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LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 25 november 2008 in verband met het aanwijzen van het trace Ringweg 3 als grond, bedoeld in artikel 30 van
de Bouw- en woningverordening (Landsbesluit trace Ringweg 3)

Uitgegeven, 18 december 2008

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

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat de spoedige voltooiing van de Ringweg 3 noodzakelijk is voor de opbouw van
een structureel wegennet voor het eiland, en in het bijzonder ter verbetering van de
mobiliteit en verkeersveiligheid rond Oranjestad;
- dat een gedeelte van de Ringweg 3 reeds is aangelegd en daardoor het trace van de
Ringweg 3 al vastligt en er door de stedenbouwkundige ontwikkelingen geen fysieke ruimte meer bestaat om het trace te wijzigen;
dat de technische planning voor de aanleg van de ontbrekende trajecten van de
Ringweg 3 in een vergevorderd stadium verkeren;
- dat ook de benodigde financiele middelen ter voltooiing van de Ringweg 3 zijn gereserveerd, zodat de rest van de Ringweg 3 in de nabije toekomst kan worden aangelegd;
- dat om te bereiken dat het trace Ringweg 3 ook daadwerkelijk voltooid kan worden
een bouwverbod op grondgebied van het trace noodzakelijk is;

Gelet op:
artikel 30 van de Bouw- en woningverordening (AB 1999 no. GT 9);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel 1
1. Het trace Ringweg 3 is aangewezen als grond, bestemd voor de aanleg, de
verbreding of verbetering van een openbare weg in het belang van stelselmatige bebouwing in de naaste toekomst, bedoeld in artikel 30 van de Bouw- en woningverordening.
2. In de bij dit landsbesluit behorende bijlage is op de kaart het gehele traject
van het trace Ringweg 3, bedoeld in het eerste lid, gearceerd aangegeven en op vier
deelkaarten het trace Ringweg 3 per traject.
3. Het trace Ringweg 3 bestaat uit rijbanen, een middenberm en aan weerzijden
van de rijbanen een bufferzone.
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Artikel 2

1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn
plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
2. Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit trace Ringweg 3.

Oranjestad, 25 november 2008
F.J. Refunjol

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

