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Betreft : uitgifte percelen verkavelingsproject "sabaku Village,,

Geachte collega,

Op 3 juni 2022 heb ik van u mogen ontvangen een brief d. d. 3 juni 2022
no. MoW 927l22,inzake uitgifte percelen verkavelingsproject "sabaku Village", waarin
u aangeeft dat u via de media heeft vernomen dat:

- de Staat het terrein gelegen in het district Paramaribo en deel uitmakende van
het perceelland, groot 45,9792 ha gelegen achter en grenzend aan de
voormalige plantages de Morgenstond, Clevia en Leonsberg heeft
overgekocht;

- dat het Ministerie van Openbare Werken (OW) door het Ministerie van
Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) in kennis zou moeten worden gesteld en
daaropvolgend het verkavelingsplan ter goedkeurin gzou moeten aanbieden
aan de Minister van OW;

- dat door mijn ministerie kavels zijn toegewezen aan derden, zonder een
goedgekeurd verkavelingsplan. Het vorenmelde zou volgens u in strijd zijn
met artikel 7 lid I van de Stedebouwkundige Wet van 21 juli 1972, waarin
duidelijk staat vermeld dat het verkavelen van grond uitsluitend mag
geschieden overeenkomstig een door de Minister van OW goedgekeurd
verkavelingsplan.

Voorts geeft u in de brief aan dat door u is geconstateerd dat de kaarten zijn vervaardigd
door de landmeter, waarbij door het Managment Instituut GLIS perceelslD's zijn
verstrekt en overschrijvingen in de Staatsregister hebben plaatsgevonden, zonder dat
hiervoor een gewaarmerkte en goedgekeurde uitmetingskaart door het Ministerie van
OW is vrijgegeven en dit in strijd is met artikel 7a-2,lid 1 en2 van de Stedebouwkundige
Wetvan 1972.



Dat u op grond van het vorennoemde voorzien wenst te worden van informatie omtrent
de toegewezen terreinen en vraag! u ondergetekende om de toewijzingen per direct in te
trekken, daar wettelijke procedures niet zijn gevolgd.

Vooraf wens ik te stellen dat ik het ten zeerste betreur dat u in de media ongenuanceerde
uitspraken heeft gedaan over zaken de uitgifte van "sabaku Village" rakende die u ook
weer via de media heeft vernornen. Dit was niet nodig als u mij eerst om de correcte
informatie had gevraagd. U heeft met uw gedane uitspraken onnodig onrust en
rechtsonzekerheid gecrederd voor burgers, die aldaar gronden toegewezen hebben
gekregen. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat het recht van grondhuur niet
financierbaar wordt gemaakt en burgers daardoor hun bouwplicht niet kunnen nakomen.

Naar aanleiding van het gestelde in uw schrijven wens ik het volgende aan te geven:

1. Het aankopen van percelen ten name van de Staat

Bij gewijzigde missive d.d. l0 februari 2020, No. 1244lRvM is door de Raad van
Ministers goedgekeurd de aankoop van het voormeld tenein door de Staat Suriname - ten
behoeve van het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (thans
geheten Grondbeleid en Bosbeheer) ten deze veftegenwoordigd door de Minister van
GBB,

Dat de akte van koop-verkoop en levering reeds was getekend op l8 februari 2020 en ook
ter overschrijving was aangeboden, doch dat door fouten in de akte, deze niet
overgeschreven kon worden en wegens het vervallen van de volmacht van de Stichting
Pensioenfonds van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij N.V. (van 07 januari 2020)
op 29 februari 2020, er geen rechtsgeldige correcties meer konden geschieden met
gebruikmaking van die betreffende volmacht.

Dat de wens van koop-verkoop en de gemaakte afspraken tussen partijen nog steeds van
kracht waren aangezien de koopsom ook reeds deels was voldaan, zijn partijen derhalve
opnieuw overgegaan tot ondeftekening van de akte van koop-verkoop en levering op 1

december 2021.

Door overschrijving van de voormelde akte van koop-verkoop en levering in de daarvoor
bestemde Openbare registers ten kantore van de Bewaarder van het Management Instituut
GLIS (C288217644) zijn voormelde percelen ten name gesteld van de Staat SURINAME
en derhalve deel uitmaken van het VRIJE DOMEIN VAN DE STAAT.

2. Het aanbieden van een verkavelingsplan ter goedkeuring aan het Ministerie
van Openbare Werken

Bij beschikking van de Minister van Opbouw van 2l augustus 1980 No. 5901/0837 ter
uitvoering van het Staatsbesluit van 27 januari 1970 (G.B. 1970 No. 5), zoals laatstelijk
gewijzigd bij Staatsbesluit van 18 januari 1978 (G.B. 1978 No. 5), zijn bepaalde
toegewezen taken van het Ministerie van Opbouw thans Grondbeleid en Bosbeheer,
waaronder de OPMETINGEN EN VERKAVELINGEN van VRIJ DOMEINGROND
toevertrouwd aan de DIENST DER DOMEINEN.



De VERKAVELING VAN VRIJ DOMEINGROND geschiedt derhalve in opdracht van
het Ministerie van GBB door l'ret Hoofd van de Dienst der Domeinen. De toewijzing van
percelen onder de beperkte zakelijke titel "GRONDHUUR" is een prerogatief van de
minister belast met het grondbeleid met name de Minister van GBB. Ter adstructie wordt
u verwezen naar het bepaalde in artikel 1 van het Decreet Uitgifte Domeingrond S.B.
1982 no. 11, zoals laastelijk gewijzigd bij S.B. 2017 no. 85.

3. Het verkavelen en toewijzen van gronden zonder verkavelingsplan in strijd
met artikel 7 lid I van de Stedebouwkundige Wet van 2l juli 1972

Ingevolge de Stedebouwkundige Wet van 21 juli 1972 (G.8. 1972 no.96) wordt onder
verkavelen verstaall, het verdelerl varl een terrein rnet een zakelijke titel in twee of meer
grondstukken geschikl voor bebouwingsdoeleinden.

Bij de opmeting en verkaveling van VRIJ DOMEINGROND is er geen sprake van het
verdelen van een terrein met een zakelijke titel in twee of meer grondstukken, doch van
het verdelen van de grond voor het "verlenen " van enig persoonlijk/zakelijk recht op
domeingrond.

Een door de Minister van OW goedgekeurd verkavelingsplan, zoals u in uw brief
suggereert, is voor de verkaveling en uitgifte door de Staat wettelijk NIET vereist.
Toegevoegd kan wordeu dat de wettekst waarnaar u verwijst in 1982 bij Decreet L8 S.B.
1982 no. 94 is toegevoegd ter bestrijding van illegale verkavelingen en slechts toeziet op
particuliere verkavelingen. Zie de Memorie van Toelichting.

4. Het toekennen van perceelslD's en het overschrijven van de akte zonder
uitmetingskaart van OW in strijd met artikelTa-2,lid 1 en 2 van de
Stedebouwkundige W et v an 1972

Zie hiervoor de opmerking onder punt2. Naar aanleiding daarvan kan gesteld worden dat
de verleende perceelslD's en de overschrijving van de akte van koop-verkoop en levering
confbrm de "Wet Grondregistratie en Land Informatie Systeem" S.B 2009 no. 149 is
geschied.

Concluderend kan worden gesteld, dat de voormelde grondaankoop en uitgifte daarvan
volgens de juiste wettelijke procedures en -grondslagen is geschied en het door u
geconstateerde gebaseerd is op de onjuiste interpretatie van wet-en regelgeving.

Het Ministerie van OW ziet toe op de technische zaken bU verdeling, waarbij
onroerendgoed waarop er een zakelijke titel rust z.a. het recht van grondhuur/erfpacht
wordt overgedragen, maar niet op de gronduitgifte of het gronduitgiftebeleid.

Om redenen voormeld kan derhalve niet worden voldaan aan uw verzoek om per direct
de toewijzingsbeschikkingen in te trekken.

Hopende u hiermede genoegzaam te hebben geinformeerd, verblijf ik.



De Minister van G
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Geachte Collega,

in het district paramaribo en deer uitmakende van het ;:;"#;;:;::"i::;#T::gelegen achter en grenzend aan de voormalige prantages de Morgenstond, crevia enLeonsberg' herhaatdelijk aan de orde gesteld door het hoogste cortege van de staat en wordtdienaangaande, het vorgende onder uw aandacht gebracht."'-"=t= 
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De verkavelingsaanvraag van het onderwerpelijke project is destijds ingediend d.d. 5 mei2o16 t'n'v' de heer D' de vries, namens de stichting pensioenfonds bestemd voor
I ::i"-1-t:-van 

Staatsolie Maatschappri suriname N.v. Dit verkavetingsplan is technischi nlmmer goedgekeurd' gezien het ptan niet voldeed aan de technische vereisten van heti Ministerie van Openbare Werken.

Via de media is verder vernomen.Uat:
- De Staat het voornoemd terrein in deze heeft overgekocht, hetgeen aanduidt dat deeigenaar van het perceel is gewijzigd, waarbij uw ministerie ons hiervan in kenniszou moeten stellen en daaropvolgend het verkaveringsplan ter goedkeuring zoumoeten aanbieden.
- Er kavels toegewezen zijn aan derden, zonder een goedgekeurd verkavelingsplanmet alle gevolgen van dien aard.
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Het vorenvermelde is in strijd met artikel 7 lid 1, van de stedebouwkundige wet van 21, juli
1"972, waarin duidel'rjk staat vermeld dat het verkavelen van grond uitsluitend rnag
geschieden overeenkomstig een door de Minister goedgekeurd verkavelingsplan.
Met de Minister wordt in deze beduid de Minister van openbare werken.

Voorts is geconstateerd dat kaarten zijn vervaardigd door de Landmeter, waarbij door het
Ml-GLIS perceelslD'S zijn verstrekt en overschrijvingen in de staatsregister hebben
plaatsgevonden, zonder dat hiervoor een gewaarmerkte en goedgekeurde uitmetingskaart
door het Ministerie van openbare Werken is vrijgegeven. Dit in strijd met artikel 7a, -2lid L

en lid 2 van de Stedebouwkundige Wet van 1972.

ln het kader hiervan vraag ik mij te voorzien van informatie omtrent de toegewezen
terreinen.

Tot slot zal het Ministerie conform de mogelijkheden die de wet biedt, het proces inzetten
om juridische maatregelen te treffen tegen de overtreders en vraag ik u om deze
toewijzingen per direct in te trekken, aangezien de wettelijke procedures niet zijn gevolg.

t

I
I
I

Hoogachtend,
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ffi+rani'tt.r van openbare Werken,
l' dr. Riad J. Nurmohamed

(App: 85O0283 / E: riadnur@hotmait.com)


