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Onderwerp:

Ontwerp van Landsbesluit tot wijziging van de samenstelling en het presentiegeld
van de commissie van deskundigen, bedoeld in artikel 5, zesde lid, van de
Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning (uw volgnummer, LH14/0016).

Advies:

Met verwijzing naar uw adviesverzoek d.d. 26 augustus 2014 om het oordeel van
de Raad van Advies inzake bovengenoemd onderwerp en de behandeling hiervan
in de vergadering van de Raad d.d. 16 september 2014 en de vaststelling hiervan
in de vergadering van de Raad d.d. 16 september 2014, bericht de Raad u als
volgt.
Het ontwerp-Iandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt er toe nieuwe
leden van de commissie van deskundigen aan te wijzen , zoals bedoeld in artikel 5,
zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning, alsmede het
aantal commissieleden uit te breiden en het presentiegeld te verhogen .
De Raad heeft geen zwaarwegende bedenkingen en adviseert slechts toe te
lichten of beoogde commissieleden worden geselecteerd aan de hand van vooraf
opgestelde functiecriteria. Tevens adviseert de Raad om toe te lichten wie in de
plaats treedt van de secretaris bij zijn afwezigheid en waarom de secretaris geen
vergoeding ontvangt voor zijn werkzaamheden.
In de bijlage zijn vermeld de opmerkingen van redactionele en wetstechnische
aard. Deze opmerkingen worden geacht integraal deel uit te maken van het
onderhavige advies.
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Concluderend geeft de Raad , de regering in overweging het ontwerp-Iandsbesluit,
houdende algemene maatregelen vast te stellen , nadat aan de opmerkingen van
de Raad aandacht zal zijn geschonken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de Raad van 16 september 2014.

De Secretaris

Vice-voorzitter

RvA no. SM/14-14-LB
2

~

Council of Advice
Raad van Advies

Strengtfzening Our (J)emocracy

BIJLAGE bij het advi es d.d. 16 september 201 4, RvA no. SM/14-14-LB
Opmerkin gen van redactionele en wetstechnische aa rd
Het ontwerp en de nota van toelichting bevat een aantal redactionele en
wetstechnische onvolkomenheden. De Raad geeft de volgende niet-limitatieve
voorbeelden.

Het ontwerp:
a. Voorgesteld wordt om in artikel I, onderdeel B, "Martina Eunicio" te vervangen
door: de heer Eunicio Martina. Dit zonder gebruik te maken van
aanhalingstekens in overeenstemming met aanwIJzing 171 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving van Sint Maarten.
b. Voorgesteld wordt om in artikel I, onderdeel C, eerste lid, het woord "Geplaatst"
zonder hoofdletter te schrijven.
c. Voorgesteld wordt om in artikel I, onderdeel C, tweede lid, het woord "wordt"
weg te laten na het bedrag "NAf 50,00".
d. Ten behoeve van de vindbaarheid geeft de Raad de regering in overweging
mee om in het opschrift, melding te maken van het landsbesluit dat onderwerp
is van wijziging.
De nota van toelichting:
e. De artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel A, vermeldt dat de
voormalige commissieleden worden vervangen door nieuwe leden. De Raad
constateert echter dat de heer David Morrison en de heer Ronaid Alexander
Martin Daal, als leden worden herbenoemd. De Raad adviseert de toelichting
aan te passen zodat duidelijk is dat niet alle leden worden vervangen.
f. Voorgesteld wordt om in de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel A,
in de derde alinea, waar het gaat om de plaatsvervangende leden , het woord
"vier" telkens te vervangen door het woord "twee", aangezien in het ontwerp
slechts twee plaatsvervangende leden worden aangewezen. Tevens wordt
voorgesteld om na het woord "zijn" een komma toe te voegen .
g. Voorgesteld wordt om in de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel A,
in de vierde alinea, de eerste zin te verwijderen . In deze zin is vermeld dat de
leden zelf de voorzitter uit hun midden kunnen aanwijzen. De Raad meent
echter dat dit strijdig is met het ontwerp, omdat in het ontwerp de voorzitter
wordt aangewezen.
h. Voorgesteld wordt om in de artikelsgewijze toelichting op artikel I, onderdeel B,
'mevrouw Bell' te vervangen door: de heer Eunicio Martina; dit in
overeenstemming met het ontwerp. Tevens wordt voorgesteld om de
voornaam van de heer Boasman te vermelden.
i. Voorgesteld wordt om in het algemene deel van de toelichting, in de eerste
paragraaf, de woorden: "over ontwerp-ontwikkelingsplannen" te vervangen
door "omtrent tegen een ontwerp-ontwikkelingsplan gerichte bezwaren als
bedoeld in artikel 5, vijfde lid,
IJ.
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De Raad merkt op dat in de vierde alinea van de artikelsgewijze toelichting op
artikel I, onderdeel A, de termen "plaatsvervangend voorzitter" en
"waarnemend voorzitter" worden gebruikt. Voorgesteld wordt om één term te
hanteren.
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