
Wet van 
tot vaststelling van de 17-e afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor 
het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en 
Bosbeheer. 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en 
ontvangsten voor het dienstjaar 2016 van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, 
Grond en Bosbeheer heeft zich over betreffende ontwerpbegroting, alsmede de daarbij 
behorende Memorie van Toelichting gebogen. 

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van de 
ontwerpbegroting, welke ten doel heeft de 17-e afdeling van de begroting van uitgaven 
en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Ruimtelijke 
Ordening, Grond en Bosbeheer vast te stellen. 

De Commissie van Rapporteurs heeft op 18 november met de minister en zijn staf 
hebben gedelibereerd over de betreffende ontwerpbegroting. Tijdens de vergadering 
zijn enkele vraag- en aandachtspunten aan de orde gesteld, te weten : 

1. Hoe loopt het proces m.b.t. grondconversie ? Hoe is het Ministerie gekomen tot 
het vaststellen van de tarieven ? 

2. Hoe zit het met de aanpassirtg van de canon rechten ? Komt die aanpassing er 
nog ? 

3. Wat is het beleid van het Ministerie t.a.v. de gronduitgifte ? 
4. Waarom zijn de beleidsmaatregelen Grondaankoop en Verkaveling uit de 

begroting voor het dienstjaar 2016 geschrapt ? 
5. Hoe staat het met de kwestie van Stichtirtg voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) ? 
6. Wat is de status van het natuurpark Brownsberg ? 
7. Het Ministerie heeft heel veel potentie om zelfs aan middelen te komen. De 

gronden moeten nu commercieel worden ingezet. Mensen zijn bereid 
bouwkavels te kopen. Hoe zal het Ministerie ervoor zorgdragen om gronden 
tegen een gereduceerd tarief aan de man te brengen ? 

8. Albina is te chaotisch. De commissie vraagt aandacht voor de kwestie Albina. De 
problemen in Albina nemen steeds ergere vormen aan. 

9. Op welke wijze er inderdaad in 2016 inhoud gaat worden gegeven aan het aspect 



10. De controlepost te Martin Lutherkirtgweg en de Meursweg. De controlepost 
zorgt voor een onoverzichtelijke situatie. Er wordt de aandacht van het 
Ministerie daarvoor gevraagd. 

11. Wat is de status van de Raleighvallen ? Wat is het beleid van het Ministerie m.b.t. 
de Raleighvallen ? 

12. Wat is de status van de natuurreservaten (Bigi Pan, Banboeng santi) ? Wat gaat 
het Ministerie in het jaar 2016 doen voor de natuurreservaten ? 

13. De commissie vroeg de minister de aandacht voor de trage afhandeling van 
grondaanvragen in het district Nickerie, ondanks de aanwezigheid van een 
dependance van het Ministerie van RGB. 

Paramaribo, 19 november 2015 

R. Tamadi (Vz) 

M. Jogi 

SPatamaleo 

H. Sandjon 

W. Waidoe 

P. Kensenhuis 

Het 2de  en het 6 lid van de C.v.R. heeft dit Preadvies, 
niet mede-ondertekend. 
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