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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 19 december 2007 ter uitvoering
van artikel 2, vijfde lid, van de Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (AB 2006 no.
38) (Landsbesluit Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling).

Uitgegeven, 17 januari 2008

De minister van Justitie,
H.R. Croes
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overwegende genomen hebbende:
dat het in verband met de invoering van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling
(AB 2006 no. 38) en de daaruit voortvloeiende instelling van de Raad voor de Ruimtelijke
Ontwikkeling, wenselijk is om ten aanzien van dit orgaan nadere regels omtrent de samenstelling, benoeming, ontslag en werkwijze vast to stellen;

Gelet op:

artikel 2, vijfde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling (AB 2006 no. 38);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

§ 1. De samenstelling en inrichting van de Raad voor de
Ruimtelijke Ontwikkeling
Artikel 1
1. De Raad bestaat uit zeven leden.
2. De leden van de Raad kiezen uit hun midden een voorzitter en een secretaris. De
secretaris krijgt bij zijn werkzaamheden ondersteuning van een of meer door de Directeur
aangewezen ambtenaren van de Directie.
3. De leden worden benoemd voor een aaneengesloten periode van vijf jaren die
slechts eenmaal voor eenzelfde aaneengesloten periode kan worden verlengd.
4. Degene die tot lid is benoemd ter vervulling van een tussentijds opengevallen
plaats, treedt of op het tijdstip waarop degene, wiens plaats was opengevallen, had moeten
aftreden.
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Artikel 2
1. Niet voor benoeming als lid van de Raad komt in aanmerking:
a. een ambtenaar werkzaam bij de Directie infrastructuur en planning, of bij een van de
overheidsdiensten die zitting hebben in de Plan Overleg Commissie, bedoeld in de ministeriele beschikking van de minister, belast met infrastructuur, van 19 april 2005 no.
2297;
b. een minderj arige;
c. een niet- ingezetene;
d. een Statenlid;
e. een minister;
f. een lid van de Raad van de Advies;
g. een lid van de Algemene Rekenkamer van Aruba;
h. een lid van de Sociaal-Economische Raad;
i. degene die wegens misdrijf onherroepelijk is veroordeeld.
2. Echtgenoten of bloed- en aanverwanten tot en met de tweede graad zijn niet tezamen lid van de Raad.
Artikel 3
1. Een lid van de Raad wordt ontslagen, indien die persoon:
a. hierom verzoekt;
b. binnen een aaneengesloten periode van zes maanden de helft of minder dan de helft van
de belegde vergaderingen heeft bijgewoond;
c. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan
wel hem bij een zodanige uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot
gevolg heeft;
d. bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld of wegens
schulden is gegijzeld;
e. in staat van faillissement is verklaard, dan wel aan hem surseance van betaling is verleend;
f. naar het oordeel van de Raad zijn functie verwaarloost;
g.naar het oordeel van de Raad uit hoofde van ziekte of gebrek blijvend ongeschikt is geworden om zijn functie to vervullen;
h. niet meer ingezetene is van Aruba;
i. het lidmaatschap van de Staten, de Raad van Advies, de Sociaal-Economische Raad of
van de Algemene Rekenkamer van Aruba aanvaardt;
j. de functie van minister aanvaardt.
2. Van het ontslag wordt het betrokken lid en de desbetreffende organisatie die hem
heeft voorgedragen door de Minister onverwijld schriftelijk op de hoogte gesteld.
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3. De desbetreffende organisatie doet binnen twee maanden na dagtekening van de
mededeling tot ontslag een voordracht aan de Minister voor een nieuw to benoemen lid.

§ 3. De werkwijze
Artikel 4
1. De Raad vergadert ten minste een keer per twee maanden en voorts wanneer de
voorzitter dat nodig of wenselijk voorkomt, onder de mededeling van de aangelegenheden
die behandeld zullen worden.
2. Indien tenminste twee leden van de Raad dit schriftelijk en gemotiveerd aan de
voorzitter hebben verzocht, roept de voorzitter de Raad binnen 14 dagen na de datum van
het verzoek bijeen onder melding van het gemotiveerde verzoek van de desbetreffende leden.
Artikel 5
1. Een vergadering van de Raad vindt geen doorgang indien niet tenminste vier leden aanwezig zijn. Alsdan roept de voorzitter een volgende vergadering bijeen binnen
twee weken na datum waarop de eerste vergadering plaats had moeten vinden.
2. Een zodanige vergadering vindt doorgang, ongeacht het aantal aanwezige leden.
§ 4 De advisering
Artikel 6
Indien de Minister een verzoek om advies heeft gedaan aan de Raad, brengt de Raad
zijn advies binnen een maand uit, onverminderd het bepaalde in de artikelen 6, zesde lid,
8, 12, tweede lid, 14 en 20, derde lid, van de Landsverordening ruimtelijke ontwikkeling
(AB 2006 no. 38).
Artikel 7
1. Adviezen van de Raad worden vastgesteld met gewone meerderheid van stemmen.
2. De adviezen van de Raad worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
3. Aan een advies kunnen op verzoek van het desbetreffende lid of de desbetreffende leden een of meer minderheidsnota's worden gevoegd.
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Artikel 8
De Minister verstrekt de Raad alle door deze in verband met de totstandkoming van
adviezen noodzakelijke geachte inlichtingen, tenzij het landsbelang zich naar het oordeel
van de Minister daartegen verzet.
§5. De vergoeding
Artikel 9
1. De voorzitter van de Raad ontvangt een vergoeding van Afl. 75,00 per bijgewoonde vergadering.
2. De overige leden van de Raad ontvangen een vergoeding van Afl. 50,00 per bijgewoonde vergadering.
§ 6. Slotbepaling
Artikel 10
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing
in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit Raad voor de Ruimtelijke Ontwikkeling.

Gegeven to Oranjestad, 19 december 2007

De minister van Onderwijs, Sociale Zaken
en Infrastructuur,
M.J. Tromp
De minister van Justitie,
H.R. Croes

