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WET van 	  
houdende algemene regels voor bescherming 
van het kustgebied (Wet Beschermd Kustgebied) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

in overweging genomen hebbende, dat het - in het kader van duurzame ontwikkeling, 
met specifieke verwijzing naar de bedreigingen als gevolg van wereldwijde 
klimaatsverandering en de stijging van de zeespiegel - wenselijk is algemene regels 
vast te stellen voor de bescherming van het kustgebied van Suriname; 

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

Algemene bepalingen 

Begripsomschrijving 

Artikel 1 
Voor de toepassing van het bepaalde bij of krachtens deze wet wordt verstaan onder: 
a. President: President van de Republiek Suriname; 
b. Autoriteit: Kustgebied Beheer Autoriteit als bedoeld in artikel 8; 
c. beschermd kustgebied: het gebied vanaf de zes meter diepte lijn in de Atlantische 
Oceaan en het aangrenzend gebied op het land, waarvan de begrenzing geschiedt 
overeenkomstig artikel 2. 
d. overheidsinstantie: elke instantie die belast of mede belast is met overheidstaken als 
bedoeld in het Besluit Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 no. 58, zoals 
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2010 no. 124, geldende tekst S.B. 2010 no. 174) 

Begrenzing van het beschermd kustgebied 

Artikel 2 
1. Het kustgebied strekt zich landinwaarts uit vanaf de zes meter diepte lijn in de 

Atlantische Oceaan tot het gebied dat onder beheer moet staan vanwege de directe 
en significante invloed op de kustwateren en ecosystemen, hun kwetsbaarheid 
vanwege natuurrampen of stijging van de zeespiegel in combinatie met menselijk 
handelen. 

2. in de bijlage behorende bij deze wet wordt een kaart gevoegd, waarin voor de eerste 
maal in afwijking van het bepaalde in lid 3 de begrenzing van het beschermd 



kustgebied is aangegeven. De grenzen van het beschermd kustgebied, zoals in de 
bijlage aangegeven, kan steeds bij staatsbesluit worden gewijzigd indien 
overeenkomstig het bepaalde in lid 3 daartoe aanleiding bestaat. 

3. De vaststelling van de grenzen van het beschermd kustgebied, dan wel de wijziging 
daarvan geschiedt overeenkomstig een gehouden inventarisatie en onderzoek ter 
zake het gehele kustgebied van Suriname door het Kustgebied Beheer Autoriteit. De 
inventarisatie en het onderzoek van het kustgebied betreffen de economische - en 
culturele aspecten en de natuurlijke kenmerken, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot de dieptemetingen in zee, topografie, bodemtypen, natuurlijke vegetatie en 
landgebruik, hydrologie en klimatologie en klimaatsveranderingen. 

Behoud van de kust- en ecosystemen in het beschermd kustgebied 

Verstrekking van rechten en vergunningen 

Artikel 3 
1. Binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied worden aan derden geen recht, 

toestemming, vergunning of concessie onder welke andere benaming dan ook 
verstrekt, ongeacht de grondslag voor die verstrekking in enig andere wettelijke 
regeling of bestuursbesluit. 

2. Rechten, toestemmingen of vergunningen als bedoeld in lid 1, die worden verstrekt 
na de inwerkingtreding van deze wet, zijn van rechtswege nietig. 

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing voor zover dat recht, die 
toestemming, vergunning of concessie, wordt verstrekt voor het behoud van de kust-
en ecosystemen, alsmede in andere door de President aangegeven gevallen. 

4. Voor het verlenen van rechten, toestemming, vergunning of concessie door de 
president als bedoeld in lid 3 is vooraf toestemming van De Nationale Assemblée 
vereist. 

Aanleg kunst- en bouwwerken 

Artikel 4 
1. Het is verboden kunst- en bouwwerken waaronder een dam of dijk, kanaal, gebouw 

of enig ander bouwwerk binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied te 
bouwen of aan te leggen, tenzij de bouw of aanleg geschiedt door of vanwege een 
bevoegde overheidsinstantie om kusterosie te voorkomen of tegen te gaan dan wel 
ter bescherming van kust en ecosystemen, alsmede in andere door de President 
aangegeven gevallen. 

2. Het bouwen of aanleggen van door de President aangegeven grootschalige 



kunst- of bouwwerken als bedoeld in lid 1, is goedkeuring van De Nationale 
Assemblée vereist. 

3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2, kan de Minister van Openbare 
werken ten aanzien van elk deel van het kustgebied waar de zeekust bedreigd wordt 

door erosie en waarbij onmiddellijke ingrijpen noodzakelijk is, specifieke tijdelijk 
noodmaatregelen treffen om dit proces tegen te gaan. 

ln stand houden van de kustvegetatie 

Artikel 5 
1. Het is verboden om binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied bomen te 

kappen, te ontwortelen, te verbranden of op welke andere manier dan ook de 
vegetatie te vernietigen of de groei te belemmeren, tenzij zulks geschiedt door of 
vanwege een bevoegde overheidsinstantie ter bevordering van het behoud en het 
duurzaam beheer van het kustgebied alsmede in het kader van het bepaalde in 
artikel 4. 

2. De verboden in lid 1 omvatten mede het verwijderen of belemmeren van 
de groei van zee flora of algen. 

Baggeren en afgravingen 

Artikel 6 
1. Het is verboden om binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied slib, zand, 

steen, grind of ander materiaal van het zeebed, rivierbed, meer of watergebied, oever 
of delen daarvan te baggeren, af te graven of te verwijderen. 

2. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing indien zulks geschiedt door of vanwege 
een bevoegde overheidsinstantie ter bescherming van de kust en ecosystemen. 

Bescherming van kwetsbare ecosystemen, habitats en soorten 

Artikel 7 
1. De Minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer kan bij beschikking elk 
deel binnen de begrenzing van het beschermd 

kustgebied waar specifieke maatregelen nodig zijn voor de bescherming van 
kwetsbare ecosystemen, habitat en dieren- en plantensoorten tot "Beschermd 
Gebied" verklaren. 

2. Het is in het lid 1 bedoeld beschermd gebied verboden te jagen en vissen of dieren 
van een bepaalde soort te vangen of te doden en bepaalde plantensoorten te 



verzamelen. Van het verbod kan door de Minister van Ruimtelijke Ordening Grond en 
Bosbeheer voor een bepaalde tijd ontheffing worden verleend in verband met 
wetenschappelijk onderzoek, zoals gepresenteerd in een onderzoeksdocument. 

3. De Minister van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer kan in het beschermd 
gebied de toegang voor het publiek beperken of verbieden, tenzij het betreft de toegang 
voor onderzoeksdoeleinden door wetenschappers, met toestemming van de Minister 
van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer. 

Beheer kustgebied 

Kustgebied beheer autoriteit 

Artikel 8 
1. Er is een Kustgebied Beheer Autoriteit voor het beheer van het kustgebied van 

Suriname. 

2. De in lid 1 bedoelde autoriteit zal mede tot taak hebben: 

a. het uitbrengen van advies aan de Minister van Ruimtelijke Ordening Grond 
en Bosbeheer met betrekking tot de begrenzing van het kustgebied; 

b. het doen van voorstellen voor het formuleren van het Nationaal Kustgebied 
Management Plan en alle zaken die te maken hebben met het behoud en 
het duurzaam beheer van het kustgebied; 

c. het co0rdineren van de ontwikkeling en uitvoering van programma's en 
projecten en andere activiteiten door of vanwege overheidsinstanties in het 
kustgebied: 

d. het ontwikkelen van richtlijnen en voorschriften in samenwerking met andere 
overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties en andere 
belanghebbenden voor de controle van activiteiten in en het ontwikkelen van 
het kustgebied, zulks in overeenstemming met het kustgebied management 
plan; 

e. het uitvoeren of doen uitvoeren van onderzoek en monitoring van activiteiten 
van personen en natuurlijke processen in het kustgebied die daarop van 
invioed kunnen zijn. 

f. Handhaving zoals bedoeld in artikel 10. 

3. Het Kustgebied Bescherming Autoriteit heeft een bestuur van minimaal 7 leden en 
maximaal 9 leden welke benoennd worden door de president en moeten deskundig 
zijn op het gebied van de voor het kustbeheer relevante wetenschap. 

4. Bij of krachtens wet worden regels of nadere regels vastgesteld onder meer met 
betrekking tot de samenstelling van het bestuur, de overige taken en 
bevoegdheden, alsmede het toezicht op de in lid 1 bedoelde autoriteit. 



Kustgebied management beleid en plan en onderzoek 

Artikel 9 
1. in verband met het duurzaam beheer van het kustgebied wordt bij of 

krachtens wet regels vastgesteld met betrekking tot de vaststelling van een 
kustgebied management beleid en een ge'integreerd kustgebied management plan. 

2. ln het geintegreerd kustgebied management plan als bedoeld in lid 1 worden onder 
meer specifieke aanbevelingen gedaan voor het behoud en het duurzaam beheer 
van het kustgebied. 

3. Bij of krachtens wet worden regels vastgesteld met betrekking tot monitoring, 
inventarisatie en onderzoek onder meer met betrekking tot de natuurlijke kenmerken 
van het kustgebied, de effecten van natuurlijke processen en menselijke 
interventies in het kustgebied en de aanwezige natuurlijke hulpbronnen. 

Handhaving en sancties 

Artikel 10 
1. Voor het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze 

wet worden door de Autoriteit daartoe personen aangewezen. 

2. De in lid 1 bedoelde personen zijn bevoegd inlichtingen te vragen die zij voor de 
vervulling van hun taak nodig achten. 

3. Een ieder is verplicht de in lid 1 bedoelde personen de medewerking te verlenen die 
redelijkerwijs nodig is bij de uitoefening van hun bevoegdheden en taken. 

4. Bij het verlenen van medewerking is een ieder gehouden de aanwijzingen van 
bedoelde personen te volgen en hen de benodigde bijstand te verlenen. 

Artikel 11 
1. Degene die in strijd handelt met de verboden gesteld in artikel 4 lid 1, artikel 5 

leden 1 en 2, artikel 6 lid 1 of de voorschriften als bedoeld in artikel 14 wordt gestraft 
met een gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en geldboete van de derde 
categorie, hetzij met een van beide straffen. 

2. Aan degene die in strijd handelt met een verbod gesteld in artikel 7 leden 2 en 3 of 
een krachtens deze wet gestelde verboden of voorschriften, kan door de Autoriteit 
een administratieve boete van ten hoogste SRD. 10.000,- (Tienduizend Surinaamse 
Dollar) worden opgelegd. 

3. Het ingevolge lid 2 opgelegde boete alsmede de kosten van invordering, kunnen bij 
dwangbevel worden ingevorderd. 



4. Het dwangbevel wordt op kosten van de overtreder bij deurwaardersexploot 
betekend en levert een executoriale titel op in de zin van het tweede Boek van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. 

Beroep 

Artikel 12 
1. Tegen een besluit van de Autoriteit kan betrokkene binnen dertig dagen nadat het 

besluit te zijner kennis is gebracht schriftelijk in beroep gaan bij de Minister. 

2. Door de Minister wordt op het beroepschrift binnen dertig dagen na de datum van 
ontvangst daarvan een besluit genomen. 

Strafsanctie 

Artikel 13 
1. Degene die de in artikel 11 leden 1 gesteld verboden meermalen overtreedt wordt 

gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren en geldboete van de 
vierde categorie, hetzij met een van beide straffen. 

2. Degene die het gestelde in artikel 11 lid 2, alsmede de krachtens deze wet gestelde 
verboden of voorschriften meermalen overtreedt, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste een jaar en geldboete van de derde categorie, hetzij met een van beide 
straffen. 

3. De in lid 1 strafbaar gestelde feiten zijn misdrijven en de in lid 2 strafbaar gestelde 
feiten zijn overtredingen. 

Overgangsbepaling 

Artikel 14 
1. Degene aan wie voor de inwerkingtreding van deze wet door het bevoegde gezag 

enig recht, toestemming, vergunning of concessie is verleend om enige handeling te 
verrichten dan wel enige activiteit te ontplooien binnen de begrenzing van het 
kustgebied, zijn de verboden in de artikelen 4, 5 en 6 niet van toepassing indien 

reeds een aanvang is gemaakt aan deze activiteiten dan wel reeds voorbereidingen op 
gang zijn gebracht. Het bepaalde in lid 2 is in deze gevallen van toepassing. 

2. Door de Minister worden ter zake de in lid 1 bedoelde handelingen en activiteiten 
voorschriften vastgesteld. Deze voorschriften hebben onder meer betrekking op het 
tegengaan of voorkoming van kusterosie, de bescherming van kustvegetatie en 
ecosystemen. 

4. Degene op wie het bepaalde in lid 1 van toepassing is, is verplicht de in lid 2 
bedoelde voorschriften in acht te nemen. 



5. Degene aan wie voor de inwerkingtreding van deze wet door het bevoegde gezag 
enig recht is toegekend maar nog geen aanvang heeft gemaakt met het ontplooien 
van enige activiteit binnen het begrensd gebied wordt gecompenseerd door het 
ministerie van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer met een stuk grond die 
de zelfde heeft waarde van het verkregen recht. 

Slotbepalingen 

Artikel 15 
1. Deze wet wordt aangehaald als: Wet Beschermd Kustgebied. 

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

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

4. De Ministers van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer en van Openbare 
Werken en Verkeer zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, 	 

DESIRÉ D. BOUTERSE 



WET van 	  
houdende algemene regels voor bescherming 
van het kustgebied (Wet Bescherming Kustgebied) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

A. ALGEMEEN 

Het grootste gedeelte van de Surinaamse bevolking woont in de kustvlakte, 
voornamelijk in de hoofdstad Paramaribo en in vestigingen in deze kustvlakte. Deze 
regio strekt zich uit vanaf Amapa (Brazilie) in het oosten tot het Orinoco gebied van 
Venezuela in het westen. Ondanks de concentratie van vestigingen in dit gebied, 
bevindt het grootste deel van de kustvlakte van Suriname zich in een relatief 
onverstoorde natuurlijke staat met een rijke biodiversiteit. Deze kustvlakte wordt echter 
bedreigd zowel door ontwikkeling van onder andere landbouw- en 
woningbouwprojecten als door de bedreigingen van de natuur waaronder stijging van 
de zeespiegel veroorzaakt door de wereldwijde klimaatsverandering. 

De ontwikkeling van een geYntegreerd management van het kustgebied is dus van groot 
belang voor Suriname voor een beter beheer, bescherming en behoud van het 
kustgebied. 

Een onderzoek met betrekking tot het wettelijk en institutioneel kader voor geYntegreerd 
kustgebied management heeft aangetoond dat er in de wetgeving van Suriname 
bepalingen voorkomen die relevant zijn voor geintegreerd management van het 
kustgebied en dat diverse overheidsinstanties bevoegdheden hebben ten aanzien van 
verschillende aspecten die van invioed zijn op het management van het kustgebied. 
Belangrijke wettelijke en institutionele vernieuwingen zijn echter noodzakelijk om tot 
geYntegreerd management van het kustgebied te geraken. 

Deze wet is de eerste stap en legt de basis voor nieuwe wettelijke en institutionele 
regelingen voor het management van het kustgebied van Suriname. Het is vooralsnog 
gericht op het tegengaan van de huidige bedreigingen van het kustgebied. De wettelijke 
en institutionele regelingen voor een geftitegreerd management van het kustgebied 
zullen successievelijk in een later stadium gestalte moeten krijgen. 



B. ARTIKELSGEWIJS 

ALGEMENE BEPALINGEN 

in artikel 1 zijn enkele definities en/of omschrijvingen opgenomen waarbij centraal staat 
de definitie van "beschermd kustgebied". Hoewel artikel 1 een algemene geografische 
definitie geeft van de term "beschermd kustgebied", geeft artikel 2 de wettelijke 
afbakening van het specifieke gebied waarop de wet van toepassing is. Deze kan in 
principe alleen bepaald worden nadat het noodzakelijk onderzoek daarnaar is verricht. 
Om de wet daadkracht te geven na de aanname is daarom de begrenzing van het 
kustgebied voor de eerste maal opgenomen in de bijlage behorende bij deze wet. 
Uitgegaan wordt dat na inventarisatie en onderzoek de begrenzingen van het 
kustgebied steeds kan worden bijgesteld. Mede in verband met de efficiéntie is daarom 
gekozen om de begrenzingen steeds bij staatsbesluit te wijzigen. 

BEHOUD VAN DE KUST EN ECOSYSTEMEN IN HET KUSTGEBIED 

in de artikelen 3 tot en met 7 zijn de maatregelen opgenomen inhoudende dat binnen 
de begrenzing van het beschermd kustgebied bepaalde handelingen niet mogen 
plaatsvinden. Het betreft op de eerste plaats het verbod op het verstrekken van rechten, 
toestemmingen of vergunningen aan derden voor enig activiteit binnen de begrenzing 
van het kustgebied. Deze rechten, toestemmingen of vergunningen zijn mede de 
grondslag of kunnen als grondslag dienen voor handelingen of activiteiten die het 
kustgebied en haar ecosystemen ernstig zouden kunnen bedreigen. Hierbij wordt 
gedacht aan onder andere gronduitgifte, verkavelingsvergunningen en 
bouwvergunningen. Echter is het wel noodzakelijk dat de overheid of 
overheidsinstituten, juist in het kader van de bescherming van de kust haar activiteiten 
blijven ontplooien. in artikel 3 lid 3 is daarvoor een voorziening getroffen. Het verbod is 
namelijk niet van toepassing voor zover het recht, de toestemming of vergunning wordt 
verstrekt aan een overheidsinstantie in het kader van behoud van de kust en 
ecosystemen binnen de begrenzing van het kustgebied. 

Andere activiteiten die mede de natuurlijke bescherming van het beschermd kustgebied 
kunnen aantasten of bedreigen is de aanleg van kunstwerken en bouwwerken en 
andere vaste structuren. in artikel 4 is daarom dit verbod opgenomen. Deze activiteiten 
kunnen binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied alleen plaatsvinden door 
of vanwege een bevoegde overheidsinstantie om kusterosie te voorkomen of tegen te 
gaan of ter bescherming van kust en ecosystemen. Uitgegaan wordt dat er situaties 
kunnen zijn waarbij ingrijpen middels aanleg van (grootschalige) kunstwerken 
noodzakelijk is, juist om bijvoorbeeld kusterosie tegen te gaan. Deze activiteiten die 
plaatsvinden binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied dienen wel door of 
vanwege een bevoegde overheidsinstantie te geschieden. Bevoegde overheidsinstantie 
wordt hierbij benadrukt omdat toestemming van de President is vereist en na 
goedkeuring door De Nationale Assennblée. 



Niet uit het oog mag worden verloren dat er ook situaties kunnen zijn waarbij 
onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk is. De Minister kan in dit geval ten aanzien van elk 
deel van het kustgebied waar de zeekust bedreigd wordt door erosie en waarbij 
onmiddellijke ingrijpen noodzakelijk is, specifieke maatregelen treffen om dit proces 
tegen te gaan. 

Het in stand houden van de kustvegetatie is eveneens een noodzakelijke voorwaarde 
voor een duurzame bescherming van het kustgebied. Daarbij is het noodzakelijk dat 
activiteiten of handelingen die de kustvegetatie kunnen bedreigen of vernietigen worden 
tegen gegaan. ln artikel 5 is in dit kader een verbod om binnen de begrenzing van het 
beschermd kustgebied bomen te kappen, te ontwortelen, te verbranden of op welke 
andere manier dan ook te vernietigen. Voorts is het verboden om daarin vegetatie te 
verwijderen of de groei te belemmeren. Uitzondering hiervan is het geval indien het 
geschiedt door of vanwege een bevoegde overheidsinstantie ter bevordering van het 
behoud en het duurzaam management van het kustgebied (artikel 5 lid 2). 

Het afgraven, baggeren of verwijderen van slib, zand, steen, grind of ander materiaal 
van het zeebed, rivierbed, meer of watergebied, oever of delen daarvan binnen de 
begrenzing van het beschermd kustgebied, kunnen eveneens grote gevolgen hebben 
voor ecosystemen en een bedreiging vormen voor de bescherming van het kustgebied 
(artikel 6). 

De bescherming en instandhouding van kwetsbare ecosystemen, habitat en dieren- en 
plantensoorten binnen de begrenzing van het beschermd kustgebied, vormt ook 
onderdeel van de algehele bescherming van het kustgebied. Ten aanzien van de 
gebieden, waarin deze kwetsbare ecosystemen, habitat en dieren- en plantensoorten 
voorkomen kan de Minister bij beschikking deze gebieden tot "Beschermd Gebied" 
verklaren. Ter bescherming daarvan is het verboden in dit gebied te jagen en vissen of 
dieren van een bepaalde soort te vangen of te doden en bepaalde plantensoorten te 
verzamelen (artikel 7 lid 1). ln uitzonderlijke gevallen kan de toegang voor het publiek 
worden gesloten. Dit kan het geval zijn wanneer door toedoen van mensen de situatie 
in dat gebied zeer kwetsbaar is geworden of zulks te verwachten is. 

De bedreigingen van het beschermd kustgebied zijn niet beperkt tot de geleidelijk 
verlopende natuurlijke processen en het accumulerend effect van individuele menselijke 
interventies op lange termijn. Gebeurtenissen als natuurrampen en in mindere mate 
milieu ongelukken kunnen eveneens aanmerkelijke effecten hebben op het beschermd 
kustgebied en zullen aangepakt moeten worden. Er zullen ook (wettelijke) 
voorzieningen getroffen worden om, in samenwerking met andere relevante 
overheidsorganisaties, natuurrampen en milieu gerelateerde ongelukken in het 
beschermd kustgebied het hoofd te bieden. 

Hoewel grote delen van het kustgebied in Suriname in een relatief ongestoorde 
natuurlijke staat verkeren en rijk zijn in biodiversiteit, zijn er gebieden die 
gedegenereerd zijn in de loop der tijd en gerehabiliteerd moeten worden. Andere 
gebieden kunnen in de toekomst degeneratie ondergaan. Ook ten aanzien hiervan 



zullen in samenwerking met andere overheidsinstanties stappen ondernomen moeten 
worden om gedegenereerde delen van het kustgebied door natuurlijke gebeurtenissen 
of menselijke activiteiten, te rehabiliteren. 

GEINTEGREED BEHEER KUSTGEBIED EN NOG TE TREFFEN WETTELIJKE 
VOORZIENINGEN 

De ontwikkeling van een geYntegreerd management van het kustgebied is van groot 
belang voor Suriname voor een beter gethtegreerd beheer, bescherming en behoud 
van het kustgebied. 

Een beheer autoriteit voor het beheer van het algehele kustgebied wordt hierbij 
ingesteld, waarbij bij of krachtens wet nog nadere regels gesteld dienen te worden. De 
belangrijkste bevoegdheden die aan de management autoriteit toegewezen moeten 
worden zijn de bevoegdheid om het beleid van de overheid, de plannen en activiteiten 
met betrekking tot het kustgebied te integreren en om overheids- en andere interventies 
in het kustgebied te coérdineren. 

Naast de mechanismen voor coérdinatie van de overheidsinstanties vormt het opstellen 
van een kustgebied management plan de andere essentiéle steunpilaar voor het 
bereiken van geYntegreerd beheer van het kustgebied, waarvoor eveneens wettelijke 
voorzieningen noodzakelijk zijn. De artikelen 8 en 9 geven slechts de contouren aan. 
Het kustgebied management beleid zal de basis zijn voor het kustgebied management 
plan en de activiteiten van alle overheidsinstanties. Het formuleren van beleid en het 
opstellen van plannen is een continu proces dat berust op openheid en participatie 
volgens de hedendaagse normen van best practice en principes van good governance. 

Bij wet zullen eveneens regels moeten worden vastgesteld met betrekking tot 
monitoring, inventarisatie en onderzoek van onder meer de natuurlijke kenmerken van 
het kustgebied, de effecten van natuurlijke processen en menselijke interventies in het 
kustgebied en de aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Onderzoek en monitoring van 
het kustgebied zijn noodzakelijkheden voor management van het kustgebied. 

HANDHAVING EN SANCTIES 

Met betrekking tot het houden van toezicht zal door de Minister speciale personen 
worden aangewezen. in dit kader is het eveneens van belang dat voor het naar behoren 
kunnen uitoefenen van de toezichthoudende taak door bedoelde personen, zij uitgerust 
moeten zijn met de daarvoor nodige bevoegdheden. De bepaling van artikel 10 strekt 
daartoe. 
De toezichthoudende personen houden met name toezicht op de naleving op de 
bepalingen gegeven bij of krachtens deze wet. in het kader van de uitoefening van deze 
taak is een ieder verplicht aan bedoelde ambtenaren de nodige bijstand te verlenen. 

Voor de handhaving van de bepalingen gegeven bij of krachtens deze wet is op de 
eerste plaats gekozen voor de toepassing van straf en administratieve sancties door de 



autoriteit, in dit geval de administratieve boete (artikel 11) met daarbij de mogelijkheid 
van administratief beroep bij de Minister. in recidive gevallen wordt strafrechtelijk 
gehandhaafd dan wel zwaardere strafrechtelijke sancties toepasselijk. Daarbij is de 
gevangenisstraf, hechtenis en geldboete van toepassing. 

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 

De overgangsregeling heeft betrekking op rechten, toestemmingen, vergunningen of 
concessies die voor de inwerkingtreding van deze wet door het bevoegde gezag zijn 
verleend. Met "bevoegde gezag" wordt bedoeld de instantie die op grond van enig 
wettelijk voorschrift de bevoegdheid heeft tot verlening van het recht dan wel tot 
verstrekking van de toestemming of vergunning. Deze rechten, toestemmingen, 
vergunningen of concessies die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn verstrekt 
dan wel verleend worden gerespecteerd en zijn de verboden in artikelen 4, 5 en 6 
daarom niet van toepassing. Activiteiten die gebaseerd zijn op voornoemde verleende 
rechten, toestemming, vergunning of concessie zullen echter na de inwerkingtreding 
van deze wet op grond van door de Minister te stellen voorschriften moeten 
geschieden. Degene aan wie voornoemde rechten, toestemming, vergunning of 
concessie is verleend moeten de door de Minister vast te stellen voorschriften strikt in 
acht nemen. Het is van belang dat eveneens voorkomen wordt dat bedoelde activiteiten 
de inspanningen om het kustgebied te beschermen in de weg staan. in dit kader zijn de 
door de Minister te stellen voorschriften daarom eveneens van toepassing op 
werkzaamheden betrekking hebbende op kunstwerken die vóór de inwerkingtreding van 
deze wet een aanvang hebben genomen dan wel zijn voorbereid, door of vanwege de 
overheid. 

Paramaribo, de 	 
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