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Onderwerp: 

 

Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering 

van artikel 13, eerste lid, van de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkeling (AB 2006 no. 38) (Landsbesluit ruimtelijk ontwikkelingsplan 

met voorschriften 2021)  

 

 

 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-landsbesluit, 

houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 13, eerste lid, van de 

Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38) (Landsbesluit ruimtelijk 

ontwikkelingsplan met voorschriften 2021), moge de Raad Uwe Excellentie het volgende 

berichten. 

 

1. Inleiding 

 

1.1 In 2019 is een nieuw Ruimtelijk Ontwikkelingsplan (ROP) vastgesteld, dat voor het 

gehele grond- en territoriale watergebied van Aruba geldt.1 Dit ROP geeft voor de duur 

van 10 jaar in hoofdlijnen de voorgenomen ontwikkeling in Aruba weer, alsmede de 

hoofdzaken van het te voeren ruimtelijk beleid.2 Met een Ruimtelijk Ontwikkelingsplan 

met Voorschriften (ROPV) wordt uitvoering gegeven aan dit in het ROP vastgelegde 

ruimtelijk ontwikkelingsbeleid. 3  Het ROPV bevat regels met betrekking tot de 

bestemming, inrichting, de bebouwing en het gebruik van de in het ROP begrepen 

gronden. Het ontwerp strekt tot vaststelling van het ROPV. 

                                                                 
1 Landsbesluit no. 1 d.d. 17 juli 2019. 
2 Zie artikel 4, eerste lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38). 
3 NvT, p. 1. 
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1.2 De procedure voor het tot stand brengen van een ROPV omvatte meerdere openbare 

hoorzittingen en een terinzagelegging op het kantoor van de Directie Infrastructuur en 

Planning. Om te voorkomen dat openbaar geworden beleidsvoornemens leiden tot 

ontwikkelingen die het ruimtelijk ontwikkelingsbeleid doorkruisen, is vooruitlopend op de 

vaststelling van dit ROPV conform artikel 29 van de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkeling (AB 2006 no. 38) (LRO) op 31 januari 2020 een voorbereidingsbesluit 

vastgesteld, dat op 29 januari 2021 met een jaar is verlengd. 4  Op grond van dit 

voorbereidingsbesluit worden beperkingen gegeven ten aanzien van het bouwen, het 

uitvoeren van andere werken of werkzaamheden in, op of boven de daarin begrepen grond 

en het gebruik van die grond en de zich daarop bevindende opstallen. Ook is in het 

voorbereidingsbesluit een verplichting voor een aanlegvergunning geïntroduceerd. Het 

ontwerp strekt tevens tot het laten vervallen van dit voorbereidingsbesluit.  

2.  Algemeen 

2.1 Een aantal in het ontwerp voorgestelde voorschriften raakt beleidsterreinen die 

onder de verantwoordelijkheid van verschillende ministers vallen. Zo zijn bijvoorbeeld 

voor de bestemming Centrum Oranjestad voorschriften opgenomen ter bescherming van 

de oorspronkelijke en authentieke bebouwing in de cultuurhistorische waardevolle 

gebieden (Rancho en Wilhelminastraat), waarmee uitwerking gegeven wordt aan artikel 

17 LRO, waarin is bepaald dat de voorschriften regels kunnen geven ter bescherming van 

monumenten, stads- en dorpsgezichten, waarvan het algemeen aangezicht uit oogpunt 

van historische, stedenbouwkundige, toeristische en culturele waarden bescherming 

behoeft. 5   

 

Daarnaast draagt ook de minister belast met culturele aangelegenheden op grond van de 

Monumentenverordening een verantwoordelijkheid voor het beschermen van 

monumenten en bepaalde stads- en dorpsgezichten. En hoewel aangegeven wordt dat de 

bescherming op grond van het ROPV aanvullend is op die van de Monumenten- 

verordening 6  is een goede onderlinge afstemming tussen de verschillende 

verantwoordelijke ministers geboden. 

                                                                 
4 Zie Landsbesluit no. 4 d.d. 31 januari 2020 en Landsbesluit no. 9 d.d. 29 januari 2021. 
5 Artikel 17, eerste lid, van de LRO luidt: De voorschriften kunnen regels geven ter bescherming van 

monumenten, stads- en dorpsgezichten, waarvan het algemeen aangezicht uit oogpunt van historische, 

stedenbouwkundige, toeristische en culturele waarden bescherming behoeft. In het tweede lid is vervolgens 

bepaald dat deze voorschriften beperkingen kunnen inhouden ten aanzien van het bouwen, slopen en 

uitvoeren van andere wijzigingen in het uiterlijk aanzien. 
6 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 24. 
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2.2 Verder moet bij elke aanvraag voor een aanleg- of bouwvergunning rekening 

worden gehouden met het Build with Nature principe. Het Build with Nature principe 

beoogt natuurbehoud en ruimtelijke ontwikkeling te harmoniseren.7 Dit vereist een goede 

samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten, zoals de Directie Infrastructuur en 

Planning (DIP), de Dienst Openbare Werken (DOW), de Dienst Landmeetkunde en 

Vastgoedregistratie (DLV) en de Directie Natuur en Milieu (DNM), maar ook de 

betrokkenheid van de Fundacion Parke Nacional Aruba (FPNA), als beheerder van de 

gebieden die in het ROPV worden aangeduid met bestemming Natuurgebied. Dit vergt 

goede onderlinge overlegstructuren en afstemmingsprocedures.  

 

2.3 In de toelichting staat dat er een Omgevingstafel is, waarin overleg gevoerd wordt 

over activiteiten die aan het ROPV worden getoetst en waarbij een afweging noodzakelijk 

is.8 Deze Omgevingstafel bestaat uit vertegenwoordigers van de DIP, de DOW, de DNM en 

de door de minister ingestelde Commissie Toerisme, de Commissie Volkshuisvesting, de 

Commissie Economie en de Commissie Duurzaamheid. Onduidelijk is, of ook de 

ontwikkeling en afstemming van (nieuwe) beleidsvoornemens in dit reguliere overleg aan 

de orde komt en in hoeverre de FPNA bij de Omgevingstafel betrokken is. De toelichting 

dient op dit punt verduidelijking te geven.  

 

2.4 Het toezicht en de handhaving vergt eveneens de inzet van verschillende 

overheidsdiensten en organisaties. Overtreding van een in het ROPV opgenomen 

voorschrift kan tevens overtreding van een voorschrift uit een andere regeling inhouden, 

die in een aantal gevallen onder de verantwoordelijkheid van een andere minister valt.9 

Daarnaast kunnen de ROPV-voorschriften op grond van de LRO niet alleen strafrechtelijk, 

maar ook bestuursrechtelijk gehandhaafd worden. In de toelichting wordt echter 

onvoldoende aandacht geschonken aan deze aspecten en de wijze waarop een zo effectief 

mogelijke toezicht en handhaving alsmede de coördinatie daarvan wordt bewerkstelligd 

en gewaarborgd.  

 

2.5 Derhalve acht de Raad het noodzakelijk dat alsnog (nader) wordt toegelicht hoe de 

onderlinge afstemming tussen de verschillende ministeries, overheidsdiensten, 

organisaties en beheerders vorm gegeven wordt, teneinde versnippering, dan wel 

overlapping van beleids-, toezichthoudende en handhavende taken te voorkomen. Verder 
                                                                 
7 Beleidsnota Build with Nature, DNM, september 2019. 
8 Zie artikel 30.43 ROPV. 
9 Zo kan bijvoorbeeld het storten van afval niet alleen leiden tot overtreding van artikel 4.5, onderdeel f, 

van het ROPV, maar ook tot overtreding van artikel 29, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene 

Politieverordening (AB 1995 no. GT 8), die onder de verantwoordelijkheid van de minister belast met Justitie 

valt.  
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zullen de uitvoering, het toezicht en de handhaving de nodige capaciteit vergen.  

Toegelicht dient te worden in hoeverre de benodigde capaciteit reeds aanwezig is, dan 

wel op welke wijze hierin zal worden voorzien. Hierbij adviseert de Raad tevens opnieuw 

aandacht te schenken aan de vraag of een effectief beheer van de bestemmingen 

Natuurgebied en Marinegebied en de bescherming van de daar voorkomende flora en fauna 

niet belemmerd wordt door het aanwijzen van een aantal niet aan elkaar grenzende 

gebieden.10 

 

2.6 Daarnaast vraagt de Raad meer aandacht voor de financiële gevolgen van het 

voorstel. In de bij het ontwerp horende bijlagen wordt wel een aantal malen gesproken 

over eventuele planschade en dat het in de verwachting ligt, dat het aantal toe te kennen 

verzoeken voor planschade gering zal zijn, maar de introductie van het ROPV zal ook 

gepaard gaan met onder meer interne en externe voorlichting11 en educatie. In de door 

de DNM opgestelde beleidsnota Build with Nature wordt aangegeven dat specifieke 

doelgroepen afzonderlijk aandacht zullen krijgen om zich de nodige kennis en kunde eigen 

te maken.12  

 

Verder staat in deze beleidsnota dat de handhavingscapaciteit verbeterd zal worden door 

meer ambtenaren de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar te laten volgen.13  

 

Ten slotte wordt nog gesproken over de inrichting van een GIS-platform, waarmee 

vegetatiekaarten en andere digitale kaarten beschikbaar komen voor raadpleging door 

verschillende diensten14, en het aanpassen van de website InfrAruba tot onder meer een 

meldpunt voor vragen en kritiek omtrent de implementatie van het Build with Nature 

concept. Daarnaast zal deze website tevens worden ingezet voor meldingen over het 

vellen en kappen van bomen en het bouwrijp maken en/of het platslaan van terreinen.15  

 

Over de financiële gevolgen van deze voornemens, die de uitvoering van het ROPV mede 

moeten faciliteren, zwijgt de toelichting echter en voldoet daarmee niet aan het bepaalde 

in artikel 6, eerste lid, van de Comptabiliteitsverordening 1989 (CV) (AB 1989 no. 72), op 

grond waarvan de toelichting de financiële consequenties van het ontwerp dient te 

                                                                 
10 Zie de adviezen van de Raad d.d. 22 augustus 2018 inzake het ontwerp-landsbesluit Parke Marino Aruba, 

kenmerk RvA 124-18, en 24 januari 2020 inzake het ontwerp-landsbesluit nieuwe aanwijzing domeingronden 

als natuurreservaat, kenmerk RvA 153-19. 
11 NvT, p. 4. 
12 Beleidsnota Build with Nature, p. 7. 
13 Beleidsnota Build with Nature, p. 6. 
14 Beleidsnota Build with Nature, p. 5. 
15 Beleidsnota Build with Nature, p. 7. 
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vermelden. Het is noodzakelijk dat de toelichting met een financiële paragraaf wordt 

uitgebreid.  

 

 

3. De Voorschriften 

 

3.1 In artikel 2.2 van de Voorschriften worden voorschriften gegeven die betrekking 

hebben op het bouwen langs een weg. In de voorschriften worden verschillende soorten 

wegen genoemd, waarvan de hoofdwegen zijn aangegeven op de plankaart. Een gebouw 

moet op voldoende afstand van een weg worden gerealiseerd, waarbij de afstand 

afhankelijk is van het soort weg. De beoordeling hiervan vindt plaats door de DOW.16 De 

Raad gaat ervan uit dat de aanduidingen autosnelweg en autoweg gebaseerd zijn op de 

begrippen zoals deze onder meer in Nederland worden gehanteerd.17 Niet duidelijk wordt 

echter wat het verschil is tussen een wijkweg, een buurtstraat en een woonstraat. 

Daarmee rijst ook de vraag aan de hand van welke criteria de beoordeling door de DOW 

zal gaan plaatsvinden.  

 

3.2 Er is een norm vastgesteld voor het maximale aantal toegestane accommodaties in 

Aruba. Deze norm bedraagt 11.300 en binnen deze norm is bepaald dat het aantal 

hotelkamers de komende vijf jaren met maximaal 2.000 kan toenemen.18 Thans zijn er in 

Aruba reeds 11.100 accommodaties, namelijk 8.800 hotelkamers en 2.300 andere 

accommodaties, waaronder AirBnb.19 Volgens de toelichting komen boven deze 11.100 

accommodaties de 2.000 extra hotelkamers 20, waarmee het totale aantal accommo- 

daties op totaal 13.100 uitkomt en daarmee de norm van 11.300 overstijgt. De Raad 

vermoedt echter dat de in de toelichting gestelde norm een verschrijving bevat en dat de 

vastgestelde norm niet 11.300 bedraagt, maar 13.100.21 Indien het geen verschrijving 

betreft, dan dienen de berekeningen in de toelichting verduidelijkt te worden. In dit kader 

dient naar de mening van de Raad in de toelichting te worden aangegeven hoeveel hotel- 

en logementsvergunningen er op dit moment zijn afgegeven op grond van de 

Vergunningsverordening (AB 2002 no. GT 1) c.q. geldig zijn en hoeveel kamers c.q. 

slaapplaatsen dit behelst. 

 

                                                                 
16 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 24. 
17 Zie Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Rvv), vindplaats  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/2021-01-01 
18 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 30. 
19 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 29. 
20 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 29. 
21 Zie ook de grafiek die is opgenomen op pagina 31 van het ROPV, Toelichting, ontwerp. 
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3.3 Een woning of een woonappartement mag voor maximaal 90 dagen per jaar geheel 

of gedeeltelijk gebruikt worden voor verblijfsrecreatieve doeleinden. Als voorwaarde voor 

zodanig gebruik van een woning of woonappartement wordt gesteld dat aan de DIP 

voorafgaande aan de verhuur is gemeld dat de woning of het woonappartement tevens 

wordt gebruikt voor verblijfsrecreatieve doeleinden. 22  De Vergunningsverordening is 

daarbij onverkort van toepassing. Op grond van artikel 2, vijfde lid, van deze verordening 

is voor het verlenen van huisvesting met of zonder bediening tegen vergoeding in een 

dergelijke accommodatie een vergunning vereist. 

 

De Raad vraagt zich ten eerste af of met de in het ROPV opgenomen meldplicht een 

eenmalige meldplicht met algemene strekking wordt bedoeld, of dat telkens als de woning 

of het woonappartement verhuurd wordt, dit gemeld dient te worden, wellicht in een 

poging erop toe te zien dat dit 90-dagen criterium niet overschreden gaat worden.  

  

Indien het een eenmalige meldplicht betreft, dan komt het de Raad voor, gezien het feit 

dat op basis van de Vergunningsverordening reeds een vergunning aangevraagd dient te 

worden, dat een meldplicht aan de DIP geen toegevoegde waarde heeft. De Raad adviseert 

in elk geval toe te lichten hoe een effectief toezicht op dit 90-dagen criterium zal worden 

gerealiseerd. Is sprake van een herhaalde meldplicht, dan zou toegelicht moeten worden 

welke consequenties dit heeft voor de werklast van de DIP.  

 

3.4 In artikel 4.2 van de Voorschriften is bepaald dat het gebruik van een woning voor 

woonverbonden bedrijven en beroepen onder bepaalde voorwaarden is toegestaan. Een 

van de voorwaarden is dat er na 19:00 uur geen klanten of bezoekers komen. 23Dit 

voorschrift lijkt schier onmogelijk te handhaven. De toelichting dient aan te geven hoe 

daarin wordt voorzien. 

 

3.5 In artikel 7.2 van de Voorschriften dient voor het derde onderdeel niet de letter 

a, maar de letter c dient te worden gebruikt.  

 

3.6 Op grond van deze wijzigingsvoorschriften komt de minister onder bepaalde 

voorwaarden de bevoegdheid toe bestemmingen en voorschriften van het ROPV te 

wijzigen. Zo kan de minister op grond van artikel 7.6 van de Voorschriften de bestemming 

en de voorschriften van het ROPV wijzigen en bouwvoorschriften stellen ten aanzien van 

het aantal te realiseren woningen en woonappartementen, alsmede de verdeling daarvan 

over de wooncategorieën en gebieden. Een dergelijke wijziging kan alleen plaatsvinden 

                                                                 
22 Zie artikel 4.3, onderdeel c. 
23 Zie artikel 4.2, onderdeel h. 
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in het kader van een evenwichtige ontwikkeling van de woningbouwvoorraad en de 

volkshuisvesting van Aruba. In tegenstelling tot andere wijzigingsvoorschriften is hierbij 

niet expliciet bepaald dat rekening gehouden dient te worden met het woon- en 

leefklimaat en met de natuurlijke, ecologische, landschappelijke, archeologische of 

cultuurhistorische waarden.24 Hetzelfde geldt ten aanzien van de bevoegdheid om het 

maximale aantal verblijfsrecreatieve eenheden in het totaal, per bestemmingsgebied, per 

deel van een bestemming of per soort te wijzigen en de bevoegdheid de bestemming en 

de voorschriften van het ROPV te wijzigen voor de bouw van megastores. 25 Op voorhand 

is niet duidelijk waarom een aanduiding van de gevolgen voor het woon- en leefklimaat 

en de natuurlijke, ecologische, landschappelijke, archeologische of cultuurhistorische 

waarden niet wordt voorgeschreven bij de voorbereiding van een wijzigingsbesluit op 

grond van voornoemde artikelen.  In de toelichting ware dit te verduidelijken.  

 

3.7 Op grond van artikel 7.10 van de Voorschriften is de minister bevoegd de 

bestemmingen en de voorschriften van het ROPV te wijzigen indien een bestemming of 

een voorschrift van het ROPV op basis van een daartoe ingediend verzoek als bedoeld in 

artikel 30 van de LRO leidt of heeft geleid tot een onherroepelijk besluit tot 

schadevergoeding. Dit wordt nog nader toegelicht, waarbij gesteld wordt dat, de kans op 

schadevergoeding gering is, maar niet geheel valt uit te sluiten. Om deze reden zou het 

gewenst zijn dat de minister een wijzigingsbevoegdheid toekomt om het ROPV te kunnen 

wijzigen indien de voorschriften daadwerkelijk tot schade zouden leiden. 26  In deze 

bepaling zijn geen nadere beperkingen op deze bevoegdheid aangebracht, al moeten 

uiteraard wel de procesvoorschriften voor het wijzigen van het ROPV gevolgd worden. 

Onduidelijk is hoe de omstandigheid dat planschade is ontstaan of kan ontstaan als enige 

grondslag voor  deze wijzigingsbevoegdheid zich verhoudt met de visie van het ROP om 

tot een duurzame inrichting van Aruba te komen en met dit daarop gebaseerde ROPV, dat 

kan worden gezien als een juridische waarborg voor die duurzame inrichting.27 De Raad 

gaat ervan uit dat bij het opstellen van het ROPV weloverwogen keuzes zijn gemaakt, die 

op grond van deze wijzigingsbevoegdheid, weer herroepen zouden kunnen worden. De 

Raad adviseert in het ROPV nadere criteria op te nemen, dan wel in de toelichting 

specifieker aan te geven in welke gevallen de minister deze wijzigingsbevoegdheid kan 

uitoefenen. 

 

                                                                 
24 Zie bijvoorbeeld artikel 7.5, onderdeel b 
25 Zie artikel 7.7 en 7.8. 
26 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 30. 
27 ROPV, Afstemmingsnota van Beleidsuitgangspunten, p. 3. 
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3.8 Op grond van artikel 12.1 van de Voorschriften wint de minister, alvorens hij over 

de in dit artikel genoemde zaken een beslissing neemt, via de Omgevingstafel advies in 

bij de DIP en andere betrokken Directies, stakeholders en adviescommissies die zien op 

de belangen die betrokken zijn bij het nemen van het besluit. De uitgebrachte adviezen 

worden in de Omgevingstafel besproken en op elkaar afgestemd en er wordt een 

gezamenlijk advies aan de minister uitgebracht.28 De Raad vraagt zich af of ook het advies 

van de Raad voor Ruimtelijke Ontwikkeling wordt meegenomen in dit gezamenlijke advies 

van de Omgevingstafel of dat het advies van de Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling 

separaat daarvan wordt ingewonnen. De toelichting dient hier nader op in te gaan. 

 

3.9 Teneinde vertraging in de besluitvorming te voorkomen, is de minister bevoegd een 

besluit te nemen indien de DIP, de andere betrokken Directies, commissies en 

stakeholders niet binnen een redelijke door de minister gegeven termijn advies hebben 

uitgebracht. In deze opsomming wordt de Omgevingstafel niet met name genoemd. Dit 

roept de vraag op of de minister ook een besluit kan nemen zonder advies van de 

Omgevingstafel ontvangen te hebben.  

 

3.10 In artikel 16.2.3, eerste lid, van de Voorschriften wordt verwezen naar een functie 

als genoemd onder 16.1 m tot en met s. Dit lijkt echter 16.1 l tot en met r te moeten zijn. 

In artikel 17.2.10, eerste lid, van de Voorschriften wordt verwezen naar functies als 

genoemd in lid 17.1 onder n tot en met t. Dit zou lid 17.1 m tot en met s moeten zijn. Dit 

dient gewijzigd te worden, dan wel dient toegelicht te worden waarom in beide gevallen 

kleinschalige bedrijven niet in de opsomming meegenomen worden. 

 

3.11 In artikel 21.2.3, onderdeel a, vierde lid, van de Voorschriften wordt verwezen naar 

het onder c genoemde. Het komt de Raad voor dat naar onderdeel a, derde lid, moet 

worden verwezen. Het artikel dient op dit punt aangepast te worden. 

 

3.12 Op grond van artikel 23.3, onderdeel b, van de Voorschriften is het in de 

bestemming Toeristisch gebied Oostkust, voor zover hier van belang, onder meer verboden 

om op watersport gerichte middelen in gebruik te laten nemen. Dit teneinde rekening te 

houden met het feit dat de zee aangrenzend aan dit gebied is aangewezen als Marine 

Park. De Raad vraagt zich af of een verbod om watersport gerichte middelen te gebruiken 

daartoe niet volstaat.  

 

3.13 In een groot aantal bestemmingsgebieden zijn restaurants, bars en cafés 

toegestaan, al is dat voor een aantal bestemmingsgebieden beperkt tot uitsluitend langs 

                                                                 
28 ROPV, Toelichting, ontwerp, p. 31. 
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hoofdwegen. Voor het bestemmingsgebied Centrum Oranjestad zijn aanvullende 

voorschriften gegeven. Daar is horeca alleen toegestaan in de vorm van dag- en of 

avondhoreca, al kan de minister vrijstelling verlenen voor nachthoreca. Ten aanzien van 

de bestemming Centrum San Nicolas is als aanvullend voorschrift gesteld dat nachthoreca 

alleen is toegestaan in het uitgaansgebied. Dergelijke aanvullende voorschriften zijn niet 

gesteld ten aanzien van andere bestemmingen, waar restaurants, bars en cafés zijn 

toegestaan, waardoor het onduidelijk is welke vormen van horeca in die 

bestemmingsgebieden zijn toegestaan. Zo is bijvoorbeeld niet bepaald of in het gebied 

dat als bestemming Toeristisch gebied Westkust is bestempeld enkel dag- en of 

avondhoreca is toegestaan of dat ook nachthoreca, al dan niet met vrijstelling van de 

minister, tot de mogelijkheden behoort.  

 

4. Redactionele verbeteringen 

 

In de marge van het ontwerp en de toelichting zijn een aantal voorstellen tot redactionele 

verbetering opgenomen. 

 

5. Conclusie en eindadvies 

Hoewel de Raad de doelstelling van het ontwerp onderschrijft, is er met betrekking tot 

de uitvoering, het toezicht en de handhaving reden tot bezorgdheid. De voorschriften 

bestrijken meerdere beleidsterreinen en gezien de betrokkenheid van verschillende 

ministers, overheidsdiensten, organisaties en beheerders is het van belang dat, ter 

voorkoming van versnippering, dan wel overlapping, van beleid, beheer, toezicht en 

handhaving, de noodzakelijke overlegprocedures vastliggen en duidelijk is hoe onderlinge 

afstemming van de uit te voeren taken plaats zal vinden.  

De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het ontwerp 

verenigen en geeft u in overweging te besluiten conform de daarin neergelegde 

voorstellen, nadat met het voorgaande rekening is gehouden. 

 

De Secretaris,      De Voorzitter, 

 

 

 

 

_________________     _______________________ 

mr. A. Braamskamp     mr. F.M. d.l.S. Goedgedrag 


