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Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs heeft op 20 augustus 2015 in commissieverband gedelibereerd 
over bedoelde ontwerpwet en heeft kennis genomen van de strekking van het initiatiefvoorstel en 
de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

De Commissie van Rapporteurs kan zich stellen achter de strekking van het initiatiefvoorstel, 
welk tot doel heeft algemene regels voor de bescherming van het kustgebied van Suriname vast 

te stellen. 

De Commissie van Rapporteurs heeft enkele vraag-en aandachtspunten die zij op basis van 
artikel 18 van het Reglement van Orde in grote lijnen zal voorleggen aan De Nationale 
Assemblée ter verkrijging van feedback. 

Tij dens het vooronderzoek van onderhavig initiatiefvoorstel is de Commissie van Rapporteurs 
tot de conclusie gekomen dat het initiatiefvoorstel enkele juridische-technische onvolkomen 
bevat, zoals: 

• geen eenduidige interpretatie en definiéring van gebruikte terminologieth in het 
initiatiefvoorstel, zoals: 	kustgebied, 	zeespiegel, 	natuurramp, 	kustwateren 
ecosystemen, menselijk handelen, klimatologie, klimaatsverandering, vegetatie, 
landgebruik, hydrologie, kust ecosystemen, kunst -en bouwwerken, zeekust, baggeren, 
afgraven, habitats, dieren-en plantensoorten, bevoegde gezag economische-en culturele 
aspecten, aan derden, wettelijke regeling of bestuursbesluiten, 	toestemming 	en 
vergunning, kustvegetatie; 

• geen bijlage behorende als kaart toegevoegd; 
• geen begrijpelijke te volgen wetsindeling, omdat een deel van het initiatiefvoorstel kan 

bij wet worden geregeld en een ander deel bij staatsbesluit. 

De Commissie van Rapporteurs deelt mee dat een degelijk vooronderzoek nodig wordt geacht 
inzake de vaststelling van diverse onderdelen van het initiatiefvoorstel. 
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De Commissie van Rapporteurs wilt weten: 

hoe het initiatiefvoorstel in de praktijk zal werken indien de verwezen wetten in 
onderhavig wetsvoorstel niet tegelijkertijd zijn aangeboden of voorbereidt?. 

- hoe de samenstelling van de Kustgebied Beheer Autoriteit eruit ziet?. 

- wat de rol is van het decentralisatieproces m.b.t. dit initiatiefvoorstel?. 

- hoe dit initiatiefvoorstel in het groter beleid van de Regering past?. 

- hoe het zit met de uitbreiding van het Continentaal Plateau?. 

- of de conceptwet houdende regels inzake Maritieme Zones van de Republiek Suriname en 
wijziging van de Zeevisserijwet 1980 en het Decreet Mijnbouw (Wet Maritieme Zones) 
naast dit initiatiefvoorstel ook niet in behandeling genomen moet worden?. 
waarom er geen artikel inzake het controle mechanisme van het kustgebied in onderhavig 

initiatiefvoorstel is opgenomen?. 
of er geen haalbaarheidsstudie inzake onderhavig initiatiefvoorstel uitgevoerd moet 

worden? 
- of in artikel 12 e.v. geen clausule opgenomen moet worden m.b.t. beroep indien de 

Minister niet conform artikel 12 lid 2 e.v. heeft gehandeld?. 

- of de wetstekst, zoals opgenomen in artikel 9 e.v. niet bij of krachtens Staatsbesluit moet 
worden geregeld?. 

De Commissie van Rapporteurs heeft besloten om met een consultatie schema te werken. Zij 
heeft besloten om actoren c.q. stakeholders uit te nodigen. Ter verkrijging van feedback heeft de 
Commissie van Rapporteurs besloten om in het kader van voomoemd initiatiefvoorstel zich te 
laten informeren door: 

- enkele initiatiefnemers; 
- vertegenwoordigers van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) en de 

Geologische Mijnbouwkundige Dienst (GMD); 
- vertegenwoordigers van het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (7'CT) 

en de Maritieme Autoriteit Suriname (MAS); 
vertegenwoordigers van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZ4) en de Kustwacht 
Autoriteit Suriname (KAS); 
vertegenwoordigers van het Ministerie van Justitie en Politie en de afdeling Wetgeving; 
vertegenwoordigers van het Nationaal 1nstituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname 
(NIMOS); 

- vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV); 
- vertegenwoordigers van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond-en Bosbeheer 

(ROGB); 
vertegenwoordigers van het Management Instituut Grondregistratie en Land Informatie 
Systeem Suriname (GL1S); 
vertegenwoordigers van de Stichting Bosbeheer en Toezicht; 
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vertegenwoordigers van de Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU); 
- vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken en Verkeer (O W); 
- vertegenwoordigers van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUvS); 
- vertegenwoordigers van de Conservation International Suriname (CIS); 

vertegenwoordigers van WWF Suriname; 
vertegenwoordigers van Inter-American Development Bank; 
vertegenwoordigers van Stichting Planbureau Suriname van het Kabinet van de Vice- 
President; 

- vertegenwoordigers van het Mangrove Forum; 
- vertegenwoordigers van de Klimaatverandering Unit ressorterende onder het Kabinet 

van de President van Suriname; 
vertegenwoordigers van verschillende Consultantsbureaus op het gebied van kust-of 
mariene milieuaangelegenheden. 

Pawaribo, 20 augustus 2015 

grirft,t,fc%di 

J. Warsodiicromo (Vz) 

R. Tarnadi 

S. Alciemboto 

Het 7e lid van de Cv12 heeft dit preadvies niet 
mede-ondertekend wegens afwezigheid. 
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