgangsregeling
wetgeving en bestuur (AB. 2010, no.87) blijven deze regelingen van kracht, totdat zij met
inachtneming van de Staatsregeling zijn gewijzigd of ingetrokken. Deze regelingen zijn
derhalve geldig voor het Land Cura~o en hebben de staat van Landsverordeningen.
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Artikel 6, zevende lid van de Landsverordening overgangsregeling bepaalt het volgende:
"waar voor de uitvoering van taken van het land wordt voorzien in de medewerking of
tussenkomst van eilandelijke organen en waar voor de uitvoering van taken door een
Eilandgebied wordt voorzien in de medewerking of tussenkomst van landelijke organen,
vervallen de desbetreffende artikelen of gedeelten van artikelen, voor zover voor deze
medewerking of tussenkomst in de gewijzigde rechtsorde geen plaats meer is.
In feite komen daarmee de artikelen uit de EROC die zien op een inspraakmogelijkheid door
burgers te vervallen. WJZ heeft geen uitsluitsel kunnen geven met betrekking tot welke
administratieve rechtsbescherming thans geldt. WJZ heeft derhalve voorgesteld om de
inspraakprocedure die in de EROC is opgenomen te volgen.
Gezien het feit dat ook de Raad van Ministers de vervallen inspraakmogelijkheid niet
wenselijk achtte, is door de Raad van Ministers bij besluit van 15 augustus 2012 besloten om
een 'zienswijzeprocedure· open te stellen die exact de stappen van de thans vervallen
bepalingen van de EROC volgt.8
Met de vaststelling van de landsverordening overgangsregeling wetgeving en bestuur (A. B.
2010, no.87} is de continulleit van een adequaat en toepasbaar stelsel van regelgeving
vastgelegd. Volgens de memoria van toelichting op de Overgangsregeling houdt dit streven
mede verband met artikel 43 van het Statuut dat bepaalt dat elk der Ianden zorg draagt voor
de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid
en de deugdelijkheid van bestuur. 10
De onderhavige concept-landsverordening kent geen procedurele regels als bezwaar en
beroep, mede omdat de aard van de procedure, zijnde een formele wetgevingsprocedure,
geen beschikkingen kent.

De SER vraagt nochtans aandacht voor de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de
administratieve rechtsbescherming voor de belanghebbende burger aangaande ruimtelijke
planning.
De SER geeft de regering in dit verband in overweging om voor de LGRO en de EROC
geconsolideerde teksten op te stellen.
De SER refereert hierbij onder meer naar aangepaste wetgeving in Sint Maarten en in
Caribisch Nederland, waarmee duidelijkheid wordt verschaft over onder meer de
mogelijkheden tot inspraak, de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren, de plicht van de
Minister c.q. de Staten om een met redenen omklede beslissing op de ingediende bezwaren
te nemen, en de mogelijkheid voor belanghebbenden om in beroep te gaan tegen de
beslissing op een door hen uitgebracht bezwaar door de Minister c.q. de Staten.
In Sint Maarten zijn met betrekking tot wetgeving inzake ruimtelijke planning voor zowel de
landsverordening grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning (AB 2013, GT no. 403) als
voor de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning (AS 2013, GT no. 144) een
geconsolideerde teksten opgesteld, waarin duidelijkheid wordt verschaft over de bezwaar- en
beroepsregels.
e Memorandum HBN Law aan de Projectcommissie Oostpunt d.d. 25 juli 2013 inzake acMes
herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt, pag. 12.
10
Memorie van toelichting bij de Bijlage behorende bij Eilandsverordening vaststelling diverse
ontwerp-landsverordeningen land Cu~ (AB. 2010, no.87)
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In artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening grondslagen ruimtelijke
ontwikkelingsplanning van Sint Maarten is de terinzagelegging van het ontwerp van het
ontwikkelingsplan en de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren bij de Minister geregeld.
In artikel13, derde lid, is opgenomen dat voor belanghebbenden tegen de beslissing op het
bezwaar door de Minister beroep openstaat bij het Gerecht in eerste aanleg.
In de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning zijn in de artikelen 4 tot en met 7
bepalingen opgenomen met betrekking tot de inspraakprocedures en de procedures met
betrekking tot bezwaar en beroep, waarbij de bestuurslagen op eilandelijk niveau zijn
vervangen door bestuurslagen op landelijk niveau.
In artikel 4 is bepaald dat de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en
lnfrastructuur een openbare hoorzitting houdt, waarop het voorontwerp van een ontwerpontwikkelingsplan wordt gepresenteerd.
In artikel5 is bepaald dat eenieder schriftelijk bezwaar kan indienen bij de Minister, en dat de
Minister omtrent de bezwaren advies vraagt aan een daartoe in te stellen commissie van
deskundigen.
In artikel 6 is bepaald dat de Staten beslissen omtrent de vaststelling van het ontwerpontwikkelplan, en dat, indien wordt afgeweken van het ontwerp of van het advies door de
commissie als bedoeld in artikel 5, de beslissing van de Staten met redenen wordt omkleed.
Artikel 7 regelt de terinzagelegging en bepaalt dat degenen die tijdig bezwaar hebben
ingediend bij de Minister, alsmede zij die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die de Staten
bij de vaststelling van het ontwikkelingsplan hebben aangebracht, schriftelijk beroep kunnen
instellen bij de Gouverneur.
In de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES is eveneens de LGRO van het
voormalig Land de Neder1andse Antillen aangepast aan de nieuwe staatkundige structuur
van de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. In artikel 13, eerste lid,
onderdeel a, van de Wet grondslagen ruimtelijke ontwikkelingsplanning BES
(BWBR0028218) is de terinzagelegging van het ontwerp van het plan en de mogelijkheid tot
het indienen van bezwaren bij de Eilandsraad geregeld. In artikel 13, derde lid, is
opgenomen dat voor belanghebbenden tegen de beschikking op het bezwaar door de
Eilandsraad beroep openstaat bij het Gerecht in eerste aanleg van Bonaire, Sint-Eustatius
en Saba.
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5. Standpunt van de SER met betrekking tot de sociaal-economische impact van de
voorgenomen ontwlkkelingen te Oostpunt
5.1 Macro-Econornische lmplicaties
De SER stelt vast dat in de memorie van toelichting slechts zeer summier wordt ingegaan op
de macro-economische implicaties van de ontwikkeling van Oostpunt, waarbij zijdens de
regering op pagina 10 van de memorie van toelichting prim air wordt gesteld dat de
grootschalige ontwikkeling van Oostpunt noodzakelijk is om het niveau van sociale
voorzieningen te kunnen handhaven. De Regering stelt hierover op pagina 10 van de
memorie van toelichting, onder verwijzing naar een door KPMG Advisory N.V. uitgevoerde
Economische Impact Study 11 {hiema: EIS) dat 'de ontwikkeling van Oostpunt zal resulteren
in een toename van het aantal bewoners en toeristen. Dit zal voordelen met zich
meebrengen voor Cura~o. omdat de kosten van de benodigde basis infrastructuur worden
gedragen door een grater aantal inwoners. ·
In de onderstaande tabel worden de door middel van een input-outputmodel berekende
macro-economische implicaties van de investeringen in Oostpunt gepresenteerd, zoals
opgenomen in de EIS, uitgesplitst naar de in de EIS-gehanteerde modules.
Tabel1: Overzicht van de economische impact van de ontwikkeling van Oostpunt
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11

KPMG Advisory N.V., Economic Impact Study Eastpoint Cu~. Final draft report, May 13, 2011 .
De Macro-economische effecten van de Bouwfase zijn tijdetijk en manifesteren zich uitsluitend
gedurende de bouw- en ontwikkelingsfase.
12
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De SER meent de volgende kanttekeningen te moeten plaatsen bij de EIS en de in de EIS
gehanteerde vooronderstellingen.
De SER is van opvatting dat er methodologische kanttekeningen moeten worden
geplaatst bij de economische projecties voor een periode van 20 jaar met behulp van een
input-output model. Input-output modellen zijn gebaseerd op bepaalde tijdgebonden
economische, demografische en financiAie basisgegevens. Een input-outputmodel is
daardoor slechts geschikt voor berekeningen over de huidige periode.
Daamaast is de SER van oordeel dat de vooronderstelling dat de vraag gelijk is aan het
aanbod niet realistisch is.
Een gedegen markt analyse is noodzakelijk om tot reAie veronderstellingen te komen met
betrekking tot de vraag naar woningen en hotelkamers.
De SER meent dat er gezien de ervaringen uit het verleden voldoende aanleiding is om
zeer kritisch te staan ten opzichte van de vooronderstelling dat voor de afzonderlijke
ontwikkelingen een haalbare business case bestaat.
De SER is van oordeel dat de in de EIS gehanteerde vooronderstellingen geen realistisch
beeld geven van de ontwikkeling, waardoor inkomsten/baten te positief worden ingeschat en
uitgavenlkosten worden gemitigeerd. Hierdoor wordt reeds door de in het model gebruikte
vooronderstellingen een preferentie bias gerntroduceerd.
Een objectieve herziening/actualisatie van de in de Economi~ Impact Study gehanteerde
aannames en gehanteerde basisgegevens is dan ook imperatief.
Een objectieve herziening/actualisatie van de EIS leidt naar het oordeel van de SER tot een
re!ler beeld van de te verwachten macro-economische implicaties van de ontwikkeling van
Oostpunt.

De SER verwijst met klem naar eerdere adviezen waarbij voor de berekening van de macroeconomische impact van beleidsvoornemens de noodzaak voor een planbureau is
aangehaald.
Voor de SER is een dergelijk instituut van groot belang wil er sprake zijn van een op relle
cijfers gestoelde gestructureerde en duurzame ontwikkeling van Curac;ao.
5.2 Bevolklngsgroei/Woningbehoefte
Op pagina 21 van de memorie van toelichting wordt uitgegaan van 19.000 nieuw te bouwen
woningen in Oostpunt ten behoeve van 50.000 bewoners, gebaseerd op de uitgangspunten
in de Economic Impact Study. Er wordt hierbij van uitgegaan dat in Oostpunt een doorsnede
van de bevolking van Curac;ao komt te wonen en dat de bouw van de woningen en de
vestiging van de bewoners een periode van ongeveer 20 jaar in beslag zal nemen.
Momenteel telt Curac;ao ongeveer 55.000 huishoudens. 13 Het bouwen van 19.000 nieuwe
woningen voor 19.000 huishoudens impliceert een toename van 35% van het aantal
huishoudens op Curac;ao.

Met de aannames met betrekking tot de voorgestelde ontwikkelingen die gebaseerd zijn op
een lange-termijn ontwikkeling van 20 jaar zijn volgens de SER vooralsnog de werkelijke
mate van ontwlkkeling in de woningbouwsector noch de omvang van de toekomstige
populatie op Oostpunt te voorzien.

13

CBS, huishoudens in Cura~o. Publicatiereeks Census 2011, juli 2014.
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De SER merkt daarbij op dat de constructie van woningen -in sociaal-economisch opzichtafhankelijk is van de behoefte aan woningen en de daadwerkelijke vestiging van mensen op
Oostpunt, en geeft de regering in overweging rekening te houden met in ieder geval de
volgende aspecten:
de huidige bevolkingsgroei of -afname op Cura~o is sterk migratie-afhankelijk die op
zijn beurt afhankelijk is van push- en pull factoren;
de door de regering gewenste toename van de bevolking vereist een (re)migratiebeleid;
een (re)migratiebeleid is mede gebaseerd op een toereikend aanbod van
onderwijsvoorzieningen en werkgelegenheid;
de kenmerken en prijsklasse van de woningen dienen aan de vraag te voldoen;
woningbouwprojecten elders op het eiland die reeds in een woningbehoefte voorzien;
de aanleg van infrastructuur voor woon-werk verkeer;
de noodzaak voor de aanleg van onderwijsvoorzieningen in de nabijheid van
woonbuurten;
de noodzaak voor andere (overheids)voorzieningen.
Derhalve dringt de SER er op aan om gedurende het ontwikkelingsproces op wettelijke basis
regelmatig een toetsing uit te voeren met betrekkking tot de omvang van de gerealiseerde
ontwikkelingen en de aannames met betrekking tot de omvang van de te construeren
woningen in de nabije toekomst te Oostpunt.

5.3 Belaid toeristiacha ontwikkaling in relatia tot Oostpunt
Toerisme op Cura~o is tWln van de belangrijke economische pijlers. Groei van de
toeristische sector is, naast een verhoging van de investeringen in de toeristische
infrastructuur, mede afhankelijk van een toename van de airlift.
Met betrekking tot de ontwikkeling van Oostpunt blijkt uit ontvangen informatie dat op
Cura~o in theorie geen tekort bestaat aan gebieden, inclusief gebieden langs zee, die nog
ontwikkeld kunnen worden ten behoeve van de toeristische sector. Door de rigiditeit van het
vigerene EOP is in de praktijk echter weinig ontwikkeling mogelijk.
Het ontwikkelen van Oostpunt wordt wenselijk geacht met het oog op een verdere uitbreiding
van het aanbod van het toeristisch product met een eco-toeristisch karakter. Hierbij is het
van belang dat de natuur1ijke omgeving behouden blijft.
Het grote, nog onontwikkelde, areaal van Oostpunt met de bijzondere natuurwaarden biedt
een unieke kans om het gebied van meet af aan op een duurzame en integrate wijze in te
richten, waarbij diverse soorten toerisme op elkaar afgestemd kunnen worden . Hierbij kan
tevens rekening worden gehouden met de overige inrichting van het gebied ten behoeve van
wonen, recreatie, landbouw, energievoorziening, en conservering.
In dit kader vraagt de SER specifieke aandacht voor de bouw en verdere ontwikkeling van
acitiviteiten op Oostpunt, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten op het
gebied van duurzaam toerisme.

5.4 Financiile paragraaf
De regering concludeert op basis van de gegevens op pagina 22 van de memorie van
toelichting dat het saldo van de overheidsinkomsten en -uitgaven, op basis van de
calculaties van het EIS-rapport, vanaf de start van de ontwikkelingen positief is en daarmee
de noodzakelijke investering voor bet Land Cura~o gedurende de gehele
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ontwikkelingsperiode gefinancierd kunnen worden door de additionele belastingopbrengsten
van het project zelf.
De regering stelt in de memorie van toelichting dan ook dat het cumulatieve overschot van
na de ontwikkelingsfase van 20 jaar wordt gecalculeerd op ANG 2,4 miljard.
De SER stelt vast dat de financiele implicaties voor het Land Cura~ zoals opgenomen in
de financiele paragraaf van de memorie van toelichting behorende bij onderhavige ontwerplandsverordening14 zonder nader onderzoek rechtstreeks zijn overgenomen uit de Economic
Impact Study uitgevoerd door KPMG en daarmee op basis van dezelfde aannames tot stand
gekomen. 15
De SER heeft in de paragraaf met betrekking de macro-economische implicaties van het
onderhavige advies reeds gesteld van oordeel te zijn dat de uitkomsten van de EIS, en
daarmee tevens de financiele implicaties voor het Land Cura~o. objectief getoetst dienen te
worden. De SER heeft daarbij wederom het belang van een planbureau voor een
gestrudureerde en duurzame ontwikkeling van Cura~o benadrukt.

De SER vraagt de aandacht van de regering voor in ieder geval de volgende aspecten met
betrekking tot de financi61e implicaties voor de overheid:
- mogeliik lagere belastingjnkomsten in de ontwikkel- en bouwfase door gebruik van fiscale
faciliteiten
In de memorie van toelichting van de onderhavige ontwerp-landsverordening en in de
Economic Impact Study wordt niet vermeld of bij de berekening van de geprognosticeerde
belastingopbrengsten rekening is gehouden met de effecten van de bestaande fiscale
faciliteiten met betrekking tot de grondontwikkeling18 en hotelbouw. 17
Een mogelijk beroep op deze faciliteitenwetgeving heeft tot gevolg dat de belastinginkomsten
voor de overheid mogelijk minder zullen zijn dan de NAf. 74 rriiljoen waar in de financiele
paragraaf rekening mee wordt gehouden.
- mogelijk hogere uitgaven aan oublieke yoorzieningen
De regering gaat door de redenering van de Economic Impact Study te volgen voorbij aan
het feit dat de publieke voorzieningen in de andere delen van het eiland ook aangeboden en
verbeterd moeten blijven worden. Bovendien zijn deze kosten niet volledig flexibel.
De uitgaven aan publieke voorzieningen per inwoner zullen daardoor waarschijnlijk
toenemen waardoor de kosten van het aanbieden van de publieke voorzieningen op
Oostpunt structureel worden onderschat en hoger uitvallen dan NAt. 90 miljoen per jaar
zoals opgenomen in de financiele paragraaf.
- onderschatting van de investeringen in het wegeonet en overige infrlstructuur
Het niet opnemen van de kosten voor grondverwerving c.q. de kosten verbonden aan
compensatie van de grondeigenaren bij onteigening Ievert een aanzienlijke onderschatting
op van de kosten verbonden aan het aanpassen van de weginfrastructuur buiten Oostpunt.
Daarnaast wordt slecht 50% van de noodzakelijke investering in het wegennet van NAf. 52
miljoen ten taste gebracht van het project Oostpunt omdat wordt verondersteld dat ook
14
15

Zie memorie van toelichting pagina 21-23.
Zie Economic Impact Study, pagina 7 & 8
11
Landsverordening ter bevordering van grondontwikkeling (P.B. 2012, no. 18 (G.T.))
17
Landsverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 2012, no. 19 (G.T.))
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zonder de ontwikkeling van Oostpunt een verbetering c.q. verbreding van het wegennet
vanwege de bestaande congestie- c.q. bereikbaarheidsproblemen noodzakelijk zou zijn. De
ovemeid dient echter wei de volledige NAt. 52 miljoen te investeren.
- de onderhoudskosten van infrastructuur en nutsvoorzieningen na de ontwikkelingstase
Uit de beschikbare informatie blijkt niet dat rekening is gehouden met onderhoudskosten van
infrastructuur en nutsvoorzieningen binnen en buiten Oostpunt na de bouw- en
ontwikkelingsfase.

5.5 Mllleutechntsche conaequenties
5.5.1 Aanvullende eisen ter beachenning van het (marlene) milieu
De Minister van WRP stelt op pagina 3 van het Beslisdocument dat, indien Oostpunt
ontwikkeld zal worden op de manier die tot nu toe gebruikelijk is op Cura~o. het niet
ondenkbaar is dat beschadiging van het {mariene) milieu zal plaatsvinden.18 De Minister van
WRP heeft derhalve besloten om aanvullende eisen ten aanzien van toekomstige
ontwikkelingen op Oostpunt in de onderhavige ontwerp-landsverordening toe te voegen. De
aanvullende eisen met betrekking tot de bescherming van het {mariene) milieu betreffen het
stellen van voorwaarden en het treffen van maatregelen, alvorens tot ontwikkeling over kan
worden gegaan. Deze voorwaarden en maatregelen worden, omdat zij zullen worden
opgenomen in de bestemmingsvoorschriften, getoetst bij het goedkeuren van
uitwerkingsplannen dan wei bij de beoordeling van bouwvergunningen.
De Minister van WRP stelt in het Beslisdocument ook dat de overheid geen reputatie heeft
strikt te handhaven ten aanzien van vigerende natuurwetten, doch meent dat dit niet het
stellen van aanvullende regels, om een duurzame en verantwoorde ontwikkeling mogelijk te
maken, in de weg meet staan.
In de memorie van toelichting behorend bij de ontwerp-landsverordening staat in de
artikelsgewijze toelichting bij artikel I, onderdelen 8, C en E dat, met betrekking tot de
bescherming en het behoud van het mariene milieu het volgende:
"alvorens tot ontwikkeling wordt overgegaan, moeten voorwaarden worden gesteld en
maatregelen worden getroffen ter voorkoming van verontreiniging van het zeewater en de
kuststrook als gevolg van bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van gebruik,
waardoor meer regen-, storm-, riool- en overig {afval)water de zee kan instromen, dan wei
andere gebeurtenissen die voor verontreiniging van het zeewater kunnen zorgen als gevolg
van ontwikkeling van de bestemmingen van het terre in van Oostpunt.•
Met betrekking tot de bescherming van natuurwaarden op land is in de memorie van
toelichting opgenomen dat "ter bescherming van de flora en fauna op Oostpunt voor
toekomstige ontwikkelingen maatregelen moeten worden genomen ten aanzien van
zeldzame plant- en diersoorten, indien onomstotelijk en objectief is aangetoond dat een of
meerdere zeldzame plant- en diersoorten, genoemd in de Landsverordening grondslagen
natuurbeheer en -bescherming, voorkomen in het gebied dat zal worden ontwikkeld.•

18

Beslisdocument Raad van Ministers. Motivering Minister WRP inzake het ontwerp van de
landsverordening inzake de herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt (n.d.), p. 3.
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De SER is van oordeel dat het stellen van aanvullende voorwaarden en regelgeving ter
bescherming en behoud van het mariene milieu en van de natuurwaarden op land wenselijk
is met betrekking tot de ontwikkeling van de terreinen te Oostpunt en juicht toe de
toegevoegde onderdelen met betrekking tot deze aanvullende voorwaarden en regelgeving.
De SER constateert echter dat de aanvullende voorwaarden en regels nog niet zijn
of
opgesteld
waardoor
onduidelijk
is
waaraan
de
uitwerkingsplannen
bouwvergunningsaanvragen getoetst zullen worden.
Voor de SER is onduidelijk of de nog op te stellen voorwaarden en regelgeving afdoende
zullen zijn om het (mariene) milieu te beschermen en te behouden. Volgens de SER is niet
aileen het voorkomen van verontreiniging van het zeewater van belang, doch tevens het
voorkomen van beschadiging van het mariene milieu als gevolg van bouwwerkzaamheden of
gebruik van de (binnen)wateren.
Oerhalve acht de SER het imperatief dat de in artikel I, onderdelen 8, C en E genoemde
aanvullende voorwaarden en regels voorafgaand aan de aanbieding van de ontwerplandsverordening aan de Staten als integraal onderdeel in de bestemmingsvoorschriften van
de onderhavige ontwerp-landsverordening worden opgenomen.
Tevens acht de SER het van belang dat de wijze van invulling met betrekking tot de naleving
van voornoemde aanvullende voorwaarden en regelgeving in de onderhavige ontwerplandsverordening wordt opgenomen.
5.5.2 Naleven van internationale natuurverdragen
In de memorie van toelichting wordt met betrekking tot artikel I, onderdelen 8, C en E
betreffende onderdelen gesteld dat ten behoeve de bescherming van het mariene milieu
rond Oostpunt bij de ontwikkeling van de gronden aldaar voorts rekening dient te worden
gehouden met de verplichtingen ten aanzien van de binnenwateren en de territoriale zee,
zoals opgenomen in bestaande nationale regelgeving.18
In het 8eslisdocument stelt de Minister van WRP dat bij de toetsing van initiatieven op basis
van de herziening van de bestemmingsvoorschriften, direct gevolg zal moeten worden
gegeven aan rechtstreeks werkende verdragen, dan wei aan nationale wetgeving waarin
bepalingen van de geldende verdragen zijn ge"implementeerd. Volgens de Minister dient in
ogenschouw te worden genomen dat deze verdragen aileen van toepassing zijn voor zover
deze geratificeerd zijn door het Land Cura~ en, indien de verdragen geen rechtstreeks
werkende verdragen zijn, voor zover deze zijn gel"mplementeerd in de nationale wetgeving.
Aileen in die gevallen is het Land Curac;ao immers gebonden, aldus de Minister. 20
In de ontwerp-landsverordening noch in de memorie van toelichting wordt vermeld op welke
wijze rekening is gehouden met intemationale natuurverdragen die rechtsgeldig zijn voor
Curac;ao.
Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen heeft het Land Cur~o een aantal
international& natuurverdragen overgenomen. 21 Het betreft:
• het 8iodiversiteitsverdrag;
19

Memorie van toelichting, p. 24.
Beslisdocument Raad van Ministers. Motivering Minister WRP inzake het antwerp van de
landsverordening inzake de herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt (n.d.), p. 12.
21
In de tabel in bijlage 1 is een korte omschrijving en de datum van de totstandkoming van de
verdragen opgenomen, evenals de inwerkingtreding van de wet voor de toenmalig NederlandSe
Antillen en voor het land Cu~ .

20
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•

•
•
•

de Ramsar of Wetlands Conventie;
de Bonn Conventie;
het lnter-Amerikaanse zeeschildpaddenverdrag; en
het SPAW Protocol van het Verdrag van Cartagena.

Bovengenoemde verdragen zijn in werking getreden voor het Land Cura~o. nadat zij eerder
voor het Land de Nederlandse Antillen in werking waren getreden. Lidstaten bij deze
Verdragen zijn verplicht om passende maatregelen te nemen om zeldzame en bedreigde
ecosystemen, soorten en habitats te beschermen.
Naar de mening van de SER is het Land Cura~o derhalve gebonden aan de verdragen en
daarmee gebonden om aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verdragen te voldoen.
De SER wijst in deze naar een brief van 21 januari 2013 aan de Minister-president en de
Staten van Cura~o heeft het United Nations Environment Programme (UNEP} en
Caribbean Regional Coordinatiing Unit van UNEP (UNEP-CAR-RCU) reeds zijn zorgen geuit
over de voorgenomen ontwikkelingsplannen voor Oostpunt. UNEP-CAR-RCU herinnerde in
de brief Cura~o als SPAW-partner aan de verplichting om te voldoen aan de bepalingen in
het SPAW-protocol. UNEP-CAR-RCU wees in dit verband op het unieke karakter van het rif
te Oostpunt en het biologische, wetenschappetijke en economische belang van het rif voor
Curacao en voor de wijdere Caribische ecosystemen. Daarbij werd door UNEP-CAR-RCU
gewezen op de wetenschappelijk bewezen desaatreuze gevolgen voor het rif als gevolg van
toeristische activiteiten, de aanwezigheid van hotels en marina's.
Overigens bevat de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming van
1998 (P.B. 1998, no.49} dynamische ve_
rwijzigingen naar de hierbovengenoemde
intemationale natuurverdragen, hetgeen inhoudt dat de regelgeving van de intemationale
natuurverdragen waamaar verwezen wordt, geldig is voor en ge'implementeerd moet worden
op Cura~o. lndien wijzigingen in de internationale verdragen plaatsvinden, zoals
bijvoorbeeld de uitbreiding van de lijat met beschermde dier- en plantensoorten, dan hebben
deze wijzigingen automatisch gelding voor de bij de Verdragen aangesloten partijen.
In de landsverordening grondslagen natuurbeheer en -bescherming zijn de taken en
bevoegdheden van het Land en de taken en bevoegdheden van de Eilandgebieden
opgenomen. Voor wat betreft de taken en bevoegdheden van het Land is ala een van de
taken in artikel 2 opgenomen dat de Minister (van Volksgezondheid en Milieuhygi6ne} in
nauw overleg met het Bestuurscollege een maal per vijf jaren een landelijk natuurbeleidsplan
vaststelt, waarin mede uitvoering wordt gegeven aan de terzake aangegane international&
verplichtingen. In artikel 9 is opgenomen dat het Bestuurscoflege een maal in de vijf jaren
een eilandetijk natuurplan vaatstelt, met inachtneming van de verplichtingen die voortvloeien
uit intemationale verdragen op het gebied van het natuurbeheer en bescherming alsmede uit
het tandelijke natuurbeleidsplan.

Beschermina van de kuststrook/Verantwoorde ontwikkelina
De voorgestelde bestemmingswijziging voorziet onder meer in toeristisch gebied tangs de
gehele zuidelijke kuststrook en tandinwaarts tangs de zuidkust. Door het stellen van
voorwaarden aan de ontwikketing wordt door de wetgever er vanuit gegaan dat de
bebouwing geen negatieve effecten op het (mariene) milieu tot gevolg zat hebben.
Uit internationaat onderzoek btijkt echter dat duurzame ontwikkeling tangs de kust tot nu toe
nergens zonder negatieve gevolgen voor het koraatrif heeft plaatsgevonden en dat tot nu toe
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geen beproefde methode is gevonden om de negatieve invloeden van de kustontwikkeling
voor het rif tegen te gaan, ook niet met grote investeringen.22
Uit internationaal onderzoek, uitgevoerd in 34 Caribische Ianden, blijkt dat de koraalriffen van
Oostpunt behoren tot een van de drie overgebleven Caribische riffen waar de
koraalbezetting nog intact is en de laatste 20 jaar zelfs Iicht is toegenomen.23 Experts
voorzien dat de voorgestelde ontwikkeling langs de zuidkust van Oostpunt, met name het
gebied tussen Lagun Blanku en Punt Kanon binnen een periode van ruim vier jaar de
afsterving van het rif tot gevolg zal hebben. Het openen van de lagunes voor eventuele
ontwikkeling van jachthavens, heeft bijvoorbeeld als gevolg dat zand/sediment uit de lagunes
spoelt en het rif bedelft waardoor het afsterft. 24

De SER wijst hierbij onder meer op het belang van het behoud en/of herstel c.q. verbetering
van de kwaliteit van de zwemwateren rondom Curac;ao, zowel voor de inwoners van
Curac;ao als voor het behoud van de toeristische sector.
In dit verband vraagt de SER dringend aandacht voor de aanleg en onderhoud van
rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties voor heel Cur&98o en niet uitsluitend
voor de ontwikkeling op Oostpunt.
Voor de SER kan het niet zo zijn dat in 86n gebied, te weten Oostpunt, wetgeving geldt met
betrekking tot de bescherming van het milieu, terwijl op andere delen van het eiland minder
nauw wordt omgegaan met de naleving van wetgeving met betrekking tot de bescherming
van het milieu en daarmee de volksgezondheid (onder andere de raffinaderij).
De SER dringt er op aan dat vanuit de regering dusdanig wordt ge"investeerd in voldoende
capaciteit voor controle en handhaving van de regelgeving.
De SER dringt er tevens op aan om vanuit de overheid een monitoringscommissie van
deskundigen in te stellen die, in verband met de naleving van de regelgeving specifiek met
betrekking tot de ontwikkelingen op Oostpunt, een signaleringsfunctie uitoefent richting
bestuur.
Met inachtneming van de door de SER gemaakte opmerkingen met betrekking tot zowel de
financieel-technische, procedurele als milieutechnische aspecten in onderhavig advies, geeft
de SER uiting aan de wens van de vergadering om op korte termijn te komen tot de door de
SER noodzakelijk geachte fasegewijze duurzame economische ontwikkeling van de gronden
te Oostpunt.
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Prof.dr. R.P.M. Bak in persbericht Amigoe 27 oktober 2014: 'Kustontwikkeling niet zonder negatieve
impact op riffen'.
23
Status and trends of Caribbean Coral Reefs: 1970-2012. Edited by Jeremy Jackson et al. 2014
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Prof.dr. R.P.M. Bak in persbericht Amigoe 27 oktober 2014: 'Kustontwikkeling niet zonder negatieve
impact op riffen'
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6. Conclusie
Bij besluit van de Raad van Ministers gedateerd 10 september 2014 met betrekking tot zaak
nr. 20141041034 heeft de regering de Sociaal Economische Raad (hiema: de SER), verzocht
om advies uit te brengen betreffende de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot
wijzigen van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o (A.B. 1995, no. 36).

I
I

I
I

I

De ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot wijzigen van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Cura~o strekt tot wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curayao
op een bij landsbesluit nader te bepalen tijdstip.
De wijziging van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curayao betreft uitsluitend wijzigingen met
betrekking tot de gronden op Oostpunt en maakt grootschalige ontwikkeling van de gronden
te Oostpunt mogelijk.
De SER heeft in de voorbereidende vergadering van maandag 13 oktober 2014 het
adviesverzoek met betrekking tot de ontwerp-landsverordening in behandeling genomen. De
SER heeft tijdens deze vergadering een presentatie over en toelichting op de ter advisering
aangeboden ontwerp-landsverordening ontvangen van de toenmalige Minister van Verkeer,
Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), samen met de toenmalige directeur ad interim van
Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP).
Gezien de complexiteit van de materie en, onder meer, het moeizaam verkrijgen van
aanvullende informatie heeft de SER een noemenswaardige vertraging opgelopen bij het
uitbrengen van een advies.
Daamaast heeft de SER in de periode van oktober 2014 tot en met maart 2015 moeten
vergaderen over een groot aantal spoedadviesverzoeken.
In het dossier behorend bij het adviesverzoek ontbraken veel documenten waarnaar werd
verwezen, die de SER van belang achtte voor het uitbrengen van advies.
Het verkrijgen van de informatie van het Ministerie van WRP heeft geruime tijd in beslag
genomen. De SER meent te moeten vaststellen dat tot op heden niet aile aan het Ministerie
van WRP gevraagde informatie is verkregen.
De SER verwijst hierbij onder meer naar het ontbreken van de definitieve
bestemmingskaarten. Voor een volledige beoordeling van de onderhavige ontwerplandsverordening acht de SER het noodzakelijk dat de bestemmingskaarten integraal
onderdeel vormen van de onderhavige ontwerp-landsverordening.
Via
Wetgeving
en
Juridische
Zaken,
het
Ministerie
van
Financi6n,
Documentatiemanagement, en diverse websites heeft de SER een groot deel van de
noodzakelijk geachte informatie uiteindelijk kunnen traceren.
Vanwege de aard van de materie is exteme expertise met betrekking tot planologische
vraagstukken betrokken bij de advisering.
De SER heeft daamaast verschillende stakeholders uitgenodigd voor een toelichting met
betrekking tot de voorgenomen bestemmingswijziging van de gronden te Oostpunt, zoals de
Curayao Tourist Board en Carmabi.
Om een indruk te verkrijgen van de reikwijdte en de aard van het terrein heeft de SER een
bezoek gebracht aan het terrein van de Erven Maal te Oostpunt.
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Met betrekklng tot de herzienlngsplicht
De SER constateert dat, sinds de inwerkingtreding van het EOP op 23 mei 1997, geen
herziening van het EOP heeft plaatsgevonden.
Naar de opvatting van de SER is het imperatief dat de ovemeid uit oogpunt van de algemene
beginselen van behoorlijk bestuur uitvoering geeft aan de verplichting tot een regelmatige
herziening van het EOP, gebaseerd op evaluatie en uitgaande van een totaalvisie voor het
Land Curac;ao. In de afgelopen 20 jaar hebben immers op Cura~o veal ontwikkelingen
plaatsgevonden, onder meer op basis van hat vigerende EOP, waarmee rekening moet
worden gehouden bij de totstandkoming van een nieuw ontwikkelingsplan.
Derhalve vraagt de SER aandacht voor de wijziging van een gebied zonder dat afstemming
met de bestemmingen van andere gebieden heeft plaatsgevonden.
De SER houdt rekening met hat feit dat het beleidsvoomemen om Oostpunt te ontwikkelen
naar aile waarschijnlijkheid een precedent scheppende werking heeft naar andere op
Curacao bestaande gebiedsdelen met ontwikkelingspotentieel. Voorts acht de SER het niet
ondenkbaar dat door hat ontbreken van bestemmingsplannen voor de overige gebiedsdelen
van Cura~o. de visie en het principe van een evenwichtige planologische ontwikkeling van
het grondgebied van Curac;ao worden ondergraven.
De SER vraagt aandacht voor het fait dat overige grootgrondbezitters niet gehoord zijn bij de
totstandkoming van het EOP.
De SER geeft de regering in overweging om bij de wijziging van het EOP rekening te houden
met de belangen van voomoemde grootgrondbezitters en hen tijdig te betrekken bij
aangelegenheden die hen aangaan, in aanmerking genomen dat een groot deal van de
oppervlakte van Curac;ao in het bezit is van daze grootgrondbezitters.
Met betrekking tot de procedure
Tegen het in 1995 vastgestelde EOP is door verschillende belanghebbenden beroep
aangetekend bij de Gouverneur.
Hierop is bij Landsbesluit van 6 maart 1997 no.1 no. 902/JAZ. ten aanzien van het EOP in
beroep beslist dat de Eilandsraad een nieuw besluit diende te nemen aangaande onder
meer het gebiedscluster Oostpunt, met betrekking tot de bepalingen betreffende de gebieden
met de bestemming ·conserveringsgebied" en a open land".
Door Maal is bij het Gerecht in eerste aanleg van de Neder1andse Antillen een zaak
aangespannen tegen het Eilandgebied met betrekking tot de vaststelling van de
bestemmingen van de gronden te Oostpunt.
Het Gerecht in eerste aanleg heeft op 7 juni 1999 uitspraak gedaan waarbij het Eilandgebied
werd veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding aan Maal ter compensatie van de
onrechtmatige daad van het Eilandgebied met betrekking tot het zwaarwegende financiele
belang van Maal, waardoor verkoop of renderen van de gronden te Oostpunt onmogelijk
werd gemaakt.
Nadere besluitvorming over de bestemming van de gronden te Oostpunt is aangehouden als
gevolg van het juridisch geschil betreffende de gronden te Oostpunt tussen de Erven Maal
en het Eilandgebied Curac;ao.
Op 25 augustus 2010 is tussen de Erven Maal en het Eilandgebied Curac;ao een
Vaststellingsovereenkomst tot stand gekomen, waarbij partijen zich hebben verbonden om
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tot een totaaloplossing te geraken met betrekking tot een verantwoorde grootschalige
ontwikkeling van de gronden te Oostpunt.
In de Vaststellingsovereenkomst zijn onder meer afspraken vastgelegd over de door Erven
Maal voorgestelde bestemmingswijziging van het terrein en de financi&le vergoeding aan
Erven Maal door het Eilandgebied.
De SER acht het van belang dat, gezien het slepende geschil en de langdurige
onderhandelingen tussen de Erven Maal en het Land Cura~o. op korte termijn een
oplossing gevonden wordt die voor beide partijen aanvaardbaar is.
Volgens de SER is daarbij een fasegewijze duurzame ontwikkeling van het gebied wenselijk.

Met betrekklng tot de adminiatratieve rechtsbeschennlng
In 2012 is de procedure met betrekking tot de totstandkoming van de herziening
bestemmingsvoorschriften Oostpunt gestart. Jnzake de te volgen procedure is door de
Sector-Directeur AZNJJZ op 31 juli 2012 een advies uitgebracht, waarin wordt voorgesteld
om de inspraakprocedures, zeals in de EROC opgenomen, te volgen en de herziening
bestemmingsvoorschriften, na de nodige adviesrondes doorlopen te hebben, als ontwerplandsverordening aan te bieden aan de Staten van Curaoao.
Voor de SER is de centrale vraag in de gevolgde procedure in hoeverre de
inspraakbepalingen nog als zodanig gelden nu de EROC en het EOP de status van
Landsverordening hebben verkregen. lmmers er is thans sprake van een wezenlijk andere
procedure, namelijk een formele wetgevingsprocedure, waarbinnen geen plaats Jijkt te
bestaan voor de eerder wei geldende inspraakprocedure en de mogelijke daaropvolgende
beschikkingen en de bezwaar- en beroepschrift procedures.
De SER vraagt nochtans aandacht voor de wijze van invulling van de administratieve
rechtsbescherming voor de belanghebbende burger aangaande ruimtelijke planning.
De SER geeft de regering in dit verband in overweging om voor de LGRO en de EROC
geconsolideerde teksten op te stellen.
De SER refereert hierbij onder meer naar aangepaste wetgeving in Sint Maarten en in
Caribisch Neder1and, waarmee duidelijkheid wordt verschaft over onder meer de
mogelijkheden tot inspraak, de mogelijkheid tot het indienen van bezwaren, de plicht van de
Minister c.q. de Staten om een met redenen omkJede beslissing op de ingediende bezwaren
te nemen, en de mogelijkheid voor belanghebbenden om in beroep te gaan tegen de
beslissing op een door hen uitgebracht bezwaar door de Minister c.q. de Staten.

Met betrekklng tot de macRMteonomiache implicatiee
De SER stelt vast dat in de memorie van toelichting slechts zeer summier wordt ingegaan op
de macro-economische impJicaties van de ontwikkeling van Oostpunt, waarbij zijdens de
regering primair wordt gesteld dat de grootschalige ontwikkeling van Oostpunt noodzakelijk
is om het niveau van sociale voorzieningen te kunnen handhaven.
De Regering verwijst hierbij naar hetgeen gesteld is in de Economic Impact Study, namelijk
dat 'de ontwikkeling van Oostpunt zal resulteren in een toename van het aantal be'NOnera en
toeristen, wat voordelen met zich mee zal brengen voor Curaoao, omdat de kosten van de
benodigde basis infrastructuur worden gedragen door een groter aantal inwoners.'
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In de Economic Impact Study worden de door middel van een input-outputmodel berekende
macro-economische implicaties van de investeringen in Oostpunt gepresenteerd.
De SER meent de volgende kanttekeningen te moeten plaatsen bij de Economic Impact
Study en de daarin gehanteerde vooronderstellingen:
De SER is van opvatting dat er methodologische kanttekeningen moeten worden
geplaatst bij de economische projecties voor een periode van 20 jaar met behulp van een
input-output model. Input-output modellen zijn gebaseerd op bepaalde tijdgebonden
economische, demografische en financi&le basisgegevens. Een input-outputmodel is
daardoor slechts geschikt voor berekeningen over de huidige periode.
De SER is van oordeel dat de vooronderstelling dat de vraag gelijk is aan het aanbod niet
realistisch is. Een gedegen mar1<t analyse is noodzakelijk om tot reele veronderstellingen
te komen met betrekking tot de vraag naar woningen en hotelkamers.
De SER meent dat er gezien de ervaringen uit het ver1eden voldoende aanleiding is om
zeer kritisch te staan ten opzichte van de vooronderstelling dat voor de afzonderlijke
ontwikkelingen een haalbare business case bestaat.

De SER is van oordeel dat de in de Economic Impact Study gehanteerde
vooronderstellingen geen realistisch beeld geven van de ontwikkeling, waardoor
inkomstenlbaten te positief worden ingeschat en uitgaven/kosten worden gemitigeerd.
Een objectieve herziening/actualisatie van de in de Economic Impact Study gehanteerde
aannames en gehanteerde basisgegevens is dan ook imperatief.
Een objectieve herziening/actualisatie van de Economic Impact Study leidt naar het oordeel
van de SER tot een reeler beeld van de mogelijk te verwachten macro-economische
implicaties van de ontwikkeling van Oostpunt.
De SER verwijst met klem naar eerdere adviezen waarbij voor de berekening van de macroeconomische impact van beleidsvoomemens de noodzaak voor een planbureau is
aangehaald.
Voor de SER is een dergelijk instituut van groot belang wil er sprake zijn van een op r~le
cijfers gestoelde gestructureerde en duurzame ontwikkeling van Curac;ao.
Met betrekking tot de bevolkingagroeilwoningbehoefte
Met de aannames met betrekking tot de voorgestelde ontwikkelingen die gebaseerd zijn op
een lange-termijn ontwikkeling van 20 jaar zijn volgens de SER vooralsnog de werkelijke
mate van ontwikkeling in de woningbouwsector noch de omvang van de toekomstige
populatie op Oostpunt te voorzien.
De SER mer1<t daarbij op dat de constructie van woningen -in sociaal-economisch opzichtafhankelijk is van de behoefte aan woningen en de daadwerkelijke vestiging van mensen op
Oostpunt
Derhalve dringt de SER er op aan om gedurende het ontwikkelingsproces op wettelijke basis
een toetsing uit te voeren met betrekkking tot de omvang van de gerealiseerde
ontwikkelingen en de aannames met betrekking tot de omvang van de te construeren
woningen in de nabije toekomst te Oostpunt
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Met betrekking tot het beleid ten behoeve van toeristische ontwikkeling
Toerisme op Curac;ao is een van de belangrijke economische pijlers. Groei van de
toeristische sector is, naast een verhoging van de investeringen in de toeristische
infrastructuur, mede afhankelijk van een toename van de airlift.
Het ontwikkelen van Oostpunt wordt wenselijk geacht met het oog op een verdere uitbreiding
van het aanbod van het toeristlsch product met een eco-toeristisch karakter. Hierbij is het
van belang dat de natuur1ijke omgeving behouden blijft.
Het grote, nog onontwikkelde, areaal met de bijzondere natuurwaarden biedt een unieke
kans om het gebied van meet af aan op een duurzame en integrale wijze in te richten,
waarbij diverse soorten toerisme op elkaar afgestemd kunnen worden evenals op de overige
inrichting van het gebied ten behoeve van wonen, recreatie, landbouw, energievoorziening,
en conservering.

I
I
I
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In dit kader vraagt de SER specifteke aandacht voor de bouw en verdere ontwikkeling van
acitiviteiten op Oostpunt, waarbij rekening wordt gehouden met nieuwe inzichten op het
gebied van duurzaam toerisme.

Met betrekklng tot de financille implicatiea
De SER stelt vast dat de financi61e implicaties voor het Land Cura(:SO zoals opgenomen in
de financiele paragraaf van de memorie van toelichting behorende bij onderhavige ontwerplandsverordening zonder nader onderzoek rechtstreeks zijn overgenomen uit de Economic
Impact Study en daarmee op basis van dezelfde aannames tot stand gekomen.

De SER heeft in de paragraaf met betrekking de macro-economische implicaties van het
ondemavige advies reeds gesteld van oordeel te zijn dat de uitkomsten van de Economic
Impact Study, en daarmee tevens de financi61e implicaties voor hetLand Curac;ao, objectief
getoetst dienen te worden. De SER heeft daarbij wederom het belang van een planbureau
voor een gestructureerde en duurzame ontwikkeling van Cura(:ao benadrukt.
De SER vraagt de aandacht van de regering voor in ieder geval de volgende aspecten met
betrekking tot de financitle implicaties voor de overheid:
mogelijk lagere belastinginkomsten in de ontwikkel- en bouwfase door gebruik van fiscale
faciliteiten;
mogelijk hogere uitgaven aan publieke voorzieningen;
onderschatting van de investeringen in het wegennet en overige infrastructuur; en
de onderhoudskosten van infrastructuur en nutsvoorzieningen na de ontwikkelingsfase.

Met betrekklng tot de unvullende elsen tar bescherming van het (marlene) milieu
De SER is van oordeel dat het stellen van aanvullende voorwaarden en regelgeving ter
bescherming en behoud van het mariene milieu en van de natuurwaarden op land wenselijk
is met betrekking tot de ontwikkeling van de gronden op Oostpunt en juicht toe de
toegevoegde onderdelen met betrekking tot deze aanvullende voorwaarden en regelgeving.
De SER constateert echter dat de aanvullende voorwaarden en regels nog niet zijn
opgesteld
waardoor
onduidelijk
is
waaraan
de
uitwerkingsplannen
of
bouwvergunningsaanvragen getoetst zullen worden.
Voor de SER is onduidelijk of de nog op te stellen voorwaarden en regelgeving afdoende
zullen zijn om het (mariene) milieu te beschermen en te behouden. Volgens de SER is niet
aileen het voorkomen van verontreiniging van het zeewater van belang, doch tevens het
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voorkomen van beschadiging van het mariene milieu als gevolg van bouwwerkzaamheden of
gebruik van de (binnen)wateren.
Derhalve acht de SER het imperatief dat de aanvullende voorwaarden en regels
voorafgaand aan de aanbieding van de ontwerp-landsverordening aan de Staten als
integraal onderdeel in de bestemmingsvoorschriften van de onderhavige ontwerpJandsverordening worden opgenomen.
Tevens acht de SER het van belang dat de wijze van invulling met betrekking tot de naleving
van voomoemde aanvullende voorwaarden en regelgeving in de onderhavige ontwerplandsverordening wordt opgenomen.
Met betrekking tot het naleven van lntemationale natuurverdragen
In de ontwerp-landsverordening noch in de memorie van toelichting worctt vermeld op welke
wijze rekening is gehouden met internationals natuurverdragen die rechtsgeldig zijn voor
Curayao.
Bij de ontmanteling van de Nederlandse Antillen heeft het Land Curacao een aantal
internationals natuurverdragen overgenomen. Het betreft:
• het Biodiversiteitsverdrag;
• de Ramsar of Wetlands Conventie;
• de Bonn Conventie;
• het lnter-Amerikaanse zeeschildpaddenverdrag; en
• het SPAW Protocol van het Verdrag van Cartagena.
Bovengenoemde verdragen zijn in werking getreden voor het Land Curacao, nadat zij eerder
voor het land de Nederlandse Antillen in werking waren getreden. Lidstaten bij deze
Verdragen zijn verplicht om passende maatregelen te nemen om zeldzame en bedreigde
ecosystemen, soorten en habitats te beschennen.
Naar de mening van de SER is het Land Curacao derhalve gebonden aan de verdragen en
daarmee gebonden om aan de verplichtingen die voortvloeien uit de verdragen te voldoen.
Met betrekking tot de beachenning van de kuatatrook I verantwoorde ontwikkellng
De voorgestelde bestemmingswijziging voorziet onder meer in toeristisch gebied tangs de
gehele zuidelijke kuststrook en landinwaarts tangs de zuidkust. Door het stellen van
voorwaarden aan de ontwikkeling wordt door de wetgever er vanuit gegaan dat de
bebouwing geen negatieve effecten op het (marlene) milieu tot gevolg zaJ hebben.
Uit intemationaal onderzoek blijkt echter dat duurzame ontwikkeling tangs de kust tot nu toe
nergens zonder negatieve gevolgen voor het koraalrif heeft plaatsgevonden en dat tot nu toe
geen beproefde methode is gevonden om de negatieve invloeden van de kustontwikkeling
voor het rif tegen te gaan, ook niet met grote investeringen.
De SER wijst hierbij onder meer op het belang van het behoud en/of herstel c.q. verbetering
van de kwaliteit van de zwemwateren rondom Curacao, zowel voor de inwoners van
Curayao als voor het behoud van de toeristische sector.
In dit verband vraagt de SER dringend aandacht voor de aanleg en onderhoud van
rioleringssystemen en afvalwaterzuiveringsinstallaties voor heel Curac;ao en niet uitsluitend
voor de ontwikkeling op Oostpunt.
Voor de SER kan het niet zo zijn dat in een gebied, te weten Oostpunt, wetgeving gelctt met
betrekking tot de bescherming van het milieu, terwijl op andere delen van het eiland minder
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nauw wordt omgegaan met de naleving van wetgeving met betrekking tot de bescherrning
van het milieu en daarmee de volksgezondheid (onder andere de raffinaderij).
De SER dringt er op aan dat vanuit de regering dusdanig wordt ge"investeerd in voldoende
capaciteit voor controle en handhaving van de regelgeving
De SER dringt er tevens op aan om vanuit de overheid een monitoringscommissie van
deskundigen in te stellen die, in verband met de naleving van de regelgeving specifiek met
betrekking tot de ontwikkelingen op Oostpunt, een signaleringsfunctie uitoefent richting
bestuur
De SER is voorstander van een fasegewijze ontwikkeling van Oostpunt. In het Iicht van de
noodzakelijke economische ontwikkeling van Curac;ao kan een dergelijke ontwikkeling als
drijvende kracht fungeren op het gebied van onder andere economische groei en
werkgelegenheid.
Evenals reeds door de SER ingebracht zal rekening gehouden moeten worden met de
aspecten met betrekking tot duurzame ontwikkeling.
Namens de Sociaal Economische Raad,
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Bljlage 1.

Chronologisch overzicht proces herziening Oostpunt tot wijzlgen van
het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~o

Datum

Onderwerp

Wettelijke
vastle11Jlina

25 augustus
1995

Afkondiging en vaststelling Eilandsverordening
inhoudende een ontwikkelingsplan met
bestemm ingsvoorschriften (EOP)

AB 1995, no. 36

15 mei 1997

Besluit van het Bestuurscollege ter uitvoering van
artikel23 van het EOP. lnwerkingtreding EOP
m.u.v. onderdelen zoals bedoeld in Landsbesluit
6 maart 1997 no.1 no. 902/JAZ

A.B. 1997, no. 24

23 mei 1997

lnwerkingtreding Eilandsverordening inhoudende
een ontwikkelingsplan met
bestemmingsvoorschriften (EOP) m.u.v.
onderdelen bedoeld in dictum VIII, IX en X van
het Lb 6 maart 1997 no. 1, no. 902/JAZ

AB. 1997, no. 24

6 maart 1997

Landsbe$luit van de Gouverneur van de
Neder1andse Antillen
(inzake beroep belanghebbenden m.b.t. EOP)

Landsbesluit 6
maart 1997 no.1 no.
902/JAZ

7 juni 1999

Vonnis Gerecht in eerste aanleg m.b.t. geschil
Erven Maal-Eilandgebied
Afkondiging en vaststelling Eilandsverordening,
tot wijziging van het EOP (mbt Porto Marie, Punta
Mateo/Jan Kok, Siberie!Fontein)

AR 653/96

8 november
2007

lnwerkingtreding EOP (AB 1995, no. 36) (AB
1999, no. 101)

AB 2007, no. 101

28 november
2000

Afkondiging en vaststelling Eilandsverordening tot
wijziging van het EOP (m.b.t. Oostpunt Open
Land en Fontein.)

AB 2000, no. 80

29 november
2000.

lnwerkingtreding Eilandsverordening tot wijziging
van het EOP (m.b.t. Oostpunt Open Land en
Fontein.)

AB 2000, no. 80

14 februari 2001

Protocol schikkingsonderhandelingen Erven MaalEilandgebied

11 september
1999
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AB 1999, no. 101
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Vervolg Bijlage 1.

Chronologisch overzicht proces herziening Oostpunt tot wijzigen van
het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Curac;ao

Datum

Onderwerp

7 november
2007.

Afkondiging en vaststelti~ Eitandsbesluit, van het
Bestuurscollege van de 7 november 2007
regelende de inwerkingtreding van de
Eilandsverordening tot wijziging van het EOP (AB
19951no. 36) (AB 19991no. 101)

8 november
2007

lnwerkingtreding EOP (AB 19951no. 36) (AB
19991no. 101)1met inachtneming van
Landsbestuit van de 7de september 2001 I no.
2905/JAZ van de Gouverneur van de
Nederlandse Antillen.

13 maart 2008

Memorandum Erven Maal m. b.t.
schikkingsonderhandetingen

25 augustus
2010

Vaststellingsovereenkomst Erven MaalEilandgebied

Zonder datum

Besluit Eilandgebied Curac;ao (Bestuurscottege en
Gezaghebber) m.b.t. machtiging Gedeputeerde
Ruimtelijke Ontwikketing ondertekening
Vaststetlingsovereenkomst
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Wettelijke
vast/eJJJJing
AB 20071no. 101

AB 2007 I no. 101

POVONo.
2010/13000

.
•

t

•

•
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Bijlage 2.

Overzicht International• Natuurverdragen en inwertdngtreding voor

Cura~o. 21
Verdrag

Omschrijving verdrag

Totstandkoming
verdrag

Ramsarof
Wetlands
Conventie

Overeenkomst inzake
watergebieden van
intemationale betekenls, in
het bijzonder als
verblijfplaats voor
watervogels.
Verdrag lnzake de
bescherming van trekkende
wilde diersoorten.

2 februari

Bonn
Conventie on
migratory
Species
Verdrag van
Cartagena

SPAW
Protocol

Biodiversiteits·
verdrag
InterAmerikaans
Zeeschildpad
denverdrag

25

Verdrag inzake de
bescherming en ontwikkeling
van het mariene milieu in het
Caralbisch gebied.
Protocol betreffende speciaal
beschermde gebieden en
wilde dieren en planten bij
het Verdrag inzake de
bescherming en ontwikkeling
van het mariene mileu in het
Caralbisch gebied.
Verdrag inzake biologische
diversiteit.
lnter-Amerikaans verdrag
inzake de bescherming en
het behoud van
zeeschildpadden.

Datum
inwerlcingtreding
Nederlandse
Anti/len
23 september
1980

Datum
inwerkingtreding
Land Curayao

23juni1979

1 november
1983

10 oktober 2010

24 maart 1983

11 oktober 1986

10 oktober 2010

18januari
1990

17juni2000

10 oktober 2010

5juni1992

4juni1999

10 oktober 2010

1 december
1996

2 mei 2001

10 oktober 2010

1971

10 oktober2010

Bron: Directie Buitenlandse Betrekkingen en https://verdragenbank.overheid. nVnWerdrag/Oetailsl
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B1jlage 3

Bestemmingskaart behorende biJ ontwerp-landsverordenang herztenmg Oostpunt tot wijZigen
van het EOP Cura~
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Bijlage 4.

Aanvullende vragen aan de Minister van WRP per brief van 20 april 2015
m.b.t de ontwerp-landsverordening herziening Oostpunt tot wijzigen
van het EOP

Voorwaarden ter voorkoming van verontreinigjna kustgebied en zeewater
In de onderhavige ontwerp-landsverordening en de bijbehorende memorie van toelichting
wordt verwezen naar nog te stellen voorwaarcten met betrekking tot het treffen van
maatregelen ter voorkoming van verontreiniging van het kustgebied en het zeewater als
gevolg van de ontwikkeling van de bestemmingen van het terrein te Oostpunt.

De SER ontvangt graag de voornoemde voorwaarden. In geval de betreffende voorwaarden
nog niet gereed zijn vemeemt de SER graag het verwachte tijdstip van voltooiing.
In het dossier behorend bij het adviesverzoek wordt daamaast een aantal documenten
genoemd, die echter niet bij het adviesverzoek zijn gevoegd. Het Secretariaat acht deze
documenten van belang voor het uitbrengen van een advies en zou deze documenten,
hieronder genoemd, graag ontvangen. Het gaat om de volgende documenten.
Bestemmingskaarten
De definitieve bestemmingskaarten zoals genoemd in artikel 1, ondercteel A, van de
ontwerp-landsverordening. In het Beslisdocument van de Minister van WRP wordt
gesteld dat beide bestemmingskaarten parallel aan het adviestraject van de SER en de
Raad van Advies zullen worden vervaarctigd.
lndien de betreffende bestemmingskaarten gereed zijn ontvangt de SER deze graag
digitaal. lngeval de betreffende bestemmingskaarten nog niet gereed zijn verneemt de
SER graag het verwachte tijdstip van voltooiing.
VlekkenDian behorend bii de VaststeUingsovereenkomst
Het door de
Erven
Maal opgestelde
•VJekkenplan" waarnaar
in
de
Vaststellingsovereenkomst tussen het Eilandgebied Curac;ao en de Erven Maal wordt
verwezen.
Goedkeuring van de Vaststellingsovereenkomst door de Eilandsr&ad Curacao en
machtiging van de Eilandsraad Curacao aan het Bestuursoolleae Curacao
De goedkeuring door de Eilandsraad van de Vaststellingsovereenkomst en de
machtiging van de Eilandsraad aan het Bestuurscollege, opdat het Bestuurscollege aile
handelingen kan verrichten in het kader van de Vaststellingsovereenkomst evenals het
vaststellen van de Nadere Vaststellingsovereenkomst, waarnaar wordt verwezen in
paragraaf IV "Opschortende voorwaarde" van de Vaststellingsovereenkomst.
Nadere Vaststellingsovereenkomst
De "Nadere Vaststellingsovereenkomst•, waamaar wordt verwezen in paragraaf II in
artikel8 met betrekking tot de Financiele Tegemoetkoming.
Bijlagen bij het Advies van de Projectcommissie aan de Minister yan WBP ten aanzien
van het rapoort van de Commissie Beoorcteling Zienswijzen
De volgende bijlagen ontbreken:
• Bijlage 3.
Transformeringstabel zienswijzen
• Bijlage 6.
Onderbouwing belanghebbenden begrip
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Bijlage 8.
Voorstel aanpassingen bestemmingskaart
Bijlage 10.
Advies
projectcommissie
in
verband
Landsverordening en memorie van toelichting

met

aanpassing

Tenslotte ontbreekt een datum bij een aantal documenten in het dossier behorend bij het
adviesverzoek. De SER verzoekt om voor de betreffende documenten, hieronder genoemd,
de datum van opstellen c.q. publicatie te vermelden.
Beslisdocument van

de Minister van WRP

De datum ontbreekt op het in het adviesverzoek bijgevoegde Beslisdocument Raad van
Ministers, waarin opgenomen de motivering van de Minister WRP inzake het ontwerp
van de Landsverordening inzake de herziening van de bestemmingsvoorschriften voor
Oostpunt.
Besluit van het Eilandgebied Curacao met betrekking tot de machtiging van de
GedeDuteerde voor het tekenen van de Yaststemngsovereenkomst.
De SER beschikt over een door de Gezaghebber en de Secretaris getekend besluit van
het Bestuurscollege van het Eilandgebied Cura~o en de Gezaghebber van het
Eilandgebied Cura~o waarin de Gedeputeerde van het EGC, in het bijzonder belast met
aangelegenheden betreffende de ruimtelijke ontwikkeling, gemachtigd wordt om namens
hun de Vaststellingsovereenkomst tussen het Bestuurscollege van het Eilandgebied
Cura~o. het Eilandgebied Curavao en de Erven Willem Pieter Maal te tekenen.
De datum ontbreekt op het voomoemde besluit. {Besluit van het Eilandgebied Cura~o.
POVO No. 201 0/13000)
Advies Proiectcommissie aan de Minister van WRP ten aanzien van het finale raooort
van de Commigie Beoorc:Jeling Zienswjizen
Het acMes van de Projectcommissie aan de Minister van WRP ten aanzien van het
finale rapport van de Commissie Beoordeling Zienswijzen is ongedateerd. {Bijlage 6 bij
het Beslisdocument met de motivering van de Minister van WRP betreffende de
herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt t.b.v. de Raad van
Ministers.)
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Deelverslag met betrekking tot de herziening van de bestemmingsvoorschriften van
Oostpunt ex artikel 8 EROC

ln/ejdjag

Artikel 8 van de EROC stelt dat telkens als de omstandigheden zulks vereisen , en tenminste
eenmaal in de vijf jaren , het ontwikkelingsplan wordt herzien en de Eilandsraad een verslag
vaststelt betreffende de algemene vooruitgang die is gemaakt ten aanzien van de verwezenlijking
van de doelstellingen , beleidsaspecten en richtlijnen van het plan , de gedeelten van het plan die
nog geldig en van kracht zijn , alsmede de gedeelten die herziening behoeven , tezamen met de
aanbevolen herziening hiervan . In dit deelverslag wordt ingegaan op de doelstellingen ,
beleidsaspecten en richtlijnen uit het EOP en in hoeverre deze doelstellingen, beleidsaspecten en
richtlijnen met de herziening van de bestemmingsvoorschriften van Oostpunt overeenkomen
danwel een nadere invulling zullen verkrijgen .

Het wettelijke kader terzake ruimtelijke planning vindt zijn oorsprong in de Nederlands
Antilliaanse Landsverordening Grondslagen Ruimtelijke Ontwikkeling (P.B. 1976, no. 195), verder
aangeduid als 'LGRO'. De taken die krachtens de LGRO aan de eilandgebieden van de
Nederlandse

Antillen

werden

opgedragen ,

werden

door

het

Eilandgebied

Cura«;ao

ge·lmplementeerd in de vorm van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning
Curacao (A.B. 1980, no. 6) , verder de 'EROC'. De inwerkingtreding van de EROC heeft
geresulteerd in een concretisering van een destijds door het Eilandgebied Cura«;ao ontwikkelde
visie op de ruimtelijke ontwikkeling in de vorm van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura«;ao
(A.B. 1995, no. 36) , verder aangeduid als 'EOP'.
De invoering van het EOP heeft geleid tot diepgaande discussies aangaande de wijze en ook de
mate van ontwikkeling van het gehele eiland. In dat kader worden genoemd de disputen tussen
het Eilandgebied Cura«;ao , (wijlen) Pieter Maal sr.1 (eigenaar van de gronden te Oostpunt) en
belanghebbenden die zich keerden tegen het in het antwerp van het EOP gestelde terzake de
ontwikkeling van de gronden te Oostpunt. Ten deze wordt verwezen naar het Landsbesluit van 6
maart 1997 No 1 No. 902/JAZ, verder aangeduid als 'Landsbesluit 1997', waarin door de
Gouverneur werd beslist op (onder meer) het door voornoemde partijen ingediende beroep
terzake het antwerp EOP, zoals dat conform artikel 12 EROC ter inzage was gelegd voor de
bevolking van Cura«;ao.
Bij besluit van het Bestuurscollege van 15 mei 1997 (A.B. 1997, no. 24) trad het EOP in werking
met ingang van 23 mei 1997. Krachtens artikel I van het besluit A.B . 1997 no. 24 van het
Bestuurscollege werd bepaald dat voor wat betreft Oostpunt, A.B . 1995, no. 36 in werking werd
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gesteld met in achtneming van het bepaalde in het Landsbesluit 1997. Aldus was de wettelijke
status ten aanzien van de bestemmingaanduiding van de gebieden te Oostpunt dat deze
gebieden bestemd waren als 'Conserveringsgebied', 'Open Land' en 'Water' .
De yjsje van bet Ej/andqebjed Curacao aanqaande de ontwjkkeUng van Oostpunt

Ten tijde van de invoering van het EOP was de heer Maal sr. (hierna te noemen : 'Maal') doende
om (delen van) Oostpunt te verkopen aan een ontwikkelaar die (delen van) het gebied zou gaan
ontwikkelen . Als gevolg van het in het EOP bepaalde werd dit proces gestaakt. Maal , en thans de
erven Maal als rechtsopvolgers van de in 1999 overleden Maal , hebben in verband met de
afkondiging van het EOP een reeks vorderingen tegen het Eilandgebied Curac;ao ingediend,
waarin compensatie werd gevorderd vanwege gemiste inkomsten uit de

geblokkeerde

ontwikkeling van Oostpunt. In het kader van het conflict tussen het Eilandgebied en Maal heeft
het Gerecht vonnis gewezen waarin
schadevergoeding . Seide

het Eilandgebied bevolen werd

partijen hebben hager beroep ingediend tegen

tot betaling van
dit vonnis . Nadien

hebben de erven van Maal tevens vermeende planschade aangezegd.

Oat vonnis alsmede de aangezegde planschade zijn de aanzet geweest voor onderhandelingen
tussen het eilandgebied en de erven Maal over een minnelijke regeling krachtens welke zowel
aan de erven Maal zou worden toegestaan om onder door het Eilandgebied Curac;ao te stellen
voorwaarden delen van Oostpunt te ontwikkelen alsook aan de erven Maal een compensatie zou
worden toegekend voor hetgeen zij krachtens het boven genoemde vonnis - volgens het Gerecht
- aan compensatie dienden te verkrijgen .
De juridische procedures tussen de erven Maal en het Eilandgebied Curac;ao zijn uiteindelijk op
25

augustus

2010

geeindigd

middels

ondertekening

door

partijen

van

een

vaststellingsovereenkomst, waarna partijen het hoger beroep hebben ingetrokken . In die
vaststellingsovereenkomst zijn partijen gekomen tot een totaaloplossing in het kader van de door
het Eilandgebied gewenste economische ontwikkeling in het algemeen en de verantwoorde
grootschalige ontwikkeling van de gronden te Oostpunt in het bijzonder vanwege de daaruit naar
verwachting voortvloeiende positieve sociaal maatschappelijke en economische effecten voor
Curac;ao. Dit uitgangspunt werd door het Eilandgebied Curac;ao geformuleerd in het besef
aangaande de onwenselijkheid van de situatie dat ongeveer een tiende deel van het eiland
Curac;ao voor de inwoners was afgesloten en ook het inzicht dat uitbreiding van de toeristische
sector op het eiland zou kunnen bijdragen aan noodzakelijke ontwikkeling en schaalvergroting
van de economie van Curac;ao.
In de vaststellingsovereenkomst werd overeengekomen dat het Eilandgebied Curac;ao op haar
kosten , na een inschrijvingsprocedure, een tweetal gerenommeerde buitenlandse bureaus zou
aanstellen , gespecialiseerd in het doen van onderzoeken ter zake ruimtelijke ordening en/of
sociaal econom ische impact c.q. infrastructurele impact van grootschalige projecten .
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De doelstelling van deze onderzoeken was het onderzoeken van de mogelijkheden van
verantwoorde ontwikkeling van Oostpunt. Daarbij werd ook als uitgangspunt genomen dat sprake
zou zijn van een duurzame ontwikkeling , waarbij wordt gestreefd naar een optimaal gebruik van
de grond onder een zoveel mogelijk in stand houden van de waarden van het natuurlijke
landschap en bescherming van de natuurlijke, historische

en

ecologische waarden van het

gebied . De uitkomst van het door de deskundigen aanbevolen ontwikkelingsscenario is de basis
voor de bestemmingskaart voor Oostpunt.
Het Eilandgebied Cura9ao heeft in het kader van de vaststellingsovereenkomst met de erven
Maal, welke overeenkomst op 30 juli 2010 door de Eilandsraad is goedgekeurd , ingestemd met
doen uitvoeren van een tweetal onderzoeken , te weten een planologische study en een
economische impact studie .
De vaststelling van de planologische studie heeft geleid tot een de antwerp plankaart. Gezien het
feit dat de wijzigingen in het EOP niet van ondergeschikte aard zijn , dient het EOP ten aanzien
van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt te worden herzien. Het is opportuun om daarbij
vast te stellen dat de reeds bij de invoering van het EOP door het Eilandgebied Cura9ao
geformuleerde wens om over te gaan tot ontwikkeling van Oostpunt thans als gevolg van
voortschrijdende inzichten in gewijzigde vorm door hetLand Cura9ao is geconcretiseerd .
DoelsteWnqen

De eerste hoofddoelstelling van het EOP is als volgt geformuleerd : het behoud van de vele
waardevolle zaken (zowel economische , culturele als natuurlijke), het voorkomen van onnodige
conflicten van belangen en het beperken van de kosten voor de overheid voor de aanleg van
allerlei voorzieningen . De voorliggende plankaart voor Oostpunt, voldoet aan deze doelstellingen.
In de planologische studie zijn als belangrijkste doelen van de bestemmingskaart voor Oostpunt
geformuleerd :

1. Bescherm de bestaande omgeving en de ecosystemen van Oostpunt door middel van het
identificeren van ecologisch kwetsbare gebieden en het bij de ontwikkeling van Oostpunt ofwel
vermijden van die kwetsbare gebieden of het voorzien van een bufferzone tussen die gebieden
en te ontwikkelen gebieden, of het bepalen dat toekomstige ontwikkelingen zullen worden
gerealiseerd middels toepassing van wat wordt geduid als 'Best Management Practices' om de
potentiele impact van de ontwikkeling te verminderen of te vermijden . Deze gebieden zijn
aangewezen als conserveringsgebied . Voor deze gebieden is vastgesteld dat er geen
ontwikkeling zal plaatsvinden behoudens een weg of een pad die een drainage corridor moet
doorkruisen (zolang de normale drainage stroom gehandhaafd blijft) en restauratie van
historische gebouwen (bijvoorbeeld Landhuis Fuik, vuurtoren) .
2. Ontwikkel het gebied op een wijze die de waarde van de grond tot zijn recht doet komen en
creeer een gemeenschap ten behoeve van meerdere doeleinden (wonen , werken , recreatie
e.d.) door gevarieerde inkomensgroepen op basis van duurzame stedebouwkundige principes
welk gebied niet slechts een toeristische bestemming is maar ook een omgeving waar bewoners
van het eiland Ieven en werken en zich ontspannen
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Voorts kan , ten aanzien van de eerste hoofddoelstelling van het EOP, gesteld worden dat hieraan
in de praktijk sinds de inwerkingtreding van het EOP niet altijd een optimale invulling is gegeven.
Het is bekend dat in sommige ontwikkelingen afvalwater in zee terechtkomt en dat er sprake is
geweest van

het verwijderen van

mangroves. Dit doet het land

besluiten dat deze

hoofddoelstelling middels de herziening van de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt nader
ingevuld moet worden . Deze nadere invulling vindt plaats door in de bestemmingen Stedelijk
Woongebied , Landelijk Woongebied en Toerisme voor het gebied Oostpunt, voorwaarden op te
nemen ten aanzien van bescherming van het (mariene) milieu.

De tweede hoofddoelstelling van het EOP, het verder ontwikkelen van Willemstad tot

een

stedelijk gebied , waarin mensen prettig kunnen wonen en werken en een natuurlijke omgeving
waarin mensen kunnen ontspannen en recreeren is in het Iicht van de EOP herziening voor
Oostpunt niet van toepassing daar deze niet het gebied Oostpunt betreft. De ontwikkeling van
Oostpunt geeft het Land Curacao de gelegenheid om een tweede (woon)kern te ontwikkelen ,
waarin conform de EOP doelstelling voor Willemstad , mensen prettig kunnen wonen en werken
en kunnen recreeren en ontspannen in een natuurlijke omgeving . De tweede hoofdoelstelling kan
hiermee derhalve toepasbaar worden voor de nieuw te realiseren tweede (woon)kern, zijnde het
clustergebied Oostpunt.

In het EOP zijn 14 subdoelstellingen genoemd . Voor de ontwikkeling van Oostpunt kunnen ,
behoudens de subdoelstellingen die niet algemeen zijn , maar specifieke gebieden betreffen die
niet op Oostpunt zijn gelegen , deze subdoelstellingen gehandhaafd blijven . Ten aanzien van de
subdoelstelling , het bevorderen van behoud en herstel van waardevolle natuurlijke gebieden , kan
worden opgemerkt dat uit de planologische studie en de daaruit resulterende ontwerp
bestemmingskaart hieraan met de ontwikkeling van de gronden van Oostpunt is voldaan . Een
groot deel van de grond , meer dan 45% , blijft vrij van ontwikkeling en daarbij zijn een aantal
bestemmingscategorieen ook grotendeels groen , waardoor het totale 'groene' oppervlak circa
58% van de gronden van Oostpunt bedraagt. Van de 42% te bebouwen gronden zal naar
verwachting circa 30% onbebouwd blijven in verband met o.a. tuinen , waardoor naar verwachting
circa 72% van Oostpunt open ruimte zal blijven .

Befejdsaspecten en richtmnen

Een belangrijk beleidsuitgangspunt op de ruimtelijke ontwikkeling van het EOP is het
concentratiebeleid en betreft:
Het efficienter gebruiken van de schaarse stedelijke ruimte en infrastructuur;
Het verbeteren van de voorzieningenstructuur met de Binnenstad als stedelijk centrum ;
Het verbeteren van de bereikbaarheid van de verschillende stedelijke functies;
Het verbeteren van de recreatieve mogelijkheden in het stedelijk gebied;
Het beperken van de milieubelasting door aile stedelijke functies;
Het benutten en in goede banen leiden van elkaar aanvullende en versterkende functies.
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Het concentratiebeleid in het EOP sluit ontwikkeling van Oostpunt niet uit. Grote delen van het
gebied hebben in het vigerende EOP tenslotte de bestemming 'Open Land', wat zich vertaalt in
'gereserveerd

voor

toekomstige

ontwikkeling '.

Met

het

toekennen

van

ontwikkelbare

bestemmingen aan Oostpunt, wordt derhalve niet het concentratiebeleid in het EOP doorbroken,
doch wordt er, als gevolg van voortschrijdende inzichten en feitelijke ontwikkelingen in de praktijk
een concrete invulling geven aan het concentratiebeleid . Door de voorziene autonome groei van
de bevolking, de volgens het regeerakkoord wenselijke remigratie van Curac;;aoenaars uit het
buitenland en de noodzaak tot een bredere basis om sociale voorzieningen op peil te houden , is
het wenselijk een tweede stedelijke (woon)kern te realiseren te Oostpunt. Het autopark is sinds
de invoering van het EOP gestegen en verspreide ontwikkelingen hebben geleid tot overbelasting
van onder andere de Caracasbaaiweg en de SantaRosa weg , met name gedurende het spitsuur.

In het EOP is opgenomen dat van geval tot geval aanvaardbare oplossingen moeten worden
gevonden , waarbij het creeren van een bij de gewenste ontwikkeling passende kwaliteit van de
openbare ruimte het uitgangspunt vormt. Het milieuaspect zal derhalve een belangrijk punt van
aandacht zijn bij de uitwerking van de afzonderlijke projecten en plannen bij de realisering van de
verschillende stedelijke woon- en leefmilieus.

Zoals hiervoor toegelicht heeft de planologische studie naar de ontwikkelingsmogelijkheden op
Oostpunt geleid tot een aanbevolen ontwikkelingsscenario , welk scenario heeft geleid tot een
antwerp bestemmingskaart. Door het ontwikkelen van Oostpunt tot een nieuwe kern van
clustering van stedelijke activiteiten , waarin mensen prettig kunnen wonen en werken en een
natuurlijke omgeving waarin mensen kunnen ontspannen en zich recreeren , kan aan de
hoofddoelstellingen en subdoelstellingen van het huidige EOP blijven worden voldaan. Hierbij
ontstaat er naast Willemstad een nieuwe tweede (woon)kern op het eiland Curac;;ao , waarin in
(sociale) voorzieningen die de bewoners nodig hebben om prettig te Ieven , zijn

voorzien .

Hierdoor wordt ook een toename van het verkeer van en naar Oostpunt beperkt, omdat door
clustering van activiteiten voldaan kan worden aan de mobiliteitsbehoefte en tegelijkertijd een
gunstig vestigingsklimaat kan worden geboden in de tweede kern Oostpunt.

Naast het concentratiebeleid is in het EOP een hoofdstuk 'beleid en maatregelen per sector' op
genomen dat 38 punten bevat. Behoudens de punten die betrekking hebben op gebieden buiten
Oostpunt, blijven deze punten van kracht.
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Aanbeyo/en heajenjnq en conc/usje

Gezien het vorengaande is de Minister van mening dat het EOP ten aanzien van het gebied
Oostpunt

dient

te

worden

herzien.

De

door

de

Eilandsraad

goedgekeurde

vaststellingsovereenkomst, het oordeel van de deskundigen aangaande de door het Eilandgebied
Curac;;ao wenselijk geachte ontwikkeling van Oostpunt en oak de advisering van het

Land

Curac;;ao aangaande de meerdere aspecten van die ontwikkeling heeft geleid tot de visie van het
Land Curac;;ao dat de bestemmingen van Oostpunt, zoals die nu zijn weergegeven in het EOP,
een nadere invulling behoeven. Conclusie van dit is dat er vanuit ruimtelijke en economische
optiek zwaarwegende redenen zijn om de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt te herzien.
Met de mogelijke consequenties voor het (mariene) milieu is rekening gehouden door strikte
voorwaarden te stellen in de ontwikkelbare bestemmingen te Oostpunt . Ten aanzien van de
herziening van het gebied Oostpunt stelt de Minister dan oak dit deelverslag vast.

************

:-.l

i'

1

t'

Ontv.:

No.:

Raad van Advies van Curacao
.,.

Aan Hare Excellentie
de Gouverneur van Cura~tao
Fort Amsterdam 1
Cura9ao

AvA no. AA/08-16-LV
Onderwerp:

Ontwerplandsverorden ing herziening Oostpunt tot wijzigen van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Cura9ao (A.B. 1995, no. 36)
(zaaknummers 2014/041034 en 20 15/016822)

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 25 november 2015 om het oordeel
van de Aaad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp, wetk
adviesverzoek is ontvangen op 1 februari 2016, en naar aanteiding van de
behandeting hiervan op 23 mei 2016, bericht de Aaad u als volgt.

I. Algemeen
1. Adviesverzoek

Opgemerkt wordt dat de conform artikel I, onderdeel A, bij het onderhavige
antwerp (hierna: antwerp) behorende bestemm ingskaarten no. 1 en no . 2, in
het antwerp ontbreken. Desgevraagd is door het Ministerie van Verkee r,
Vervoer en Auimtelijke Planning d.d. 23 februari 2016 aan de Aaad bericht
welke kaarten aangemerkt moeten worden als bestemmingskaarten no. 1 en
no. 2.
Verder dient met betrekking tot het onderhavige adviesverzoek (hierna:
adviesverzoek) te worden vastgesteld dat de reactie van de rege ring op het
door de Sociaal Economische Aaad (hierna: SEA) uitgebrachte advies d.d. 8
juni 2015, ref.nr. 092/2015-SEA (hierna: SEA-advies) , nog niet is verwerkt in
de memorie van toel ichting bij het antwerp (hierna: memorie van toelichting).

2. Wettelijk kader
De relevante regelgeving in verband met de totstandkom ing van de
onderhavige landsverordening betreft de Landsverordening grondslagen
ruimtelijke ontwikke lingsplanning 1 (hierna: LGAO) , de Eilandsverordening
Auimtelijke Ontwikkelingsplanning Cura9ao2 (hierna: EAOC) , het Eilandelijk
Ontwikkelingsptan Curat;:ao {hierna: EOP) en de Algemene overgangsregeling
wetgeving en bestuur Land Curayao 3 (hierna: OVGA).
' P.B. 1976, no. 195.
A.B . 1980, no. 6.
3 A.B. 2010, no. 87.
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De OVGR regelt de verdere gelding in het land Curaqao van lands- en eilandsverordeningen,
andere regelingen en besluiten die op het tijdstip van de verkrijging van de autonome status
van Cura(fao binnen het Koninkrijk per 10 oktober 2010, gelding hadden in de voormalige
Nederlandse Antillen en het voormalige eilandgebied Curaqao. De LGRO, de EROC en het
EOP zien op het juridisch kader en instrumentarium voor het beleid inzake de ruimteHjke
ontwikkeling alsook de rege ls omtrent het gebruik van die instrumenten.
3. De procedure voor de herziening van de bestemmingsvoorschriften van het EOP

a. De toepasselijke soort wette liike reqeling voor de vaststellinq van een ontwikkelinqsplan
en van bestemminosvoorschriften
In het Beslisdocument van de Raad van Ministers d.d. 25 augustus 2014 (hierna:
Beslisdocument) staat dat sinds 10 oktober 2010 sprake is van slechts een wetgevende en
bestuurlijke bestuurslaag, te weten het land Curaqao, waardoor sommige artikelen of
gedeelten van artikelen in diverse landsverordeningen en eilandsverordeningen niet meer van
toepass ing zijn. Verder staat dat er vanaf het moment van de staatkundige hervormingen op
Curaqao sprake is van formele wetgeving in de vorm van landsverordeningen en dat waar
voorheen een regeling door middel van een eilandsverordening werd vastgeste ld, daarvoor
thans een landsverordening noodzakelijk is. 4 Voor de onderbouwing hiervan word! in het
Beslisdocument verwezen naar adviezen die zijn opgenomen in de bijlagen 8 en 9 bij het
Beslisdocument.
In het advies van HBN Law d.d. 25 juli 2013 (hierna: Advies HBN Law) 5 staat daarover dat
door de veranderingen in de staatkundige verhoudingen vanaf 10 oktober 2010 er sprake is
van slechts een wetgevende en bestuurlijke bestuurslaag, te weten die van het land Cura(fao.
lngevolge de OVGR zijn sommige artikelen of gedeelten van artikelen in diverse lands- en
eilandsverordeningen hierdoor niet meer van toepassing. lnd ien men na de staatkundige
hervorm ingen de OVGR en de Staatsregeling van Cura9ao (hierna: Staatsregeling) toepast,
vindt bij wijze van overgang vanaf 10 oktober 2010 de vasts telling dan wei herziening van een
ontwikkelingsplan, alsmede bestemmingsvoorschriften plaats door de Staten van Curaqao als
rechtsopvolger van de eilandsraad, en wei bij landsverordening .6
In het Advies HBN Law staat verder dat waar voorheen een regeling door middel van een
eilandsverordening werd getroffen, thans een landsverordening noodzakelijk is, wat
uitdrukkelijk is bepaald in artikel 5, eerste lid, van de OVGR. Daarbij wordt tevens gewezen
op artikel 6, zevende lid, van de OVGR, dat bepaalt dat waar voor de uitvoering van taken van
het Land (de vml. Nederlandse Antillen) word! voorzien in de medewerking of tussenkomst
van eilandelijke organen, dus medebewind, de desbetreffende artikelen of gedeelten van
artikelen vervallen , voor zover voor deze medewerking of tussenkomst in de gewijzigde
rechtsorde geen plaats meer is.7 En dat is nu het geval met de toepasselijke artikelen in de
LGRO en de EROC waarin de procedure voor de herziening van de
ontwerpbestemmingsvoorschriften is omschreven, met uitzondering van artikel 11, negende
lid, van de EROC, waarin is bepaald dat de herziening van de bestemmingsvoorschriften bij
• Beslisdocument, p. 2, eerste tekstblok, p. 6, derde tekstblok, p. 8, laatste tekstblok en p. 9, eerste tekstblok,
tweede volzin.
5 Bijlage 9 bij het Beslisdocument.
6 Advies
BN Law, p. 12, eerste tekstblok.
7 Advies
BN Law, p. 7, voorlaatste lekstblok en p. 8, voorlaatste tekstblok .
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eilandsverordening geschiedt. Daarbij wordt erop gewezen dat om die reden de eilandsraad
word! vervangen door de Staten.8
Of de vaststelling dan wei herziening van een ontwikkelingsplan (eventueel met
bestemmingsvoorschriften) of van bestemmingsvoorschriften (hierna: herziening) bij
landsverordening dan wei bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, zou moeten
plaatsvinden, zou uit de OVGR moeten blijken. Ten aanzien hiervan merkt de Raad het
volgende op .
Artikel 7, eerste lid, van de LGRO bepaalt dat de eilandsraden voor hun eilandgebied een of
meer ontwikkelingsplannen vaststellen met inachtneming van bij eilandsverordening te stellen
regelen. En ingevolge artikel 9, eerste lid, van de LGRO kunnen bestemmingsvoorschriften in
het ontwikkelingsplan worden opgenomen voor in het plan begrepen grand. Vastgesteld moet
worden dat hier sprake is van medebewind. Zowel in het advies van HBN Law 9 ais in de
literatuur 10 wordt dit onderstreept.
In artikel6, achtste lid, van de OVGR staat, dat waar melding word! gemaakt van de uitvoering
of nadere regeling bij eilandsverordening, waarmee word! bedoeld "medebewind", daarvoor
in de piaats treedt uitvoering of nadere regeling bij landsbesluit, houdende algemene
maatregelen. Vanwege deze bijzondere bepaiing in de OVGR voor de uitvoering en nadere
regeling bij eilandsverordening sluit de Raad niet uit dat de herziening bij landsbesluit,
houdende algemene maatregelen, zou moeten plaatsvinden.
Uit de brief d.d. 31 juli 2012, zaaknummer 2012/036299/098232, van de Sectordirecteur
Algemene Zaken aan de Minister-President Ievens Minister van Algemene Zaken blijkt dat het
deze Sectordirecteur niet duidelijk is of een ontwikkelingsplan moe! worden aangemerkt als
een landsverordening dan wei een landsbesluit, houdende algemene maatregelen. Vanwege
deze onduidelijkheid acht de Sectordirecteur het niet gewenst om op termijn over te gaan tot
het vaststellen van geconsolideerde teksten voor de LG RO en de EROC 11 , maar voor de
tangere termijn de Staten een nieuwe wettekst te doen vaststellen.
De Raad brengt onder de aandacht dat het verschaffen van rechtszekerheid een belangrijke
functie is van het recht. Een burger moet zijn rechten en plichten in verhouding tot het bestuur
kunnen bepalen: hij moet weten waar hij rechtens aan toe is. Wetgeving, en met name de
kenbaarheid van die wetgeving, is van belang voor het waarborgen van die rechtszekerheid.
Om die reden word! in een rechtsstaat een belangrijke rot toegekend aan wetgeving. lndien
bij de overheid zeit onduidelijkheid bestaat over verschillende onderdelen van de geldende
teksten van de LGRO en de EROC, hetgeen hier het geval is, 12 dan kan men ervan uitgaan
dat dit zeker oak geldt voor de burgers.
Onder verwijzing naar rechtsoverweging 4.6.2 in de uitspraak van het Gerecht in Eerste
Aanleg van Cura9ao, 2010/303, d.d. 14 maart 2011, 13 zou het feit dat de geldende teksten
van de LGRO en de EROC niet daadwerkel!jk kenbaar zijn, strijd met de rechtszekerheid
kunnen opleveren . Oaarom onderschrijft de Raad het standpunt van voornoemde
Sectordirecteur om geheel nieuwe wetteksten door de Staten te doen vaststellen.

a Advies HBN Law, onderdelen "111 .3" en "111.4" op p. 5 tot en met p. 9, met name p. 8, laatste tekstblok.
9

Advies HBN Law, p. 7, voorlaatste tekstblok.
A.B. van Rijn , Staatsrecht van de Nederlandse Antill en. W .E.J . Tjeenk Will ink, Deventer, 1999, p. 207.
Bijlage 8 bij het Beslisdocument.
12 Brief van de Sectordirecteur Algemene Zaken aan de Minister-President tevens Minister van Algemene Zaken
d.d. 31 juli 2012.
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Met betrekking tot het antwerp adviseert de Raad de regering aandacht te besteden aan de
vraag welke soort wettelijke regeling op het vaststel/en van de herziening van toepassing is.
~r het overige adviseert de Raad de regering op korte termijn aan te vangen met het
(/ concipieren van een geheel nieuwe wettekst voor de LGRO en de EROC en deze door de
~
wetgever te doen vaststellen, opdat de bedoelde rechtsonzekerheid zich niet meer zal kunnen
· voordoen ..
b. Het ontbreken van een rechtsinganq bij de administratieve rechter voor belanqhebbenden

1°. Rechtsbescherming in het algemeen
lngevolge artikel 5:1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) , is eigendom het
meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Een grondbeginsel van
een rechtsstaat is dat de overheid de vrijheid van de burger aileen kan beperken bij of
krachtens de wet. Voor het eigendomsrecht is dit te vinden in artikel 5:1, tweede lid, van het
BW.
Door het vaststellen van ontwikkelingsplannen kan de overheid vergaande beperkingen
opleggen aan het eigendomsrecht van burgers. Omdat ontwikkelingsplannen met
bestemmingsvoorschriften voor grondgebruikers en derden zeer ingrijpend kunnen zijn, moet
voor de vaststelling daarvan een zorgvu ldige procedure worden bewandeld. Dit betekent dat
op zijn minst de mogelijkh eid tot inspraak bij de herziening en beroep op de administratieve
rechter moet bestaan. Ten aanzien hiervan wordt gewezen op de toelichting op het EOP "Deel
01 " 14 waarin het volgende staat: "Juist omdat de bestemmingsvoorschriften de toekomstige
gebruiksmogelijkheden voor de particuliere grondeigenaren kunnen beperken, zonder dat
hierop recht op schadevergoeding ontstaat, is de totstandkoming van het ontwikkelingsplan
met bestemmingsvoorschriften met zoveel rechtswaarborgen omkleed, waaronder de
inspraakprocedure, de bezwarenprocedure en de beroepsmogelijkheid bij de Gouverneur
tegen de inhoud van de bestemmingsvoorschriften".
Een van de doelstellingen van de Landsverordening administratieve rechtspraak 15 (hierna:
Lar) die per 1 december 2001 in de voormalige Nederlandse Antillen , en daarmee in Curactao,
is ingevoerd, is een integrale herziening van de administratieve rechtspraak. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is dat de nieuwe administratieve rechtspraak borg moet staan voor een
goede beslechting van het geschi1. 16
Oaarom zijn de admin istratieve beroepen op bestuursorganen, zoals op de Gouverneur,
veranderd in beroepen op de administratieve rechter. In de memorie van toelichting bij de Lar
staat onder andere dat administratieve rechtspraak de rechtszekerheid bevordert en voorkomt
dat overheidsorganen en ambtenaren naar willekeur handelen en dat het bijdraagt aan de
voorspelbaarheid van overheidsoptreden. 17

,. Hoofdstuk "1 .6. Consequenties voor de partic::uliere grondeigenaren en overheid'', p. 45, laatste tekstblok.
1s P.B. 2001 , no. 79.
15 Memorie van toelic::hting bij de Lar, hoofdstuk I, §3 en §4.
17 Memorle an toelic::htlng bij de Lar, hoofdstuk I, §3, onderdeel b.
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2 °. Rechtsbescherming ingevofge de LGRO

Standpunt van de Minister van VVRP.
In het Beslisdocument staat, dat sinds de staatkundige herstructurering per 10 oktober 201 0,
een herziening van het EOP plaatsvindt bij landsverordening in plaats van bij
eilandsverordening en dat de totstandkom ing van een wet in form ele zin niet onderhevig is
aan toetsing bij de bestuursrechter alsook dat tegen een landsverordening geen
rechtsm iddelen openstaan bij de (administratieve) rechter. 18 De Minister van VVRP (hierna:
Minister) baseert zic h wat het voorgaande betreft deels op voornoemde brief van de
Sectordirecteur Algemene Zaken en deels op de opin ies van de juridisch adviseur van het
Ministerie van VVRP d.d. 23 februari 2012 en het Advies HBN Law. 19 20 .
In het Advies HBN Law, dat ten aanzien hiervan mede ten grondslag ligt aan het
Beslisdocument, staat hierover he! volgende.2 1
Er wordt op gewezen dat artikel1 01 van de Staatsregeling een constitutioneel toetsingsverbod
van landsverordeningen inhoudt, behoudens de toetsing aan de grondrechten genoemd in de
artikelen 3 tot en met 9 van de Staatsregeling en een ieder verbindende verdragsbepalingen.
Mogelijke strijdigheid va n landsverordeninge n met ongeschreven rechtsbeg inselen als het
beginsel van deugdelijke motivering, het zorgvu ldigheidsbeginsel en he! verbod op willekeur,
kan dus niet aan de rechter worde n voorge legd. 22
Verder staat in voornoemd advies dat ingevolge artikel13 , de rde lid, van de LGRO , zeals die
bepaling luidde v66r 1 december 2001 jo, artikel 12, vierde lid, van de EROC,
belanghebben den die tijdig bezwaren bij de eilandsraad hebben ingediend, alsmede
belanghebbe nden die bezwaren tegen wijzigingen die de eilandsraad in he! ontwikkelingsplan
met bestemmingsvoorschriften of in de bestemmingsvoorschriften heeft aangebracht, binnen
de term ijn van terinzagelegging opgenomen in artikel 12, tweede lid, van de EROC, schrittelijk
beroep kunnen instellen bij de Gouverneur. Dit is gewijzigd bij artikel XXXIX van de
lnvoeringslandsverordening administratieve rechtspraak 23 (hierna: lnvoeringslandsverordening), in die zin dat het administratief beroep in artike113, derde lid, van de LGRO is vervangen
door beroep bij het Gerecht in Eerste Aanleg. Daarmee is de beroepsmogelijkheid van artikel
12, vierde lid, van de EROC een dade letter geworden, (zoals ook reeds door de regering is
opgemerkt in de memorie van toelichting bij de lnvoeringslandsverorden ing) , wachtend op de
aanpassing van de eilandelijke verorden ingen aan de Lar. He! gevolg is dat per 1 december
2001 de vaststelling dan wei herziening van ontwe rp-bestemmingsvoorschriften Lar-appelabel
zijn aileen en voor zove r er sprake is van een beschikking in de zin van artikel 3 van de Lar.
lndien derden bestuursrechtelijke rechtsbescherming wille n zoeken, moet er sprake zijn van
een "beschikking" en moeten zij kunnen worden aangemerkt als "belanghebbenden" in de zin
van de Lar. Is dit niet het geval dan kan de Lar-rechter niet worden geadieerd en blijft de civiele
rechter als restrechter over.
Verder staat in het Advies HBN Law dat naar de huidige stand van de rechtspraak bij het
Gemeenschappelijk Hot van Justitie van Aruba, Curar;ao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint
Eustatius en Saba (hierna: Hof van Justitie) ten aanzien van het beschikkingsbegrip, kan
18

Beslisdocument. p. 6, derde tekstblok.
Besllsdocument, p. 8, laatste teks tblok.
Bijlage 9 bij het Beslisdocument.
21
Advies HBN Law, p. 2. laatste tekstblok, p. 4, voorl aatste en laatste te kstblok, en p. 5.
22 Advies HBN Law, p. 10.
23 P.B. 2 01, no. 80.
19
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worden geconcludeerd dater oak v66r 10 oktober 2010 geen rechtsingang bij de Lar-rechter
mogelijk was ten aanzien van de herziening van de ontwerp-bestemmingsvoorschriften voor
Oostpunt. 24 • Deze bestemmingsvoorschriften zien op een zeer groat gebied met meerdere
bestemmingsvoorschriften, waarom reeds om die reden mogelijk al geen sprake zal zijn van
een beschikking in de zin van artikel 3 van de Lar. Daarbij is een en ander in het Advies HBN
Law schematisch weergegeven.
Relevante jurisprudentie en literatuur.
Hierboven, bij onderdeell-3b, onder 1o, op pagina 4 van dit ad vies, is reeds opgemerkt dat bij
de invoering van de Lar de rechtsbescherming voor de burger in de voormalige Nederlandse
Antill en tegenover de overheid is vergroot en dat de nieuwe administratieve rechtspraak borg
meet staan voor een goede beslechting van het geschil. Met de lnvoeringslandsverordening
zijn in diverse landsverordeningen, waaronder de LGRO, de aparte beroepsmogelijkheden
vervangen door een algemeen systeem van rechtsbescherming door de Lar. Met de
aanpassing van artikel 13, derde lid, van de LGRO , werd het beroep op de Gouverneur
vervangen door beroep bij het Gerecht in Eerste Aanleg. De gewijzigde LGRO gold tot 10
oktober 2010 in aile eilanden die dee I uitmaakten van de voormalige Nederlandse Anti!len. In
Bonaire , Sin! Eustatius en Saba (hierna: BES-eilanden) is artikel 13 van de LGRO onverkort
gehandhaafd na 10 oktober 2010 en is geworden artikel 13 van de Wet grondslagen
ruimte lijke ont\.'Jikke lingsplanning BES (hierna: Wgro BES) , waaronder uitdrukkelijk ook het
derde lid.
Met betrekking tot het derde lid van artikel 13 van de Wgro BES heeft het Hof van Justiti e in
zijn uitspraak d.d. 10 juni 2014 het volgende overwogen 25 : "Met het verwee r is het Gerecht
van oordeel dat het bestreden besluit een besluit van algemene strekking is en daarmee niet
kwalificeert als een beschikking in de zin van artikel 3 van de War BES 26 , zodat uit dien hoofde
in beginsel geen beroep openstaat bij he! Gerecht. In de mogelijkheid om beroep in te stellen
bij het Gerecht word! echter voorzien in artikel8, vierde lid, 27 jo. artikel13 , derde lid, van de
Wgro BES waari n uitdrukkelijk is bepaald dat ·bij de vaststelling va n een herziening van het
ROB 26 beroep openstaat bij het Gerecht gelijk aan de mogelijkheid van het instellen van
beroep tegen de vaststelling van het ROB. Daarmee voorziet de Wgro BES als lex specialis
in een beroepsmogelijkheid voor eisers, zodat meet worden geoordeeld dat het Gerecht
bevoegd is."
Gezien de uitleg van artikel 13, derde lid, van de Wgro BES door de administratieve rechter
meet worden geconcludeerd dat er in de Nederlandse Antillen , en dus ook in Curaqao, v66r
10 oktober 201 0 wei beroep bestond op de administratieve rechter tegen de vastste lling van
een ontwikkelingsplan (eventueel met bestemmingsvoorschriften ) dan we i bestemmingsvoorschriften , zonder dat sprake hoefde te zijn van een beschikking in de zin van artikel 3 van
de Lar. Dit wordt neg eens benadrukt in een in het Caribisch Juristenblad gepubliceerd artikel
van mr. C. Taal, Projecthoofd samenwerkingsverband Raad van State met het Hof van
Justitie.29

2"

Advies HBN Law, p. 11 .
GHvJ 10 juni 2014. War BES: 2013/5, ECLI :NL:OGEABES :2014:2.
Wet administratieve rechtspraak BES .
2 7 ldentiek aan artikel 8, vierde lid, van de LGRO van Curac;:ao.
2a Ruimtelijk Ontwikkelingsplan Bonaire.
29 Caribisch Juristenblad 2014, nr. 1, p. 43 tot en met p. 46. Beroep bij de administratieve rechte r tegen
vaststelling van den cntwikkelingsplan in de BES .
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In de conclusie van voornoemd artikel staat dat het antwoord op de vraag of de Lar-rechter
bevoegd is te oordelen over een beroep tegen de vaststelling van een ontwikkelingsplan,
volmondig "ja" luidt. De onderbouwing hiervoor is dat een ontwikkelingsplan weliswaar een
besluit van algemene strekking is en algemeen verb indende voorschriften bevat en wordt
vastgesteld bij eilandsverordening, maar dat dit er niet aan in de weg staat dat de wetgever
bij bijzondere wet beroep tegen de vaststelling van een ontwikkelingsplan open kan stellen.
Mr. Taal stelt dat de eerder in zijn artikel gegeven wetsgeschiedenis en -vergelijking daar geen
twijfel over Iaten bestaan, hoewel in artikel 13, derde lid, van de Wgro BES de misleidende
term "beschikking" wordt gebruikt. In de conclus ie van het artikel staat tevens dat het aan
artikel 13, derde lid, Wgro BES gelijkluidende artikel13, derde lid, van de LGRO (Curat;ao)
dezelfde ui tleg meet worden gegeven.
Gevolgen van het door de regering gehanteerde uitgangspunt
Een essentieel uitgangspunt van de OVGR is dat de voortgang van het rechtsleven van
Curat;ao ongestoord moet plaatsvinden . Daar speelt de rechtszekerheid een grate rol bij
amdat de Cura~taose samenleving na ingang van de nieuwe status ongestoord door moet
kunnen functioneren en het om die reden van groat belang is dat de rege ls die het
rechtsverkeer regelen zoveel mogelijk hun gelding behouden . Oak uit een oogpunt van
democratische legitimatie is geen behoefte aan vervanging van de Curac;:aose regelgeving.30
Het door de regering onterecht gehanteerde uitgangspunt dat er v66r 10 oktober 2010 geen
administratieve rechtsgang openstond en dat voortzetting daarvan na 10 oktober 2010 niet
haeft ap grand van de OVRG betekent een substan tiele verslechtering in de rechtspasitie van
de burgers. De administratieve rechter kan in dit geval niet toetsen in hoeverre de gemaakte
afwegingen met betrekking tot de gronden te Oostpunt in overeenstemming zij n met algemeen
verbindende voarschriften en algemene rechtsbeginselen.
Oak degenen die destijds bezwaar hebben gemaakt tegen de in de ap 30 aktober 20 12
gehauden openbare hoorzitting gepresenteerde conceptlandsve rordening, maar niet als
belanghebbende zijn aangemerkt,31 kunnen de vraag of dit onterecht is gebeurd niet aan de
administratieve rechter voorl eggen. Of hun bezwaren daardaor terecht niet zijn betrokken in
de afwegingen die de Minister heeft gemaak! inzake de gronden te Oastpunt, blijft vooralsnog
onbeantwoord. De civiele rechter zal evenm in taekomen aan een taetsing van de herziene
bestemmingsvoorschriften
wegens
het
eerder vermelde
toetsingsverbod
van
landsverordeningen. De SER vraagt de regering daar aok de aandacht voor, name lijk voor de
wijze waarop invulling wordt gegeven aan de adm inistratieve rechtsbescherm ing voor de
belanghebbende burger met betrekking tot de ruimte lijke planning.32
Hierboven, bij onderdeel l-3a, op pagina 2 van dit advies, heeft de Raad de rege ri ng reeds
geadviseerd op korte termijn aan te vangen met het concipieren van een geheel nieuwe
wettekst voor de LGRO en de EROC en deze door de wetgever te doen vaststellen. Van
essentieel belang daarbij is dat belanghebbenden de mogelijkhe id krijgen om beroep te doen
op de administratieve rechter in geval een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften
30

Memorie van toelichting bij de OVGR, onderdeel "2.2. Doelstelling regeling".
Bijlage 5 bij het Beslisdocument: "Advies Commissie Beoordeling Zienswijzen naar aanleiding van de
ingediende zienswijzen in verband met de conceptlandsverordening inhoudende de herziening van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Cura<;:ao betreHende de bestemmingen van de gronden te Oostpunt" d.d. 3 december 2013,
31

p. 4.
32 Advies inzake de ontwerplandsverordening herziening Oostpunt tot wijziging van het Eilandelijk
Ontwikkelingsplan Cura<;:ao, van de SEA. d.d. 8 juni 2015, ref. nr.: 092/2015·SER. p. 20 e.v. (hierna: SER·
advies).
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of bestemmingsvoorschriften worden vastgesteld. Dit geldt tevens voor de vaststelling van
wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten.
Relevante vergelijkingen
Tegen de bovenstaande achtergrond wordt erop gewezen dat de Minister met betrekking tot
het wijzigingsplan van Hospital Nobo Otrobanda 33 wei is uitgegaan van een
beroepsmogelijkheid op de administratieve rechter 34 hoewel het wijzigingsplan, evenals de
herziening, een besluit van algemene strekking is. In het wijzigingsplan, dat weliswaar een
beperkt gebied betreft, zijn er meerdere percelen bij betrokken, is de openbare weg in het
wijzigingsplan opgenomen te weten de J.C.J. Hamelbergweg, en is het onderdeel van een
grater ontwikkelingsplan dat niet gericht is op slechts een object. Dit zijn elementen die niet
duiden op een beschikking in de zin van artikel 3 van de Lar.
Oak wordt gewezen op de opinies van de juridisch adviseur van het Ministerie van VVAP d. d.
23 februari 2012, 35 waarin deze de Minister erop attendeert dat de processuele positie in de
zaak Wechi niet strookt met de voorgestelde procedure voor de vaststelling van de
bestemming van Oostpunt. Deze adviseur stelt bedoelde minister dan ook voor de procedure
over Oostpunt aan te houden totdat een geldende wettekst wordt vastgesteld die het wettelijke
procedurele kader overeenkomstig de Staatsregeling weergeeft.
Hierboven bij onderdeel l-3a, op pagina 3 van dit advies is er reeds op geattendeerd dat
vanwege de geschetste onduidelijkheid de Sectordirecteur Algemene Zaken het zelfs niet
gewenst acht om op termijn over te gaan tot het vaststellen van geconsolideerde teksten voor
de LGRO en de EROC, maar de Staten een nieuwe wettekst te doen vaststellen.
De Raad adviseert de regering in de nieuw vast te steflen wetteksten voor de LGRO en de
EROC in geval van vaststelling van een ontwikkelingsplan met bestemmingsvoorschriften of
van bestemmingsvoorschriften, voor belanghebbenden in ieder geval de mogelijkheid van
beroep op de administratieve rechter op te nemen. Dit geldt ook voor andere bes/uiten van
a/gemene strekking, zoals wijzigingsp/annen, uitwerkingsplannen en voorbereidingsbesluiten.

4. De besluitvorming door de Minister met betrekking tot de herziening

a. Het Beslisdocument
1°. Uitwerkingsplannen (Bes/isdocument, pagina 3)
Op pagina 3, tweede tekstblok, van het Beslisdocument staat dat aanvullende eisen zullen
worden gesteld aan toekomstige ontwikkelingen op Oostpunt om te zorgen dat op een
duurzame en verantwoorde manier met natuurwaarden wordt omgegaan, waaronder het
mariene milieu. Omdat er geen gedetailleerde voorschriften dienen te worden vastgesteld in
een te vroeg stadium heeft de Minister in de bestemmingsvoorschriften voor Oostpunt
voorwaarden gesteld en maatregelen getroffen ter bescherming van het mariene milieu. Deze

Wijzigingsplan Eilandelijk Ontwikkelingsplan Cura~tao voor een deel van de gronden te Otrobanda met de
bestemming "Binnenstad" in "Stedelijk Woongebied".
JA Zie de kennisgeving in 2014 van het vastgestelde wijzigingsplan HNO waarbij de belanghebbenden erop
gewezen werd dat zij inge!lge de Lar bezwaar konden indienen bij de Minister en beroep bij het Gerecht in
Eerste Aanleg.
35 Bijlage 9 bij het Beslisd cument.
3:l
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zullen worden getoetst bij het goedkeuren van uitwerkingsplannen dan wei bij de beoordeling
van bouwvergunningen.
In het laatste tekstblok op pagina 3 van het Beslisdocument staat dat het aan het Ministerie
van WRP is om uitwerkingsplannen of bouwvergunningaanvragen te toetsen aan de
aanvullende eisen.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toefichting nader toe te lichten wat met
"uitwerkingsplannenn wordt bedoeld en hoe dat in zijn werk zal gaan omdat er, conform artike/
16 van de EROC, geen uitwerkingsplicht, met de nodige waarborgen, ten behoeve van de
Minister in het EOP is opgenomen.
2". Het (deel)verslag ingevolge artike/8 van de EROC (bijfage 10 bij he! Beslisdocument)
Bijlage 10 bij het Beslisdocument genaamd "Deelverslag met betrekking tot de herziening van
de bestemmingsvoorschriften van Oostpunt ex artikel 8 EROC" is blijkens de laatste volzin In
dit deelverslag vastgesteld door de Minister. Artikel 8 van de EROC bepaalt echter dat de
eilandsraad het deelverslag moet vaststellen .
Nu de Minister op grond van de OVGR niet de opvolger is van de eilandsraad adviseert de
Raad de regering in de memorie van toe/ichting aan te geven wat de juridische status is van
het vastgestelde deelverslag.
3". Een nieuw vast te stelfen Bouw- en woningverordening (pagina 's 25 en 26)
Omdat het marlene milieu niet afdoende beschermd word! tegen de mogelijke gevolgen van
de ontwikkeling op het land heeft de Minister overwogen dat de overheid hiertoe regelgeving
zal invoeren voor Curac;ao in het algemeen. Daarbij wordt gesteld dat in de nieuwe Bouw- en
woningverordening, die momenteel in antwerp is , in regelgeving wordt voorzien ten aanzien
van afvalwaterverwerking , onder meer ter voorkoming van het lozen van afvalwater in zee. 36
De Raad adviseert de regering in dit bijzonder geval in de onderhavige /andsverordening
reeds te voorzien in voorschriften ten aanzien van bedoelde afvalwaterverwerking waarbij
onder andere word! voorkomen dat afvalwater in zee wordt geloosd.
b. De besluitvorming en het zorgvu ldiqheidsbeginsel
Het zorgvu ldigheidsbeginsel is een algemeen beginsel van behoorlijk bestuur waaruit eisen
voortvloeien betreffende een zorgvuldige beslissingsprocedure waaronder het vermijden dat
"partijdige" personen bij de besluitvorming betrokken zijn. Ook in de gevallen waarin geen
(prive)betrokkenheid (of de schijn daarvan) aantoonbaar is, mogen aan de uitoefening van
een overheidsbevoegdheid slechts personen meewerken die tot een onbevangen oordeel,
dus objectief en onpartijdig, in staat kunnen worden geacht. De eis van onpartijdig handelen
impliceert dat bij een bevoegdheidsuitoefening geen (prive)belangen van bij de beslissing
betrokken burgers, adviseurs of ambtenaren mogen worden betrokken. Van belang is dat de
(schijn) van partijdigheid of een belangenconflict wordt vermeden.
Bij Landsbesluit d.d. 27 augustus 2013, no. 13/1241, heeft de Minister de Commissie
Beoordeling Zienswijzen ingesteld die de ingediende bezwaren tegen de conceptlandsverordening tot herziening van het EOP inzake de gronden te Oostpunt moest beoordelen en
daarover advies moest uitbrengen aan de Minister. Deze commissie he eft naar aanleiding van

36

Beslisdocument, p. 2 , vierde tekstblok en p. 26, eerste tekstblok.
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de ingediende bezwaren tegen voornoemde conceptlandsverordening op 3 december 2013,
advies uitgebracht aan de Minister (hierna: Advies Commissie Beoordeling Zienswijzen).
Op pagina's 12 en 13 van de memorie van toelichting staat dat de Projectcommissie Oostpunt
(hierna: Projectcommissie) door het voormalige bestuurscollege van het eilandgebied
Curac;:ao is ingesteld bij besluit d. d. 22 september 2010 (povo no. 201 0/13000). De taak van
deze commissie is de voortgang te monitoren van de nakoming door het eilandgebied
Curac;:ao en daarna het land Curac;:ao als rechtsopvolger, van de verbintenissen voortvloeiend
uit de vaststellingsovereenkomst tussen het eilandgebied Cura~tao en de erven Maal en daarin
oak de Raad van Ministers te adviseren aangaande de mogelijkheden van de ontwikkeling
van Oostpunt. 37 Vertegenwoordigers van de erven Maal, die direct belanghebbenden zijn bij
de herziening, maken mede dee! uit van de Projectcommissie. 38
Uit het Beslisdocument en het Advies van de Projectcommissie d.d. 6 februari 2014 (hierna:
Advies Projectcommissie) blijkt dat de Projectcommissie ten aanzien van de herziening van
de bestemmingsvoorschriften van Oostpunt een gedetailfeerde reactie heeft gegeven op het
Advies Commissie Beoordeling Zienswijzen, met uitzondering van de bezwaren van de erven
Maal, 39 ten behoeve van de besluitvorming van de Minister" 0 . Het is de vraag of dit in
overeenstemming is met de zorgvuldigheid die in acht genomen zou moeten worden bij de
besluitvorming over de herziening van de gronden te Oostpunt.
De Raad vraagt de aandacht van de regering voor het bovenstaande.

5. Het antwerp in relatie tot het (mariene) milieu

a. Alqemeen
De herziening ziet zowel op een wijziging van de bestemmingen als zodanig van (een groat
deel van) de gronden te Oostpunt als op een wijziging van de bepalingen in verband hiermee,
te weten de bestemmingsvoorschriften in enge zin (artikel 9, vierde lid, onderdelen a en b, van
de EROC). De wijziging van de bestemmingen is geregeld in artikel I, onderdeel A, van het
antwerp waarin verwezen wordt naar de nieuwe bestemmingskaart. In onderdeel 2.6 van de
memorie van toelichting word! aangegeven dat hiermee een herziening plaatsvindt van de
aan de gronden te Oostpunt gegeven bestemmingen. De wijzig ing van de
bestemmingsvoorschriften in enge zin is geregeld in artikel I, onderdelen 8 tot en met F, van
het antwerp.
Met de ontwikkeling van een dergelijk groat gebied, ongeveer tien procent van de totale
oppervlakte van Cura~tao, en de daaraan verbonden natuurlijke en culturele waarden en
bijzondere landschappen, zaf uiterst zorgvuldig omgegaan moeten worden. Zowel wat de
wijze van economische ontwikkeling betreft als de (nieuwe) intensieve, menselijke activiteit
ter plaatse. Dit houdt in dat noodzakelijk onderzoek ten behoeve van de regering zowel
betrekking moet hebben op de aanwijzing van de bestemmingen als op de vraag wat nodig is

37

Advies Commissie 8eoordeling Zienswijzen, p. 3.
Advies Projectcommissie, p. 3, vierde tekstblok.
39 Advles Projectcommis~· e. onder "Opbouw Advies". p. 3.
40 Beslisdocument, p. 5,
atste tekstblok en p. 6, eerste tekstblok en Advies Projectcommissie p. 1, tweede
tekstblo~
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om een adequate invulling van die bestemmingen te verzekeren, zulks in overeenstemming
met geldende wetten en verdragen.
De Raad wijst op het belang van het zeewater bij Oostpunt waar zich het mariene
onderwaterpark van Curac;ao bevindt. Onherstelbare schade aan het mariene milieu zal
verstrekkende gevolgen hebben. Niet aileen voor de natuurlijke waarde ter plaatse maar ook
voor het Ieven in zee langs de gehele kustlijn westwaarts, omdat zich hier koraalrif van zeer
hoge kwaliteit bevindt en het tevens een broedkamer-effect heeft. Vanwege het duiktoerisme
op Curac;ao kan schade aan het mariene milieu tevens negatieve gevolgen hebben voor de
economie van het land.
Door de ontwikkeling van Oostpunt zouden het koraalrif en het kustgeb ied oak op andere
manieren kunnen worden aangetast, bijvoorbeeld door intensiever verkeer over het water en
het uitgooien van ankers. Deze mogelijke andersoortige aantasting dient in het antwerp ook
afgedekt te worden. Een verkeerde aanpak betekent het (onomkeerbaar) verlies van een
substantieel deel van de reeds beperkte natuurwaarden op Curac;:ao en een verloren kans
voor wat betreft de door de regering beoogde duurzame ontwikkeling41 van de gronden te
Oostpunt. Om dit te bereiken dient er een goed uitgewerkt en gebalanceerd plan te zijn voor
deze gronden waarbij een integrale samenhang voorop moet staan zowe l intern (binnen
Oostpunt) als extern (binnen de totale eilandelijke context) . Deelgebieden met hoge en
bijzondere natuurlijke- en landschappelijke waarden zouden daarbij zoveel als mogelijk
moeten worden ontzien en zouden Ievens van een ecologisch acceptabele omvang moeten
zijn, dus groat genoeg voor een gevari eerde ecologisch verantwoorde samenhang van flora
en fauna.
Van essentieel belang daarbij is dat de regering zich een goed beeld vo rmt van de bij de
herziening betrokken belangen en zij moet in dat verband de nodige kennis vergaren. Voor
het antwerp betekent dit dat een redelijk zicht moet worden gegeven op de haalbaarheid en
uitvoerbaarheid daarvan waarbij natuur- en milieuwaarden en de gevolgen voor het leefmilieu
belangen zijn die bij de besluitvorming betrokken moeten worden.
Bepalend is dat de haalbaarheid en uitvoerbaarheid in voldoende mate moe ten vaststaan met
inachtneming van aile aspecten van de situatie en het plan, waaronder de bestemming , de
voorschriften en de toelichting daarop. De noodzaak tot onderzoek, oak wat de natuur- en
milieuwaarden betreft, volgt reeds uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en wordt
bevestigd door de artikelen 3 en 7, eerste lid, van de LGRO die het natuur- en milieubelang
als doelstelling hebben, en artikel 3 van de EROC dat mede een onderzoeksplicht daarnaar
inhoudt.
b. De verolichtinqen op grand van internationale reaelinqen
1°. lnleiding
Uit het Advies Commissie Beoordeling Zienswijzen kan worden opgemaakt dat het antwerp
niet aangeeft op welke wijze rekening wordt gehouden met verplichtingen die voortvloeien uit
verdragen. Daarbij kan worden gedacht aan:
a. de Bonn Convention migratory species van 23 juni 1979;
b. the Protocol Concerning Specially Protected Areas and Wildlife (hierna: SPAW
Protocol)
van de Cartagena Conventie;

41

Beslisdocument.

p. 3, tlatste twee tekstb lokken.
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c. het Biodiversiteitsverdrag van 5 jun i 1992;
d. het lnter-Amerikaanse Zeeschildpaddenverdrag van 1 december 1996 te Caracas;
e. de Ramsar of wetlandconventie van 12 februari 1971.
Tegen die achtergrond wordt gewezen onder andere op de overwegingen van de Commissie
Beoordeling Zienswijzen met betrekking tot bezwaar 1.1.1 , onderdeel f. Daarin staat dat bij
ontwikkelingsplannen rekening moet worden gehouden met de verdragen aangezien deze
geldig zijn voor Cura~ao. Omdat de waarden die de verdragen en de Landsverordening
grondslagen natuurbeheer {hierna: LGN) beogen te beschermen onvoldoende zijn
bestudeerd, staat het antwerp op gespannen voet met bepaalde verdragen. Dit geld! vooral
voor de Cartagena Conventie en het SPAW Protocol die beogen het mariene milieu en de
daarin voorkomende natuurwaarden in het Caribisch gebied te beschermen. 42
Voornoemde comm issie acht de betreffende zienswijze gegrond omdat in het antwerp en de
bijbehorende memorie van toelichting niet is aangegeven op welke wijze rekening wordt
gehouden met de verplichtingen die uit de twee genoemde internationale regelingen en de
LGN voortvloeien.
In he! Advies Projectcommissie wordt ingegaan op dezelfde bezwaren en de bovenstaande
opvatting van de Commissie Beoordeling Zienswijzen. 43 De Projectcommissie bespreekt elk
individueel verdrag en concludeert dat voldoende zeker is dat het antwerp niet botst met
verdragsverplichtingen, deels inhoudelijk, deel om formele redenen .
In reactie op "Bezwaar 8: lnternationa le dimensie/verdragen" stelt de Minister dat in het
antwerp slechts sprake is van het toekennen van globale bestemmingsvoorschriften en dat
het afwegingskader op het terrein van natuurbescherming zal plaatsvinden. 44 De bezwaren
op het gebied van natuur en milieu behoren tot het afwegingskader in het vergunn ingentraject
en passen niet bij het toekennen van globale bestemmingsvoorschriften. Ze zouden slechts
een rol spelen als aangetoond zou zijn dat de bezwaren leiden tot de conclus ie dat he! plan
onuitvoerbaar is. Volgens de Minister is wei rekening gehouden met natuurlijke, historische
en ecologische waarden.
2°. Overwegingen van de Raad
Gelet op de algemene plicht tot kennisvergari ng en onderzoek in het kader van de
voorbereiding van een besluit dat aan de bestuurlijke zorgvuldighe idsnorm voldoet, alsook
aan de artikelen 3 en 7 van de LGRO en artikel 3 van de EROC, bestaat er naar het oordeel
van de Raad een ambtshalve verplichting voor het bevoegde gezag om, in het kader van de
herziening van de bestemmingen en van de bestemm ingsvoorschriftten voor de gronden te
Oostpunt, oak onderzoek te doen naar bestaande verdragsverplichtingen, hun omvang en
re ikwijdte en naar hun betekenis voor de (wijze van) haalbaarheid en uitvoerbaarheid van
mogelijke ontwikkelingen binnen de te geven bestemmingen. Er moet dus voldoende zicht
bestaan op de mate van haalbaarheid en uitvoerbaarheid. Zander een reeel zicht op de
omvang en reikwijdte van die verplichtingen en hun consequenties voor de ontwikkeling van
Oostpunt, namelijk welke verplichtingen zijn er en op welke wijze moet er rekening mee
worden gehouden, is het niet echt mogelijk om de haalbaarheid en de uitvoerbaarheid ten
valle te beoordelen .
42
<J
¢.1

Advies Commissie Beoordeling Zienswijzen. p. 19 en p. 20 .
Advies Projectcomm idsie, Bezwaar 8, p. 17 tot en met p. 19.
Beslisdocument, bij" 'ezwaar 8: lnternationale dimensie/verdragen.., p. 12 en p. 13.
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Het standpunt van de Minister dat verdragsverplichtingen pas een echte belemmering vormen
als aangetoond is dat de herziening onuitvoerbaar is, is gezien het bovenstaande niet
houdbaar. Ook in dat geval blijft het noodzakelijk om zicht te hebben op de omvang en
reikwijdte van nationaal - wettelijke en verdragsverplichtingen .
Verder gaat het bij een afweging op ontwikkelingsplanniveau niet aileen om het weren van
bepaalde ontwikkelingen maar ook nadrukkelijk om de vraag welke ontwikkeling, mede
gegeven het nationaal wettelijke - en verdragskader, de voorkeur verdient. Daarvoor is juist
een volled ige inventarisatie van de eisen die uit het nationals - en internationals recht
voortvloeien noodzakelijk.
Bij deze inventarisatie naar de verdragsverplichtingen kan worden uitgegaan van het reeds
verzamelde materiaal, zeals opgenomen in de Planning Study Wolff, het Advies Commissie
Beoordeling Zienswijzen en het Advies Projectcommissie, maar dit materiaal moet op zijn
eigen me rites worden beoordeeld en waar nodig meet aanvullend onderzoek worden verricht.
De inventarisatie, de afweging en de consequenties daarvan voor de inhoud van het antwerp
zullen vervolgens voldoende aandacht moeten krijgen in de memorie van toelichting om de
beweegredenen van de wetgever te kunnen begrijpen en moeten als (onderdeel van een)
draagkrachtige motivering kunnen dienen.
3°. Advies van de Raad
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting een inventarisatie op te nemen
van de internationa/e verdragsverplichtingen met betrekking tot het antwerp, waarbij moet
worden aangegeven welke afwegingen in dit kader zijn gemaakt en wat de gevolgen van deze
afwegingen zijn voor de inhoud van het ontwerp. Uit de memorie van toelichting zal in ieder
geval moeten blijken welke eisen uit de verdragen voortvloeien en op welke wijze concreet
met die eisen rekening wordt gehouden.

c. Voorwaarden en maatreqelen ter bescherminq van het (mariene) milieu
In hoofdstuk V van het Advies Commissie Beoordeling Zienswijzen zijn de ecologische
bezwaren aan de orde gekomen. 45 Daarbij is het overgrote deel van deze bezwaren gegrond
verklaard. ln het Beslisdocument is dit te vinden bij ~ sezwaar 35 : Natuurwaarden" op pagina's
25 en 26. Hoewel de Projectcommissie het deels niet eens is met het oordeel van de
Commissie Beoordeling Zienswijzen ziet zij tegelijk wei aanleiding voor aanvullende
voorschriften ten behoeve van de gronden te Oostpunt ter bescherming van het mariene
milielJ en van planten -en diersoorten. 46
Een en ander heeft geresulteerd in de voorschriften zoafs opgenomen in artikef I, onderdelen
B, C, en E, van het antwerp. In deze voorschriften zijn eisen opgenomen die ertoe verplichten
de ontwikkeling van de betreffende gronden te verbinden aan:
a. voorwaarden en maatregelen ter bescherming van het marien milieu tegen verontreiniging
door bouwactiviteiten, en
b. maatregelen ter bescherming van planten- en diersoorten indien onomstotelijk en objectief
is aangetoond dat deze voorkomen in het gebied dat zal worden ontwikkeld.

eoordeling Zienswijzen, p. 54 tot en met p. 75 .
issie, bij "Bezwaar 34: Kalksteen" en "Bezwaar 35: Natuurwaarden" , p. 44 tot en met p.

13
RvA no. RA/08-16-LV

1·. . ·.

De in artikel I, onderdelen 8, C en E van het antwerp voorgestelde voorschriften naar
aanleiding van de Bezwaren 34 en 35 zijn naar het oordeel van de Raad zeer ruim, algemeen
en vaag geformuleerd. Er wordt aileen geeist dat er "voorwaarden worden gesteld" en
"maatregelen worden getroffen", dit "ter bescherming van", "ter voorkoming van", "tot behoud
van" of "ten aanzien van". Het is dan ook de vraag of deze aanvullende eisen afdoende zijn
om aan de ecologische bezwaren zoals verwoord tegemoet te komen.
De aanvullende eisen geven naar het oordeel van de Raad onvoldoende concrete waarborgen
voor een adequate implementatie op het niveau van de vergunningverlening. Oak acht de
Raad het van groat belang om te beschikken over goede waarborgen met betrekking tot de
verdere ontwikkeling van de gronden te Oostpunt en daar dragen accurate
bestemmingsvoorschriften aan bij.

De Raad adviseert de regering de voorwaarden en maatrege/en ter bescherming van het
(mariene) milieu en pfanten- en diersoorten aan kwafitatieve maatstaven te binden, waarbij tot
uiting komt dater sprake moet zijn van passende voorwaarden en passende maatregelen die
waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en effectieve bescherming van de in de
voorschriften genoemde waarden en belangen, dit in overeenstemming met de eisen die
voortv/oeien uit regefgeving en verdragen. Zander kwafitatieve criteria op te nemen bestaat
namelijk het risico dat de toetsing beperkt blijft tot een formele toetsing en dat de vraag of de
maatregefen ook adequaat zijn, onvoldoende onderzocht wordt. Voor het overige verwijst de
Raad de regering naar onderdee/11-1 a, op pagina 18 van dit advies.
d. Wildlife corridors

1". Algemeen
Hierboven bij onderdeeii-Sa, op pagina 11 van dit advies heeft de Raad erop gewezen dat de
bij de herziening betrokken deelgebieden met hoge en bijzondere natuurlijke- en
landschappelijke waarden zoveel als mogelijk ontzien moeten worden. Die specifieke
deelgebieden dienen nadrukkelijk van een ecologisch acceptabele omvang te zijn , dus groat
genoeg voor een gevarieerde en ecologisch verantwoorde flora en fauna, en moeten zoveel
mogelijk via wildlife corridors met elkaar worden verbonden .
2°. Standpunt van de Minister
In het Beslisdocument 47 stelt de Minister onder meer dat er geen sprake zal zijn van
versnippering van natuurgebieden omdat, zeals zichtbaar is op de bestemmingskaart, grate
conserveringsgebieden met elkaar verbonden zullen zijn middels wildl ife corridors . Zie in
dezelfde zin ook het Advies Projectecommissie. 48
3°. Doe/, functie en inrichting van wildlife corridors
Wildlife corridors oftewel ecologische verbindingszones zijn verbindingen tussen
natuurgebieden (met nieuwe of herstelde natuur) die deel uitmaken van de ecologische
hoofdstructuur. Wildlife corridors worden aangelegd om het migreren van dieren en planten
tussen natuurgebieden mogelijk te maken. Het ontbreken van wildlife corridors kan ertoe
leiden dat bepaalde natuurgebieden met hun leefgemeenschappen geisoleerd raken en er
habitatfragmentatie ontstaat. Het is normaal dat de omstandigheden in een leefgemeenschap
niet steeds gelijk zijn. Wanneer een populatie in een slechte periode achteruit gaat, dan
47

<B

Beslisdocument, Pj6, tweede tekstblok.
Advies Projectcom~.7issie, onderdeel D, p. 50 en p. 51 .
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bestaat het risico dat een kritische ondergrens overschreden wordt waardoor het organisme
verdwijnt. Doordat wildlife corridors leefgemeenschappen met elkaar verbinden, dragen ze bij
tot een grater draagvlak voor het voortbestaan van een soort en daarmee aan het behoud van
de biodiversiteit.
Wildlife corridors kunnen dus inderdaad een belangrijke functie hebben om ecologische
versnippering tegen te gaan en het voortbestaan van de biodiversiteit te bevorderen en het
instellen van ze is algemeen erkend als middel om dit doel te bereiken . Zij vormen dan een
element in de toetsing of het aanvaardbaar is dat een ecologische hoofdstructuur door een
barriere, meestal een weg, wordt doorsneden. 49 In dat verband is van belang of het middel
effectief is. Om effectief te zijn moet een wildlife corridor zowel in kwalitatief als in kwantitatief
opzicht zijn ingericht volgens de eisen van de doelsoorten. Dit moet volgens de Raad echter
reeds op planniveau duidelijk zijn.
De "Leidraad realise ring ecologische verbindingszones in Brabant van 1996" 50 geeft goed
inzicht in de uitgangspunten die de invulling en realisering van wildlife corridors be"invloeden.
De gewenste structuur is mede afhankelijk van het vermogen tot en de wijze van verplaatsing
van de soorten die gebruik moeten kunnen maken en de daaraan verbonden functies die de
zone voor deze soorten moet kunnen vervullen, bijvoorbeeld de trekroute, het
voortplantingsgebied enzovoorts.
Af te leiden vall daaruit dat de ideale wildlife corridor in beginsel bestaat uit een
aaneengesloten , brede corridor die plaatselijk is aangevuld met grotere stapstenen en
begroeiing.
Wildlife corridors functioneren goed wanneer zij de functie kunnen vervullen van:
1. trekroute,
2. tijdelijke verblijfplaats, en
3. leef - en voortplant ingsgebied.
Voor een daadwerkelijke en effectieve bescherming van de in de desbetreffende gebieden
aanwezige natuurwaarden speelt Ievens de omvang van elk van de afzonderlijke gebieden en
de totale omvang van aile gebieden gezamenlijk een rol, zodat het er uiteindelijk op neerkomt
dat oak het geheel van de gebieden en de verbindende wildlife corridors, wat de omvang
betreft, voldoende moet zijn om de daar aanwezige natuurwaarden effectief te beschermen.

4c. Oordeel van de Raad
Gezien het bovenstaande vindt de Raad de stelling van de Minister dater geen sprake zal zijn
van versnippering van natuurgebieden , althans als overtuigend bewijs , onvoldoende. De bij
het antwerp behorende bestemmingskaart laat op diverse plaatsen een versn ipperd beeld
zien.
De Raad vindt het noodzakelijk dat de verplichting tot het instellen van wildlife corridors in de
bestemmingsvoorschriften wordt opgenomen en dat in de memorie van toelichting wordt
uitgelegd van hoeveel wildlife corridors moet worden uitgegaan (kwantitatief criterium) en op
welke wijze de wildlife corridors zullen worden ingericht om effectief te zijn voor de doelsoorten
in kwestie (kwalitatief criterium). Slechts met behulp van zulke meer gedetailleerde informatie
49

Zie onder andere Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 30 januari 2008, ECLI :NL:RVS:2008:
BC3054.
50 Zie https: 1/WWW.fbrabant. nl/dossiers/dossiers-op-thema/natuur- en landschap/natuur/ecologische
hoofdstructuur/-/media/19B33EA8AOB64503A9F09E7EEF4BB6EB. pdf, p. 4.
I
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kan op vergunningverleningsniveau een deugdelijke beoordeling plaatsvinden van de vraag
of inderdaad voldoende wordt gedaan om versnippering tegen te gaan.

s·. Advies
De Raad adviseerl de regering het antwerp aan te passen in die zin dat de verplichting tot het
ins tel/en van wildlife corridors in de bestemmingsvoorschriften wordt opgenomen waarbij een
kwantitatief criterium alsook een kwalitatief criterium wordt vermeld, met inachtneming van het
bovenstaande. Zie daarloe het tekstvoorstel bij onderdee/1/-ta, op pagina 18 van dit advies.
Tevens wordt geadviseerd in de memorie van toe/ichting aan te geven waar de wildlife
corridors worden ingesteld alsook de wijze waarop ze worden ingericht, opdat zij de hoogst
mogelijke effectiviteit bereiken voor het doe/ waarvoor ze worden ingesteld.
e. Controle en handhaving
De herziening van de bestemmingsvoorschriften voor de gronden te Oostpunt zal tot gevolg
hebben dat voor een relatief groat gebied controle op en handhaving van de nieuw
vastgestelde bestemmingsvoorschriften zal moeten plaatsvinden. Tegen die achtergrond
dient de overheid adequaat toegerust te zijn, met name voor wat betreft (deskundige)
menskracht alsook het benodigde instrumentarium.
De Raad adviseerl de regering in de memorie van toe/ichting op het bovenstaande in te gaan.
6. FinanciiHe paragraaf (memorie van toelichting, pagina 21 e.v.)
a. De onderbouwing van de financiele paragraaf
De financiele paragraaf is summier en mist een gedegen onderbouwing en laat eerder een
(economische) opsomming zien van de te verkrijgen belastingopbrengsten in geval van
ontwikkeling van de gronden te Oostpunt. Er zou in Ieite inzicht gegeven moeten worden in
de financiele gevolgen van de ontwikkeling te Oostpunt en de geschatte financiele ru imte voor
de uitvoering daarvan. Daarbij moet ook gedacht worden aan het inzetten van publieke
voorzieningen, zeals Selikor, uitbreiding van het politiekorps, het treffen van maatschappelijke
voorzieningen en dergelijke. Deze zullen niet gering zijn voor een gebied dat ongeveer tien
procent van Cura9ao bes!aat. Op welke wijze de ontwikkeling van de gronden te Oostpunt zal
verlopen, is niet bekend en evenmin of het in fasen plaatsvindt.
Omdat verbreding van de economische basis wordt verwacht en er om die reden een toename
van de bevolking word! verwacht in dat gebied, zal a!s gevolg daarvan meer geld uitgegeven
moeten worden aan centrale en dergelijke. Ook dit meet in kaart worden gebracht.
De financiele paragraaf dient overigens geactualiseerd te worden aangezien de daarin
genoemde cijfers het jaar 2011 betreffen en het inmiddels 2016 is.
De Raad adviseerl de regering de financiele paragraaf in de memorie van toelichting zovee/
als mogefijk aan te vu/len met inachtneming van het bovenstaande.

b. De taak van het Centraal Bureau voor de Statistiek ingevolge artikel 15 van de LGAO
In het SEA-advies 51 is gesteld dat de financie!e implicaties voor Cura9ao, zoals opgenomen
in de financiele paragraaf in de memorie van toelichting, rechtstreeks zonder enig nader
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onderzoek en uitgaande van dezelfde aannames, uit de Economic Impact Study van KPMG
(hierna: EIS) zijn overgenomen. Daarbij benadrukt de SEA het belang van een planbureau.
De SEA vindt dat de vooronderstellingen die zijn gehanteerd in de EIS niet realistisch zijn
waardoor de inkomstenlbaten te positief worden ingeschat en de uitgaven/kosten worden
gemitigeerd. Volgens de SEA zal er een objectieve herziening/actuafisatie van de in de EIS
gehanteerde aannames en basisgegevens moeten plaatsvinden. 52
Tegen deze achtergrond wijst de Aaad op artikel15 van de LGAO ingevolge welke bedoeld
pfanbureau (thans: het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna: CBS)) onder meer (zie
artikel 15, onderdeel b) tot taak heeft onderzoek te verrichten en adviezen te verstrekken ten
behoeve van ontwikkefingsplannen in het belang van en passend in het kader van de
ruimtelijke ontwikkeling. Uit de bij het adviesverzoek gevoegde stukken kan de Aaad niet
opmaken of CBS door de regering ter zake is benaderd.
Onder verwijzing naar artike/15 van de LGRO adviseert de Raad de regering in de memorie
van toelichting aan te geven of CBS is benaderd met betrekking tot de herziening van
Oostpunt en daar een nadere toelichting voor te geven.
c. De kosten ten behoeve van het toegankefijk maken van Oostpunt en die ten laste komen
van de aelden voor de bestaande wegen
In de brief d.d. 9 november 2015 van de Directeur Beleidsorganisatie van het Ministerie van
Financien aan de Minister van Financien staat in de laatste vofzin dat de kosten voor de
uitbreiding van het wegennet om Oostpunt toegankefijk te maken binnen de bestaande
middelen van het Ministerie van VVRP moeten worden opgevangen.
De Aaad concludeert hieruit dat het toegankelijk maken van ongeveer tien procent van
Curagao ten koste zal gaan van de gelden die bestemd zijn voor de bestaande wegen,
hetgeen een niet gering bed rag zou kunnen zijn met aile gevolgen van dien voor de bestaande
wegen.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven wat het geschatte
jaarlijkse bedrag is dat ten /aste zaf komen van de gefden die bestemd zijn voor de bestaande
wegen en ten behoeve van Oostpunt.
d. Onderhoud infrastructuur te Oostpunt
Volgens punt 4 op pagina 22 van de memorie van toefi chting zijn, conform de met de erven
Maal gesloten vaststellingsovereenkomst, de kosten voor de aanleg van de infrastructuur op
Oostpunt zelf voor rekening van de ontwikkelaar en moeten de nutsvoorzieningen
zelfvoorzienend zijn.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toe/ichting aan te geven wat de eis van
zelfvoorzienendheid van de nutsvoorzieningen inhoudt.
Ook wordt gead iseerd in de memorie van toelichting nader toe te Iichten ten taste van wie of
welke entiteit h . t onderhoud van de infrastructuur te Oostpunt komt, en wat daarbij wordt
begr~ ,nfrastructuur".

/
sz SEA·advies, p.23 e.v.
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7. Evaluatie van het EOP
In de artikelen 8 van de LGRO en 8 van de EROC is de verplichting voor de overheid
opgenomen om het EOP te herzien (de zogenoemde evaluatie) en wei zo vaak als dit is
vereist, maar in ieder geval eenmaal in de vijf jaren.
Het is gebleken dat er sinds de inwerkingtreding van het EOP in 1997 nimmer een evaluatie
is geweest. Zoals de memorie van toelichting bij het antwerp aangeeft, is de ruimtelijke
planning een continu proces dat steeds een afspiegeling moet zijn van het tijdsbeeld. Er
bestaan nu eenmaal voortschrijdende inzichten en feitelijke ontwikkelingen met betrekking tot
de ruimtelijke planning en ten aanzien van de uitgangspunten die aan het EOP ten grondslag
liggen. 53 De Raad onderschrijft dit en voegt daaraan toe dat ontwikkelingen zodanig kunnen
zijn dat ontwikkelingsplannen verouderen en op den duur verminderd of niet meer bruikbaar
zijn. Omdat het EOP in de bijkans twintig jaar van zijn bestaan nooit is geevalueerd zou dit
zich op Cura9ao kunnen voordoen.
De Raad adviseert de regering voorbereidingen te treffen om te voldoen aan de verp/ichting
die voortvloeit uit de artikelen 8 van de LGRO en 8 van de EROC, en het EOP binnen
afzienbare tijd te evaluaren.
II. lnhoudelijke opmerkingen

1. Het antwerp

a. Artikel I. onderdelen B. C en E (voorwaarden en voorschriften)
Onder verwij zin g naar het gestelde in onderdeell-5c, op pagina 13 van dit advies, dienen de
betreffende voorwaarden en maatregelen naar het oordeel van de Raad aan kwalitatieve
maatstaven te worden gebonden. Oat betekent dat tot uiting moet komen dat sprake moet zijn
van passende voorwaarden en passende maatregelen die waarborgen dat sprake is van een
daadwerkelijke en effectieve bescherming van de in de voorschriften genoemde waarden en
belangen, dit in overeenstemming met de eisen die voorvloeien uit nationale en internationals
regelgeving.
Een alternatieve tekst voor artikel I, onderdelen B. C en E, van het antwerp zou bijvoorbeeld
langs de volgende lijnen kunnen !open:
"1. Voor zover het de gronden te Oostpunt betreft, geld! hierbij dat de ontwikkelingen van
deze gronden slechts kunnen plaatsvinden indien:
a. Passende voorwaarden worden gesteld en passende maatregelen worden getroffen
die waarborgen dat sprake is van een daadwerkelijke en effectieve bescherming van
het mariene milieu en die waarborgen dat verontreiniging van het kustgebied en het
zeewater als gevolg van de bouwactiviteiten of van die activiteiten in de vorm van
gebruik na realisatie van de bouwwerkzaamheden wordt voorkomen , zulks in
overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en internationale
verdragen;
b. Passende maatregelen worden getroffen die waarborgen dat sprake is van daad werkelijke en effectieve bescherming van natuurwaarden op land, waaronder ten
aanzien van planten- en diersoorten, als bedoeld in de Landsverordening grondslagen
natuurbeheer- en bescherming, die zich in het gebied bevinden, met inbegrip van de
53 Memorie van toJIIchting, onderdeel "1 .6 Voortschrijdende inzichlen ten aanzlen van de ruimtelijke
ontwikkeling", p. B.
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voor die bescherming noodzakelijke wildlife corridors ( ... en desgewenst eventuele
andere maatregelen ter afdekking van andere handelingen die tot gevolg kunnen
hebben dat bijvoorbeeld het koraalrif wordt aangetast.. .), zulks ook overigens in
overeenstemming met de eisen die voortvloeien uit regelgeving en verdragen.
2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, moeten onder meer voorkomen
dat als gevolg van ontwikkeling meer regen-, storm-, riool- of andersoortige
verontreiniging van het kustgebied en het zeewater plaatsvinden."

De Raad adviseert de regering artikel I, onderdelen B. C en E, van het antwerp te
herformu/eren in bovenstaande zin, waarbij niet aileen de verontreiniging van het zeewater
maar oak van het kustgebied wordt afgedekt conform de toelichting op artike/1, onderdelen 8 ,
C en E, van het antwerp op pagina 25 van de memorie van toelichting.
Oak wordt geadviseerd in de memorie van toelichting aan te geven hoe een bouwaanvraag
wordt getoetst indien de bedoelde passende voorwaarden en passende maatregelen niet of
ten dele zijn vastgesteld.
b. Artikel l, onderdeel D (landsbeslu it, houdende algemene maatregelen)

1°. lnleiding
Artikel 9, derde lid, van het EOP staat, in afwijking van andere als conserveringsgebied
opgenomen gronden, toe dat onder voorwaarden ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking
tot de in dit artikellid bij de onderdelen a tot en met f genoemde gronden.
In artikell , onderdeel D, van het antwerp wordt een wijziging van artikel 9, derde lid, onderdeel
e, van het EOP voorgesteld, waarbij op de in dat artikelonderdeel aangeduide gronden van
Oostpunt onder voorwaarden ontwikkelingen worden toegelaten, te weten:
1. de aanleg van een windmolenpark op het gebied gelegen aan de noordkust van Oostpunt
nabij Sint Jorisbaai met een oppervlakte van 46 hectare;
2. de aanleg van twee golfbanen op de drie in elkaars nabijheid gelegen gebieden gesitueerd
aan de noordkust van Oostpunt met een gezamenlijke totale oppervlakte van 173 hectare;
3. de aanleg van een golfbaan op de gebieden gelegen in het midden van de gronden van
Oostpunt met een gezamenlijke oppervlakte van 83 hectare.
De laatste volzin van artikell, onderdeel D. van het antwerp bepaalt dat nadere voorwaarden
worden vastgesteld waaraan deze bestemmingen moeten voldoen. Deze voorwaarden
zouden moeten worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen.

2°. Delegatie naar een lag ere regeling (landsbes/uit, houdende a/gemene maatregelen)
Het EOP dient om gewenste ontwikkelingen aan te geven en om ongewenste ontwikkelingen
te weren. Dit gebeurt met name door daar bouwplannen aan te toetsen. In artikel 22 van de
Bouw- en Woningverordening 1935 54 (hierna: BWV) zijn de weigeringsgronden voor een
bouwvergunning limitatief opgesomd. Een weigerin·gsgrond is er als het bouwplan strijdt met
de bestemmingsvoorschriften van een ontwikkelingsplan. 55
De Raad attendeert erop dat voorwaarden die worden vastgesteld bij landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, geen onderdeel uitmaken van de bestemmingsvoorschriften. Dit in
tegenstelling tot een uitwerkingsplan (dat verplicht tot uitwerking van het globale
5.1

P.B. 1952, no. 14.
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bestemmingsplan) waarvan uitdrukkelijk in de EROC is bepaald dat het geacht wordt dee! uit
te maken van de bestemmingsvoorschriften behorende bij een ontwikke!ingsplan .56 Hierdoor
worden aanvragen om een bouwvergunning getoetst aan de op het uitwerkingsplan
gebaseerde voorschriften.
Handhaving van artikel I, onderdeel 0, in het antwerp betekent dat als niet voldaan word! aan
de in dat artikelonderdeel vastgestelde voorwaarden een aanvraag om een bouwvergunning
niet om die reden geweigerd kan worden op grand van artikel 22, achtste lid, van de BWV.
Een uitwerkingsplicht, op grand waarvan een globale bestemming moet worden uitgewerkt, is
thans overigens niet geregeld in het EOP.
Met betrekking tot dit onderwerp wordt Ievens gewezen op artikel 9, eerste lid, van de EROC,
dat bepaalt dat in een ontwikkelingsplan bestemmingsvoorschriften kunnen worden
opgenomen of later worden toegevoegd "bij" eilandsverordening. Vastste lling van de
betreffende vaorwaarden dienen om die reden niet bij landsbesluit, haudende algemene
maatregelen, plaats te vinden.
In dit kader onderschrijft de Raad het gestelde in de bij het adviesverzoek gevoegde brief van
de Sectordirecteur Algemene Zaken d.d. 9 februari 2012, no. 2012/8050 (zaaknummer
2011 /098232), waarin in het laatste tekstblok op pagina 1 staat, dat het stellen van
voorwaarden bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, geen grondslag heeft in de
wetgeving betreffende de ruimtelijke planning. De Raad begrijpt deze brief aldus, dat bedoelde
delegatie van regelgeving, gelet op de in de LGRO en de EROC neergelegde verdeling van
bevoegdheden tot het vaststellen van ontwikkelingsplannen en bestemmingsvoorschriften,
strijdig is met het stelsel van de LGRO en de EROC . Er is dan oak geen wettelijke basis om
bedoelde voorwaarden bij lagere regelgeving dan die voar bestemmingsvoarschriften is
bestemd, vast te stellen .
Gezien het bovenstaande en uit he t oogpunt van een goede ruimtelijke planning dienen
bedoelde voorwaarden , naar het oordeel van de Raad, in het antwerp zelf te worden
opgenomen.

3 °. Te verbinden voorwaarden uitwerkingsplicht
Macht de regering het noodzakelijk vinden om hiervoor in het EOP een uitwerkingsplicht op
te nemen , dan dient deze uitwerkingsplicht aan voorwaarden te worden verbonden, onder
andere de volgende :
de wezen lijke elementen moeten in het antwerp worden opgenomen omdat anders niet
bekend is wat er moet worden uitgewerkt en deze elementen moeten in de uitwerking
terug te vinden zijn. Het uitwerkingsplan moe! immers getoetst kunnen worden ;
de uitwerkingsplicht wordt aan een maximale termijn gebonden;
indien en zolang er geen uitwerkingsplan is mag er niet gebouwd worden, met andere
woarden er dient een bouwverbod te worden ingesteld;
strafbaarstelling van de overtreding van de in een uitwerkingsplan apgenomen
voorwaarden, overeenkomstig artikel 32 van de EROC ;
inspraak wordt verbonden aan de vaststelling van een uitwerkingsplan en indien de
nieuwe wetteksten voor de LGRO en de EROC zij n vastgesteld, dient Ievens beroep op
de adm inistratieve rechter mogelijk te zijn.

I
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4". Advies
De Raad adviseert de regering de uit het oogpunt van een goede ruimtelijke planning
noodzakefijke voorwaarden, bedoe/d in artike/1, onderdeel D, van het antwerp, in het antwerp
zelf op te nemen.

2. De memorie van toelichting
a. Het ontbreken in de memorie van toelichting van de gevolgde procedure voor de
totstandkoming van de onderhavige landsverordening
Voor de totstandkoming van ontwikkelingsplannen al dan niet met bestemmingsvoorschriften
en van bestemmingsvoorschriften is de procedure zoals opgenomen in de EROC 57 van
essentieel belang. Dit komt ook tot uiting in het Beslisdocument in verband met de herziening
en de adviezen die aan het Beslisdocument ten grondslag liggen.
In de memorie van toelichting is echter niets vermeld over de gevolgde procedure en de
daarbij verkregen adviezen ten behoeve van de onderhavige landsverordening in verband met
de herziening.
De Raad adviseert de regering in de memorie van toelichting aan te geven waarom de
gevolgde procedure voor de totstandkoming van de onderhavige landsverordening niet is
opgenomen in de memorie van toefichting.
b. Uitgangspunten die de basis vormen voor de aanoassing van de bestemm inqen te
Oostpunt (memorie van toelichtinq. pagina 15 e.v.)
In onderdeel 2.3.1 van de memorie van toelichting (pagina 15 e.v.) zijn de uitgangspunten
opgenomen met betrekking tot de natuurlijke omgeving en in onderdeel 2.3.2 de gehanteerde
uitgangspunten ten aanzien van de plankaart waar het antwerp op is gebaseerd.
Naar aanleiding van bedoelde uitgangspunten maakt de Raad de volgende kanttekeningen.
Het kustgebied en het zeewater
Gecontroleerde recreatie langs en op de kuststrook behoort tot de mogelijkheden mils
adequaat bewaakt. Bij de ontwikkeling van de kuststrook moe! rekening gehouden worden
met de exponentiele stijging van het zeen iveau (met 3.6 mm/per jaar). In de tweede helft van
deze eeuw kunnen de laagste delen reeds onder water !open. 58
Culturele- en historische waarden
De culture le en historische waarden dienen bij voorkeur zoveel als mogelijk beschermd te
worden, in die zin dat er een gedegen inventarisatie moet komen van deze waarden die na
bestudering geconserveerd zouden moeten worden .
Ten aanzien van terreinen die archeologische overblijfselen bevatten, dient eerst onderzoek
te worden verricht voordat wordt overgegaan tot het ontwikkelen van de betreffende terre inen.
Het Verdrag van Malta moet daarbij bepalend zijn en de Cultuur Historische Waardenkaart
Cura<;:ao ("Cultural Resources Map", Eastpoint Planning Study, Langan Int. 2-8-2011) van het
National Archeological & Antropological Memory Management (NAAM) moet in die gevallen
als leidraad dienen.
57
58

Hoofdstukken II en Il l an de EAOC.
Unified Sea Level AI Projection; Southeast Florida Regional Compact Climate Change, October 2015.
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Bijzondere gebieden
Bepaalde deelgebieden met bijzondere natuurwaarden zeals "wetlands", mangrovegebieden
e.d., zouden als gebieden met de bestemming conserveringsgebied bij voorkeur dienen te
worden gevrijwaard van ontwikkeling.
Er meet voor worden gewaakt dat bouwactiviteiten en de aanleg van wegen de waterstromen
en het lokale rioolstelsel zodanig hinderen of anderszins be'invloeden dat het resultaat een
vernietiging of aantasting van de "wetlands" tot gevolg heeft. Een toename van het
oppervlaktewater zal niet zonder meer naar deze wetlands geleid worden waardoor een
overvloed ontstaat en zeker niet wanneer niet oorspronkelijke nutrienten meegevoerd worden.
59
In gebieden met de bestemming conserveringsgebied dienen "off-road" gemotoriseerde
activiteiten zoveel als mogelijk vermeden te worden .
lnfrastructuur
lnfrastructurele voorzieningen zoals centrale energie-opwekkende installaties en
waterzuivering, wegen, water- en electriciteitsleidingen zouden bij voorkeur vooraf
geconstrueerd dienen te worden.
Lozingen in het kalksteengebied (dus langs de kust) dienen zoveel mogelijk voorkomen te
worden vanwege het gevaar van het doorsijpelen naar zee door de morfologie van dit
gesteente.
Het gebruik van beerputten dient in het belang van een gezond koraalrif bij voorkeur vermeden
te worden.
Bewoning en verkeer
De voorgestelde verstedelijking laat een verspreid beeld zien op de bestemmingskaarten die
als bijlagen behoren bij het antwerp. Het is niet duidelijk geworden op welke wijze dit
verstedelijkt gebied zal worden ingepast in het steeds verder uitdijend oostelijk deel van
Willemstad. Beleid ter voorkoming van meer congestie aldaar wordt node gemist en vereist
meer dan aileen aansluiting van het interne wegenplan op de reeds bestaande wegen. Het
gaat er met name om de knooppunten te ontlasten en de doorstroming van verkeer te
garanderen.
De integratie tussen het oostelijke en westelijke deel van Cura<;:ao, bewerkstelligd door een
juiste ontsluiting en verkeersaansluiting, dient een voorwaarde te zijn om te voorkomen dater
een tweesplitsing in Cura<;:ao ontstaat in planologisch, economisch en sociaal opzicht.
Er moet Ievens voor worden gewaakt dat de centrale, administratieve en verzorgende functie
van Willemstad word! aangetast.
Historisch Willemstad kan voor de komende generaties als deel van het mondiale cultuurgoed
(UNESCO World Heritage City) aileen bewaard worden indien het tevens een commercieel
en dienstverlenend centrum blijft. Om deze reden wordt aanbevolen om in het planologisch
beleid hiermee terdege rekening te houden.
Het bereiken van een nieuw evenwicht
Om zich te herstellen dan wei aan te passen en zodoende een nieuw evenwicht (habitat) te
creeren wordt aanbevolen de ontwikkeling van de gronden te Oostpunt volgens een doordacht
plan gefaseerd te latr plaatsvinden, waarbij een balans is tussen het economisch belang en
59
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het belang van de natuur. Fasering houdt onder meer in dat voorkomen word! dat het gehele
gebied in een relatief korte periode word! schoongemaakt, omdat het dan niet uitgesloten kan
worden dat niet aileen de flora en fauna gevaar zullen !open, maar ook dat ernstige
bodemerosie optreedt door de regen en de wind (landschapswijziging door denudatie en
sedimentatie).
De Raad vraagt de aandacht van de regen'ng voor de bovenstaande kanttekeningen.

c. Stedelijk woongebied (memoria van toelichting. paqina 23)
In de toelichting op artikell, onderdeel B, punt 2, van he! antwerp 60 staat, dat in tegenstelling
tot de bestemming stedelijk woongebied in andere delen van Cura~tao, in de gebieden te
Oostpunt die de bestemming stedelijk woongebied hebben, kantoren en detailhandel in
woonbuurten gevestigd kunnen worden.
Het mogelijk maken dat kantoren en met name detailhandel zich overal kunnen vestigen in
woonbuurten kan een aantasting betekenen van het woonkarakter van de buurt. De
voorgestelde bepaling betekent dat er geen zekerheid bestaat of een kantoor of bijvoorbeeld
een winkel in de directe nabijheid van een waning gevestigd wordt, met aile gevolgen van
dien. Het is de Raad niet duidelijk wat de reden is voor deze afwijking van de voorschriften
met betrekking tot de bestemming stedelijk woongebied en het is de vraag of dit een gewenste
ontwikkeling zou moeten zijn.
De Raad adviseert de regering op het bovenstaande in te gaan in de memoria van toefichting
en indian nodig het antwerp aan te pass en.
IlL Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard

Opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn in een bijlage bij dit advies
opgenomen en worden geacht hiervan integraal onderdeel uit te maken.
Concluderend geeft de Raad van Advies de regering in overweging de
ontwerplandsverordening niet bij de Staten in te dienen dan nadat met het vorenstaande
rekening is gehouden.

Willemstad, 25 mei 2016

jngerend Ondervoorzitter,
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Bijlage behorende bij het advies van de Raad van Advies. AvA no.

RA/08~16-LV

Zowel het antwerp als de memorie van toelichting heeft wetstechnische en redactionele
onvolkomenheden . De Raad noemt de volgende voorbeelden.

a. Het antwerp
1. Aanduiding zittingsjaar
Voorgesteld wordt de aanduiding "Zittingsjaar 2013- 2014" te actualiseren.

2. Artikell
a. Voorgesteld wordt in onderdeel B, onder 1, bij punt b,:
1o . na de woorden "ter bescherming" het woord "van" in te voegen en
2°. De zinsnede "genoemd in de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en bescherming" te vervangen door "als bedoeld, in de Landsverordening grondslagen
natuurbeheer- en bescherming".
b. Voorgesteld word in onderdeel B, onder 2, de aanhef te doen lu iden: "Een lid wordt
toegevoegd, toegevoegd , luidende:".
c. Voorgesteld wordt in onderdeel C, onder 1, bij punt b, na de woorden "ter
bescherm ing" het woord "van" in te voegen .
d. Voorgesteld wordt in onderdeel E, bij punt b,:
1°. na de woorden "ter bescherming" het woord "van" in te voegen .
2°. "genoemd in de Landsverordening grondslagen natuurbeheer en - bescherming"
te vervangen door "als bedoeld in de Landsverordening grondslagen natuurbeheeren bescherm ing".

b. De memorie van toelichting
Paqina 1
Voorgesteld wordt de aanduiding "Zittingsjaar 2013- 2014 " te actualiseren .
Pagina 2
Voorgesteld wordt in de vijfde volzin van onderaf ''voor de bevolking" te vervangen door
"aan de bevolking" en in de derde volzin van onderaf "Fontijn" door "Fontein".
Pagina 3
Voorgesteld wordt in het ee rste tekstblok in de eerste volzin "het gehele oppervlakte" te
vervangen door "de gehele oppervlakte" en tussen het eerste tekstblok en het opschrift
"1.3. De status van de te dezen ontworpen wetgeving" een blanco regel in te voegen.
Pagina 4
Voorgesteld wordt in het derde tekstblok in de tweede volzin de zinsnede "heeft de
Gouverneur'' te schrappen.
Pagina 8
Voorgesteld wordt in de laatste volzin "een besef" te vervangen door "het beset".
Pagina 14
Voorgesteld wordt in de tweede volzin in het eerste tekstblok de vermelding dat het door
Wolff ve aardigde rapport geacht kan worden onderdeel te zijn van het voorliggende
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wetsontwerp, te verwijderen, aangezien een rapport geen onderdeel kan zijn van een
wettelijke regeling. Zie daartoe aanwijzing 79 van de Aanwijzingen .
Paqina 16
Voorgesteld wordt in de tweede volzin bij punt 8 de woorden "die in" eenmaal te
schrappen.
Paqina 18
Voorgesteld wordt in de tweede volzin bij punt 7 het woord "hef' te schrappen in de
zinsnede "en het waar mogelijk"
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