
WET van 	  
houdende regels met betrekking 
tot het gebruik van wegbermen 
(Wet gebruik wegbermen) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich op dd. 28 mei 2019 
gebogen over de onderhavige ontwerpwet en de hierbij behorende Memorie van 
Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter het doel van de ontwerpwet, namelijk het 
vaststellen van regels ten aanzien van het gebruik van de berm van de weg. 

Er bestaan zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien van 
de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée: 

1. De Commissie wenst te vernemen welke instantie belast is met het verstrekken van 
vergunningen ten aanzien van het opzetten van obstakels en of opstallen op de 
bermen, zoals gedefinieerd in de ontwerpwet. Welke criteria gelden hiervoor? 

2. De Commissie wenst meer duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de 
begrippen "obstakels" en "opstallen", zoals opgenomen in de ontwerpwet? 

3. De Commissie wenst meer duidelijkheid te verkrijgen ten aanzien van hetgeen is 
opgenomen in artikel 5 van de ontwerpwet ten aanzien van het verwijderen van 
obstakels en opstallen. 

De Commissie acht het nodig om van tenminste enkele betrokken actoren uiterlijk 11 
juni 2019 schriftelijke feedback te verkrijgen inzake de ontwerpwet en zal daartoe de 
volgende actoren aanschrijven: 

- Vertegenwoordigers van het Ministerie van Openbare Werken (Afdeling 
Verkeer en Afdeling Ontwatering; 

- Vertegenwoordigers van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling; 
- Vertegenwoordigers van Justitie en Politie; 

Vertegenwoordigers van het Ministerie van Ruimtefijke Ordening, Grond en 
Bosbeheer; 
De initiatiefnemer; 

Nadat de Commissie de feedback heeft ontvangen zullen de bovengenoemde actoren 
op een nader te bepalen datum worden uitgenodigd om tijdens een hoorzitting in te 
gaan op hun feedback. 
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Op basis van het gestelde, vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het 
kader van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 

Paramaribo, 28 mei 2019 

r"Th\ s,  

(Vz) 

t thi)\ 

D. Sharrnéri 

G. Sapodn 

K. Gangaram-Panday 
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