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Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet van de Republiek Suriname 
(S.B. 1987 no. 116, zoals gevvijzigd bij S.B. 1992 no. 38), ingediend door J. Simons, 
J. Vreedzaam en M. Bee, allen leden van De Nationale Assemblée, houdende nadere 
wijziging van het Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 	1982 no. 
10) (Wet Beschermde Dorpsgebieden). 

Paramaribo, 21 juli 2017 

p  initiatiefnemers: 

Aan: De Nationale Assemblée 



WET van 	  
houdende nadere wijziging van het 
Decreet Beginselen Grondbeleid 
(S.B. 1982 no. 10, laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no.8) 
(VVet Beschermde Dorpsgebieden) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat, aangezien het nodig is daadwerkelijk de gebieden van in 
stamverband levende en wonende Surinamers te beschermen zoals bedoeld in artikel 4 van het 
Decreet Beginselen Grondbeleid (S.B. 1982 no. 10, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2003 no. 
8), het wenselijk is genoemde wet nader te wijzigen; 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad gehoord, belcrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

A. Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt: 

(1) In lid 1 wordt de zinsnede "in stamverband levende bosnegers en indianen" gewijzigd in "in 
inheemse en andere in stamverband levende Surinamers". 

(2) Na lid 2 worden toegevoegd de nieuwe leden 3 en 4: 

3. De in dit artikel aangehaalde gebieden, hiema aangeduid als beschermde dorpsgebieden, zijn 
vermeld op de lijst, vastgesteld bij Beschikking van de Minister van Regionale Ontwikkeling en 
aangegeven op de figuratieve kaart wellce als bijlagen aan deze wet zijn toegevoegd en hiervan 
onderdeel uitmaken. Op de figuratieve kaart zijn de beschermde dorpsgebieden ter algemene 
orientatie aangegeven als cirkels rondom de op de kaart aangegeven locatie van het dorp met een 
middellijn van 10 km. 

Bij staatsbesluit kan de kaartbijlage ter actualisering worden gewijzigd. 

4. Binnen de in lid 3 bedoelde gebieden worden met ingang van de datum van de inwerkingtreding 
van deze wet door de overheid geen domeingronden uitgegeven onder welke titel dan ook, noch 
worden mijnbouw- of andere rechten verleend. 

Het bepaalde in de eerste volzin is eveneens van toepassing op de uitvoering van enig project als 
bedoeld in lid 2 van dit artikel, tenzij in het kader van de uitvoering van een goedgekeurd 
Ontwikkelingsplan, de bevoegde overheidsinstantie voor een omschreven project of programma 
besluit hiervan af te wijken, na overleg met en goedkeuring van de betrokken dorpsgemeenschap. 

Het project of prograrnma wordt bij staatsbesluit vastgesteld, nadat de betrokken districtsraad en 
De Nationale Assemblée hierover schriftelijk in kennis zijn gesteld. 
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B. Na artikel 4 wordt een nieuw artikel 4a toegevoegd luidende: 

Artikel 4a 

1. Alle rechten die in strijd met het bepaalde in artikel 4 lid 4 en 4a lid 2 in deze gebieden zijn 
uitgegeven of verleend zijn van rechtswege nietig. 

2. Degene die een recht aanvraagt betrekking hebbende op een gebied in de omgeving van - maar 
wel buiten een beschermd dorpsgebied, is verplicht om door een bij het MI-GLIS beedigde 
landmeter de grenzen van het aangevraagde gebied en de grenzen van het betreffende beschermd 
dorpsgebied een definitieve kaart te laten vaststellen en deze gegevens bij de aanvraag te 
overleggen, in verband met het bepaalde in lid 1. 

ARTIKEL II 

1. Rechten die voor de datum van de inwerkingtreding van deze wet reeds zijn toegewezen of 
verleend en geheel of gedeeltelijk zijn gelegen binnen een op de figuratieve kaart aangegeven 
beschermd dorpsgebied en waarbij op de dag waarop deze wet in werking treedt nog niet is voldaan aan 
de voorwaarden of voorschriften inzake onder meer de cultuur-, exploratie- of exploitatieplicht, 
vervallen met ingang van de datum van de inwerkingtreding van deze wet. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 3 en 4 dient de houder van het recht uiterlijk 
binnen een jaax na de datum van de inwerkingtreding van deze wet door een bij het MI-GLIS 
beedigde landmeter te laten vaststellen hoe het aan hem toegewezen gebied is gelegen ten opzichte 
van het beschermd dorpsgebied met de bijbehorende definitieve kaart. Tevens dient de houder van 
het recht de kaart in te dienen bij het ter zake bevoegde bestuursorgaan. 

3. In geval het betreft rechten die voor de in lid 1 bedoelde datum zijn toegewezen of verleend, 
waarbij ten aanzien van het uitgegeven gebied gelegen buiten het beschermd dorpsgebied door de 
houder van het recht is voldaan aan de cultuurplicht, investeringen zijn gedaan, economische 
activiteiten zijn ontplooid en/of er zich onroerend goed bevindt, vervalt het recht slechts voor wat 
betreft het deel binnen het beschermd dorpsgebied. 

4. In geval van rechten die voor de genoemde datum zijn toegewezen of verleend, waarbij er op 
het uitgegeven gebied, tevens binnen een beschermd dorpsgebied door de houder van het recht is 
voldaan aan de cultuurplicht, investeringen zijn gedaan, econotnische activiteiten zijn ontplooid 
en/of er zich onroerend goed bevindt, blijft het recht in stand. 
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ARTIKEL III 

1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet Beschermde Dorpsgebieden. 

2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek afgekondigd. 

3. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die haar afkondiging. 

4. De Ministers van Regionale Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 
zijn belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	  

DESIRE D. BOUTERSE 
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WET van 	
9 

houdende nadere wijziging van het 
Decreet Beginselen Grondbeleid 
(S.B. 1982 no. 10) 
(Wet beschermde Dorpsgebieden) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

A. Algemeen 

I. De directe aanleiding voor deze wet wordt gevormd door de ingezette trend, dat door de 
bevoegde overheidsinstantie steeds vaker gronden worden toegewezen in de nabijheid van 
bewoonde dorpsgebieden in het binnenland, zonder dat de bewoners van de betreffende gebieden 
hierin vooraf zijn gekend. Buiten hen om worden gronden uitgegeven aan personen zowel van 
buiten- als van binnen deze gebieden, waarna onder meer ontbossings- en/of mijnbouw activiteiten 
worden uitgevoerd. Hierdoor worden de bewoners in algemene zin bedreigd in hun dagelijks 
bestaan. Zij leven in toenemende onzekerheid wat betreft de ontwikkelingen in hun gebied en er 
ontstaan spanningen birmen de gemeenschap waardoor de veiligheidssituatie wordt aangetast. 

Derhalve dienen acuut wettelijke voorzieningen te worden getroffen teneinde een halt toe te roepen 
aan deze ongewenste ontwikkeling. Deze wet voorziet in een daartoe strekkende bescherming van 
de gebieden gelegen rondom de bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling reeds bekend zijnde 
en geregistreerde dorpen. 

Praktisch gezien, houdt dit onder meer in dat er geen nieuwe rechten birmen de beschermde 
dorpsgebieden worden uitgegeven, dat niet-actieve rechten concessies of andere rechten die niet 
voldoen aan de vergunningsvoorwaarden van rechtswege vervallen en dat in verband met de 
rechtszekerheid bepaalde overgangsmaatregelen zijn ge-troffen voor reeds verleende rechten. 

Opgemerkt wordt dat deze wet het karakter heeft van een voorlopige voorziening in de eerste fase 
in het totale proces van de complexe regeling van het grondenrechtenvraagstuk van de bewoners 
van het binnenland. Als eerste stap wordt een uitgifte- en vergunningenstop voor de beschermde 
gebieden geïntroduceerd, om zodoende een zekere rustperiode te creth-en, waarbij de bewoners 
niet het risico lopen dat in hun gebieden nog meer gronden worden uitgegeven en zij worden 
geconfronteerd met voldongen feiten. 

Beoogd wordt dat de.  regeling van de grondenrechtenkwestie in een volgende fase aan de orde 
komt, in nauw overleg met de vertegenwoordigers van het binnenland en de samenleving in zijn 
geheel in het kader van een nationale dialoog, welke naar verwachting geruime tijd in beslag zal 
gaan nemen. 

Tevens zullen in de volgende fase de vereiste wettelijke voorzieningen in orde gemaakt moeten 
worden, alvorens te komen tot de daadwerkelijke oplossing van de grondenrechten problematiek. 
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Dit betreft in eerste instantie de geografische afbakening en officiele erkenning van alle 
dorpsgebieden en nederzettingen met inbegrip van de traditionele leef- en woongebieden van de 
in stamverband wonende en levende Surinamers en vervolgens de toewijzing aan hen van de 
gronden. Tot het zover is, worden er, zoals eerder gesteld, in de tussentijd geen rechten uitgegeven. 

II. Het Decreet van 15 juni 1982, houdende vaststelling van algemene beginselen inzake het 
grondbeleid (Decreet beginselen Grondbeleid) voerde een systeem in van landhervorming, waarbij 
de Staat eigendom houdt van alle domeingronden en bevoegd is deze uit te geven en overige 
rechten te verlenen. Volgens de Nota van Toelichting dienen na 1 juli 1982, de datum van de 
inwerIcingtreding van het decreet, aanpassingen van het grondbeleid steeds aan deze beginselen te 
worden getoetst. 

Met de onderhavige wet wordt het bestaande artikel 4 van het decreet gewijzigd en aangescherpt. 

Tot slot wordt opgemerkt dat de uitvoering van deze wet zal moeten plaatsvinden in goede 
coiirdinatie tussen de betreffende dorpen/beschermde dorpsgebieden, de Districtscommissarissen 
en de Ministeries van Regionale Ontwikkeling en van Ruimtelijke Ordening, Grond- en 
Bosbeheer. 

B. Artikelsgewijze toelichting 

Artikel 4 lid 3 

Het bestaande artikel 4 lid 1 bepaalt, dat bij het beschikken over domeingrond de rechten van in 
stamverband levende Surinamers op hun dorpen en gebieden worden geeerbiedigd, voor zover het 
algemeen belang zich daartegen niet verzet. Onder de term "algemeen belang" wordt volgens het 
tweede lid mede verstaan de uitvoering van enig project binnen het kader van een goedgekeurd 
Ontwikkelingsplan. Hierbij is gedoeld op grootschalige projecten. 

Ter aanvulling en aanscherping van artikel 4 leden 1 en 2, worden volgens het nieuwe lid 3 de 
dorpsgebieden van de in stamverband levende Surinamers als beschermde dorpsgebieden ter 
orientatie aangegeven op de figuratieve kaart in de bijlage behorende bij deze wet, zodat een 
inzicht kan worden verkregen waar deze dorpen liggen. Het betreft de dorpen die reeds bekend en 
per ressort en district zijn geregistreerd bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling. Dit 
ministerie houdt de actuele lijsten van de dorpen bij, zodat de met deze wet geïntroduceerde 
vaststelling van beschermde dorpsgebieden daarop gebaseerd kan worden. 

In aantal gaat het om plm. 54 inheemse dorpen en plm. 183 andere dorpen van in stamverband 
levende Surinamers, welke bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling geregistreerd zijn. Het 
betreft hier bewoonde plaatsen in het binnenland aangeduid met o.a. de benaming dorp of dorpu, 
kondre en kampu. 

Op de figuratieve kaart zijn de beschermde dorpsgebieden aangegeven als cirkels rondom de op 
de kaart aangegeven locatie van het dorp met een middellijn van 10 km. Wat betreft de methode 
van locatiebepaling wordt nog in het kort het volgende opgemerkt. 

Het vaststellen van een centraal meetpunt per dorp, is afhankelijk van 4 meetpunten die aan de 
rand van het dorp worden geplaatst zo ver mogelijk van elkaar. Het bepalen van de plaats van deze 
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4 meetpunten is afhankelijk van de opbouw van een dorp, bepaald door diverse objecten met 
specifieke functies (vb. krutu oso's, woningen, hutten, scholen, medische posten, recreatiezalen, 
begraafplaatsen, aanmeerplaatsen en overige voorzieningen) die onderdeel kunnen zijn van een 
functionerend dorp. De 4 punten en het middelpunt zijn voorzien van geografische co&dinaten. 
Vanuit het centraalpunt, dat voorzien is van de geografische coiirdinaten, wordt een gebied 
afgebakend in de vorm van een cirkel net een straal van 5 km. 

Indien een dorp gelegen is langs een rivier/kreek dan wordt een van de punten geplaatst langs de 
oever waarlangs het dorp grenst. Rivieren worden niet worden toegevoegd aan het beschermd 
gebied. Indien bij het projecteren van het beschermd gebied blijkt dat een- of meerdere delen aan 
de overzijde van de rivier liggen en dat een- of meerdere delen van de rivier binnen het beschermd 
gebied vallen, dan wordt het oppervlak van dat deel van de rivier naar verhouding toegevoegd aan 
het gebieden aan de overzijde van de rivier. 

De situaties ter plaatse zullen in de praktijk verschillen. Als algemeen criterium om aangemerkt te 
kunnen worden als beschermd dorpsgebied geldt, dat in stamverband wonende en levende 
Surinamers daadwerkelijk wonen in het betreffende dorpsgebied; ter plaatse worden aangetroffen 
en geleid worden door lokaal traditioneel gezag. Andere indicaties kunnen zijn de aanwezigheid 
van bepaalde voorzieningen als onderdeel van een functionerend dorp (huizen, hutten, 
recreatiezaal, luutu oso's, begraafplaats, enz.). 

Ingevolge Lid 3 kan de kaartbijlage bij staatsbesluit worden gewij zigd en geactualiseerd, als 
flexibiliteitsbepaling. 

Artikel 4a lid 2 

Bij aanvragen van domeingrond en concessies in de omgeving van dorpen wordt rekening 
gehouden met de grenzen van het beschermd gebied. De aanvragers dienen bij de a.anvraag een 
door het GLIS vastgestelde kaart te overleggen waarop duidelijk is aangegeven op welk gebied de 
kaart betrekking heeft. 

Artikel 4 lid 4 

In de nieuwe situatie mogen ingaande de datum van de inwerkingtreding van de wet door de 
bevoegde overheidsinstantie binnen de beschermde dorpsgebieden geen domeingronden meer 
worden uitgegeven of andere rechten. Dit ter normalisering van ontstane situaties en als een eerste 
fase in het totale proces waarin de grondenrechtenkwestie nog moeten worden geregeld, zie het 
gestelde in het algemeen deel van de Memorie van Toelichting. 

Samengevat worden uitgifte en toevvijzing van domeingronden en verlening van overige rechten 
binnen de beschermde gebieden on hold gezet. Van deze hoofdregel kan door de bevoegde 
overheidsinstantie en met inachtneming van de toepasselijke voorschriften, worden afgeweken, 
echter uitsluitend nadat over de aanvraag van een recht of een voorgenomen uitgifte verplicht 
overleg heeft plaatsgevonden met de belanghebbende dorpsgemeenschap(pen), de districtsraad en 
De Nationale Assemblée. Dit voor (grootschalige) projecten in het kader van het 
Ontwikkelingsplan als bedoeld in lid 2. Het in lid 1 gemaakte voorbehoud van het "algemeen 
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belang" heeft echter geen absoluut karalcter meer; ook voor een dergelijk project gelden voortaan 
de beschermende bepalingen van deze wet. 

Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt, dat gebied binnen elk begrensd dorpsgebied 
domeingrond blijft, wat onder meer betekent dat dorpen onverminderd onbevoegd zijn om 
"toestemming" aan derden te geven voor het uitvoeren van bepaalde exploratie of exploitatie 
activiteiten. Uitsluitend de betreffende overheidsinstanties zijn daartoe bevoegd. 

Paramaribo, 21 juli 2017 

De initiatiefnemers: 
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