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Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 

29ste januari 2015 tot wijziging van de samenstelling en het 

presentiegeld van de commissie van deskundigen, bedoeld 

in artikel 5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkelingsplanning 

  

 

IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

De Gouverneur van Sint Maarten, 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

 dat het noodzakelijk is de samenstelling van, en de toe te kennen 
vergoeding aan, de leden van de commissie van deskundigen te wijzigen; 
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, vastgesteld het navolgende 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen: 

 

 

Artikel I 

 
 Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot aanwijzing van 
de leden van de commissie van deskundigen ter uitvoering van artikel 5, 
zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkelingsplanning 

wordt als volgt gewijzigd: 
 
A  
 
 Artikel 3 komt te luiden: 
 
Artikel 3. 

 De commissie bestaat uit de volgende leden: 
 a. Henriquez-Dijkhoffz, Eveline - lid tevens voorzitter; 

 b. Daal, Ronald Alexander Martin – lid; 
 c. Morrison, David – lid; 
 d. Deher, Brian – lid; 
 e. Bervoets, Tadzio – lid; 
 f. Jagtiani, Arun – plaatsvervangende lid; en,  

 g. Carter, Frank – plaatsvervangend lid. 
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B 

 
 In artikel 3A wordt “de heer Rafael A. Boasman” vervangen door: Eunicio 
Martina. 
 

C 
  
 Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 
 
 1. Onder de plaatsing van de aanduiding “1.” Voor de tekst wordt “De 
leden van de commissie” vervangen door “De leden en de secretaris van 
de commissie” en wordt “NAf 50,00” vervangen door: NAf 150,-.  

 
 2.Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 
 2. In afwijking van het eerste lid maakt de voorzitter aanspraak op 
presentiegeld ad NAf 200,- per vergadering.    

 

 

Artikel II 
 
 1. Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt, zodra deze 
in het Afkondigingsblad is geplaatst, in werking met ingang van de eerste 
dag van de zevende week na de datum van bekrachtiging. 
 2. In afwijking van het eerste lid, treedt dit landsbesluit, houdende 
algemene maatregelen: 

 a. in werking met ingang van de eerste dag van de derde week na de 
beslissing van het Constitutioneel Hof indien de Ombudsman een zaak 
aanhangig heeft gemaakt als bedoeld in artikel 127, derde lid, van de 
Staatsregeling; of,  
 b. niet in werking indien het Constitutioneel Hof oordeelt dat dit 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen niet verenigbaar is met de 
Staatsregeling. 

 

 Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt met de nota 

van toelichting in het Afkondigingsblad geplaatst. 

 

 

 

          Gegeven te Philipsburg, drieëntwintig januari 2015  

De Gouverneur van Sint Maarten 

 

 

 

De Minister van Volkshuisvesting,  

Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur  

 

 

 

Negenentwintigste januari 2015 

De Minister van Algemene Zaken 

 

          Uitgegeven de dertigste januari 2015; 

          De Minister van Algemene Zaken 

          Namens deze, 

          Hoofd Afdeling Juridische Zaken & Wetgeving 
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NOTA VAN TOELICHTING 

 
Algemeen deel 
 
 Op grond van artikel 5, zesde lid, van de Landsverordening ruimtelijke 

ontwikkelingsplanning vraagt de minister advies over ontwerp-
ontwikkelingsplannen aan een daartoe in te stellen commissie van 
deskundigen. Op basis van deze rechtsgrondslag is tevens de taak en 
samenstelling van deze commissie bij landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, geregeld.   
 
 Door het terugtreden van de thans in deze regeling genoemde leden 

dienen nieuwe leden te worden benoemd. Met het benoemen van nieuwe 
leden zal het functioneren van de commissie gewaarborgd blijven.   
 
 Daarnaast wordt het presentiegeld van de leden dat per keer wordt 
uitgekeerd verhoogd van NAf 50,- naar NAf 150,- voor gewone leden en 

naar NAf 200,- voor de voorzitter. De vergoeding van NAf 50,- dateert uit 

1997 en is sindsdien ongewijzigd gebleven. Met deze aanpassing is het 
bedrag aangepast aan het verloop van de tijd en ligt het meer in lijn met 
de veelal complexe aard en daarmee gemoeide tijd van de 
advieswerkzaamheden. 
 
Financiële paragraaf 
 

 De presentiegelden zijn sinds de installatie van deze commissie in 1997 
niet meer gewijzigd. De voorgestelde wijziging vormt de gelegenheid om 
dit bedrag in overeenstemming te brengen met de huidige tijd en 
inzichten.  
 
 De hieruit voortvloeiende financiële verplichting komt ten laste van de 
begroting van het Ministerie van VROMI. De reguliere kosten, te weten de 

presentiegelden, komen ten laste van begrotingspost 43499.9115.90008 
van het Ministerie van VROMI.  

 
Artikelsgewijs deel 
 
Artikel I 

 
Onderdeel A  
 
 Met dit artikel wordt de vernieuwde samenstelling van de commissie 
geregeld. De voormalige commissieleden worden vervangen door nieuwe 
leden. 
 

 Bij het functioneren van nieuwe leden is het van belang dat er geen 
verstrengeling van belangen plaatsvindt. Dit kan onder omstandigheden 
het geval zijn indien het betreffende lid in de beroepsuitoefening belangen 
heeft die ook spelen in het betreffende dossier waarover geadviseerd 
wordt. In die gevallen is het zaak dat het commissielid bij de advisering op 

dit dossier niet betrokken wordt. 
 

 Voorgesteld wordt om niet alleen vijf (reguliere) leden te benoemen 
zoals tot op heden is gebeurd, maar tevens vier plaatsvervangende leden 
aan te wijzen. Omdat de praktijk leert dat wegens andere verplichtingen 
niet altijd alle leden aanwezig kunnen zijn worden nu tevens vier leden 
benoemd die fungeren als plaatsvervanger voor degene die 
mogelijkerwijze  is verhinderd. 

 
 Omdat geen werkprocedure is vastgelegd voor de commissie is het 
mogelijk dat de leden zelf de voorzitter aanwijzen uit hun midden. Bij 
absentie van de voorzitter kan een plaatsvervangend voorzitter door en uit 
de leden worden aangewezen. Bij absentie van een of meerdere leden 
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kunnen door de voorzitter of waarnemend voorzitter een of meerdere 

plaatsvervangende leden worden gevraagd deel te nemen aan de 
advisering. 
De verschillende reguliere en plaatsvervangende leden hebben 
verschillende achtergronden en expertises. Daardoor kan een afgewogen 

advisering plaatsvinden. 
 
Onderdeel B  
 
 Omdat de heer Boasman (voorheen secretaris van deze commissie) deze 
functie niet meer uitoefent wordt mevrouw Bell aangewezen als de nieuwe 
secretaris van de commissie van deskundigen. 

 
Onderdeel C  
 
 De vergoeding van NAf 50,- dateert al uit 1997 en is al die tijd 
ongewijzigd gebleven. Met deze aanpassing is het bedrag aangepast aan 

het verloop van de tijd en ligt het meer in lijn met de veelal complexe aard 

en daarmee gemoeide tijd van de advieswerkzaamheden. 
 
 
 
De Minister van Volkshuisvesting,  
Ruimtelijke Ordening, Milieu en Infrastructuur 
 

 
 
De Minister van Algemene Zaken 

 

 

 

 


