
 
 
 
 

Samenvatting advies over het ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, 
tot wijziging van het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) (aanwijziging 
Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat)  
 
De Raad van Advies heeft op 18 januari 2016 advies uitgebracht over het ontwerp-landsbesluit 

aanwijzing Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat.  

Op grond van het op 2 februari 1971 gesloten Ramsar-verdrag is Aruba verplicht om het Spaans 

Lagoen-gebied als natuurreservaat aan te wijzen. Met dit ontwerp-landsbesluit voldoet Aruba aan 

deze verplichting. 

Het Spaans Lagoen-gebied wordt toegevoegd aan het Parke Nacional Arikok. Het landsbesluit is 

niet van toepassing op eigendoms- en erfpachtterreinen die in dit gebied liggen. Voor een 

aanduiding van het Spaans Lagoen-gebied wordt verwezen naar een nieuwe bijlage III bij het 

Landsbesluit Parke Nacional Arikok. De Raad vindt deze aanduiding echter niet voldoende 

duidelijk. Ook is niet duidelijk of en welke terreinen er zijn, waarop het landsbesluit niet van 

toepassing zal zijn. De Raad adviseert daarom het aan te wijzen gebied met kadastrale gegevens 

(zoals meetpunten en coördinaten) aan te geven, of, als dat niet mogelijk is, bijlage III te 

verduidelijken en (de grenzen) van het gebied te beschrijven. De Raad is van mening dat dan pas 

volledig beoordeeld kan worden of het gebied voldoende beschermd kan worden 

Door het toevoegen van het gebied aan het Parke Nacional Arikok komt het beheer van het 

Spaans Lagoen in handen van de stichting Fundacion Parke Nacional Arikok (FPNA). Deze 

stichting ontvangt subsidie van de overheid. In het beleidsdocument FPNA staat dat deze 

subsidie nu al niet voldoende is voor de dagelijkse werkzaamheden en het onderhoud van het 

park. De Raad vraagt zich dan ook af of de FPNA wel voldoende in staat zal zijn ook het Spaans 

Lagoen-gebied te beheren. Uit de Landsbegroting 2017 blijkt niet dat de FPNA meer subsidie zal 

krijgen. Op grond van de Comptabiliteitsverordening 1989 moet de regering aangeven of en in 

hoeverre het ontwerp gevolgen heeft voor de lopende en de toekomstige begrotingen. De Raad 

vindt het daarom noodzakelijk dat de regering hier in de nota van toelichting aandacht aan 

schenkt.  

Bij dit advies heeft de Raad dictum 3 gegeven: 

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

adviseert de regering te besluiten conform de in het ontwerp gedane voorstellen, nadat met het 

advies van de Raad rekening is gehouden.’ 

 

De verantwoordelijkheid voor het openbaar maken van de volledige tekst van het advies van de Raad van Advies ligt 

op grond van artikel 6 en 7, eerste lid, onder c, van de Landsverordening openbaarheid van bestuur bij de minister 

van Justitie. 

De in dit geval van toepassing zijnde bepalingen van de Landsverordening openbaarheid van bestuur (AB 1999 no. 
12) luiden: 



Artikel 6: 
1. Onverminderd het tweede lid, maakt de Minister openbaar:  

a. de adviezen die de Raad van Advies ingevolge artikel 17 van de Landsverordening Raad van 
Advies (AB 1992 no. GT 3) uitbrengt;  

2. De openbaarmaking van adviezen betreffende wettelijke regelingen geschiedt door de minister van Justitie.  
Artikel 7, eerste lid, onder c:  
De openbaarmaking van adviezen als bedoeld in artikel 6, eerste lid, geschiedt, voor zover het betreft adviezen over 
landsbesluiten, houdende algemene maatregelen, gelijktijdig met de plaatsing van de desbetreffende wettelijke 
regeling in het Afkondigingsblad van Aruba.  

 


