
WET 	  

tot vaststelling van de 17-de afdeling van de begroting 

van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 

betreffende het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond-

en Bosbeheer 

Eindverslag 

der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpbegroting van uitgaven en 

ontvangsten voor het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer 

heeft zich gebogen over de betreffende ontwerpbegroting met de daarbij behorende 

memorie van toelichtirtg. 

De commissie heeft op 11 oktober 2016 een preadvies uitgebracht. 

De commissie heeft: 

• Op 22 november 2016 de ontwerpbegroting met de gewezen minister, dhr. mr. 

Relyveld, en zijn staf besproken. In afwachting op het Ontwikkelirtgsplan 2017- 

2021 heeft de commissie ertIcele vraag- en aandachtspunten t.a.v. de 

ontwerpbegroting aan de orde gesteld. De gewezen minister en zijn staf zijn 

zoveel als mogelijk ingegaan op de gestelde vraag- en aandachtspunten. 

• Op 5 april 2017 een kennismakingsbezoek gebracht aan minister Samsoedin, 

waarbij de minister een uiteenzetting heeft gegeven over het gronduitgifte 

beleid, het systeem voor een grondaanvraag, het introduceren van een 

roulatiesysteem voor de grondinspecteurs, het versterken van de 

grondinspectie met equipment, het irttroduceren van een perceel-ID, de 

voorstellen van de canonrechten tarieven, de verhogirtg van de exportprijs van 

de verschillende houtsoorten, de natuurreservaten die onder het Ministerie 

vallen, de mangrove bossen en nadere beleidszaken die de ontwerpbegroting 

regraderen. 

• 0p8 jurti 2017 in commissieverband vergaderd, waarbij het Ontwikkelingsplan 

in relatie tot de ontwerpbegroting is besproken. 
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De conu-nissie heeft besloten om eventueel nog te rijzen vraag- en aandachtspunten 

tijdens de openbare behandeling aan de orde te stellen. 

Paramaribo, 22 juni 2017 

R. Tarnadi 

M. Jogi 

W. Waidoe 

Het 2e lid van de Cv12 heeft dit Eindverslag niet 
mede- ondertekend, vanwege uitlandigheid. 

Het 6e lid van de Cv12 heeft dit Eindverslag niet 
mede- ondertekend. 
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