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STAATSBESLUIT
21 MEI 2007

houdende instelling van het

OVERLIGGEND WATERSCHAP MCP
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STAATSBESLUIT van 21 mei 2007
houdende oprichting van het overliggend waterschap
Multipurpose Corantijn Project (MCP) en vaststelling van het
Bestuursreglement
(Bestuursreglement Waterschap MCP)
---------------------------------------------

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

Overwegende, dat ter uitvoering van artikel 1 lid 1, lid 3 en lid 5, artikel 3 lid 1
en lid 2 en artikel 4 lid 1 van de Waterschapswet 1931 (G.B.1932 no. 32, zoals
laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28) het nodig is het volgende vast te stellen;
Heeft, de Staatsraad gehoord, vastgesteld het onderstaand door de Raad van
Ministers voorbereid staatsbesluit:
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Definities
Artikel 1
Voor de toepassing van dit staatsbesluit wordt verstaan onder:
a. Minister: Minister belast met regionale ontwikkeling;
b. Districts-Commissaris: Districts-Commissaris van het district waarin het
waterschap als vermeld in artikel 2 lid 1 van dit staatsbesluit is opgericht;
c. Districts-Administrateur: Districts-Administrateur van het district waarin het
waterschap als vermeld in artikel 2 lid 1 van dit staatsbesluit is opgericht.
d.
Inliggend waterschap: een waterschap waarvan het waterschapsgebied ligt
binnen de grenzen van het waterschapsgebied van het waterschap dat bij dit
staatsbesluit wordt opgericht.
Oprichting begrenzing en werkzaamheden
Artikel 2
1. In het district Nickerie wordt opgericht het overliggend waterschap Multipurpose
Corantijn Projekt, afgekort waterschap MCP.
2. Dit waterschap heeft ten doel:
a. het voorzien van het waterschapsgebied van voldoende irrigatiewater en het
afvoeren van overtollig water uit het waterschapsgebied;
b. het verlenen van diensten aan en het behartigen van de gemeenschappelijke
belangen van de inliggende waterschappen.
3. Het waterschapsgebied van dit waterschap wordt begrensd;
ten noorden door de Nickerierivier en de monding van de Corantijnrivier,
ten zuiden door de Nannikreek en het Suriname kanaal,
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ten westen door de rechteroever van de Corantijnrivier,
ten oosten door de westelijke grens van het bedrijf, thans bekend als bedrijf
Alibux, en de oostelijke grens van de Groot- en Klein Henarpolder.
4. Tot dit waterschap behoren:
a. alle inliggende waterschappen, alsmede de gronden, polders en andere
terreinen gelegen binnen de grenzen van het waterschapsgebied.
b. de bij beschikking van de minister, op voordracht van de minister van
landbouw, veeteelt en visserij aan te wijzen aanvoer- en afvoerwegen niet
liggend binnen het waterschapsgebied.

5. De in lid 4 sub b van dit artikel bedoelde beschikkingen van de minister worden in
het Advertentieblad van de Republiek Suriname gepubliceerd.
6. De aanwijzing tot aanvoer- of afvoerwaterweg als bedoeld in lid 4 sub b van dit
artikel, treedt
inwerking de dag volgende op die van de publicatie van de beschikking in het
Advertentieblad van de Republiek Suriname, tenzij in de beschikking zelf anders
is
bepaald.
7. De werkzaamheden van dit waterschap tot zijn doel omvatten, behoudens
hetgeen bij of krachtens de Waterschapswet 1931 is aangegeven:
a. het beheer en onderhoud van het pompgemaal te Wakay, alsmede andere
door de minister bij beschikking aan te wijzen waterwerken, dienend tot
aanvoer of afvoer van water naar en van het waterschapsgebied;
b. het beheer en onderhoud van alle waterwegen, hoofdleidingen en overige
leidingen en trenzen in het waterschapsgebied alsmede de daarin
voorkomende kunstwerken, voorzover het beheer en onderhoud niet tot de
taak of verantwoordelijkheid van een inliggend waterschap of een andere
rechtspersoon of natuurlijke persoon behoort;
c. het beheer en onderhoud de dammen en kaden grenzend aan de
waterwegen, hoofdleidingen en overige leidingen en trenzen in het
waterschapsgebied, voorzover het beheer en onderhoud niet tot de taak
van een inliggend waterschap behoort;
d. het aanleggen of doen aanleggen van hydrologische kunstwerken ter
realisering van zijn doel;
e. het verlenen van fysieke en administratieve diensten aan de inliggende
waterschappen, al dan niet tegen kosten vergoeding;
f. andere bij beschikking van de minister, op voordracht van de minister van
landbouw, veeteelt en visserij, aan dit waterschap op te dragen taken.

II. BELANGHEBBENDEN
Artikel 3
Onder belanghebbenden worden verstaan:
1. De inliggende waterschappen als bedoeld in artikel 2 lid 4 sub a.
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2. a. De eigenaren van de gronden, polders en andere terreinen die liggen binnen
het
waterschapsgebied, doch buiten een inliggend waterschap als bedoeld in
artikel 2 lid 4 sub a, behoudens het geval vermeld in sub c van dit lid van dit
artikel.
b. Degenen die de gronden die liggen in de gebieden als bedoeld in sub a van
dit lid
van dit artikel en waarvan de eigenaar niet bekend is, in gebruik hebben.
c. Degenen die ten minste één jaar onafgebroken grond, gelegen binnen de
gebieden
als bedoeld in sub a van lid 2 van dit artikel van de eigenaar in gebruik
hebben
gekregen of feitelijk in gebruik hebben, ongeacht de rechtstitel waarop dat
gebruik
steunt.

3. Bij beschikking van de minister kunnen de eigenaren van gronden gelegen aan
de aanvoer – of afvoerwaterwegen die bij beschikking, als bedoeld in artikel 2 lid
4b, als behorend tot het waterschap zijn aangewezen, als belanghebbende
worden aangewezen. Het bepaalde in lid 2 sub b en sub c van dit artikel is dan
van overeenkomstige toepassing.
4. Bij beschikking van de minister kunnen instanties die van overheidswege belast of
verantwoordelijk zijn voor de waterhuishouding in de gebieden grenzend aan de
aanvoer- of afvoerwaterwegen die bij beschikking als bedoeld in artikel 2 lid 4b
als behorend tot het waterschap zijn aangewezen, als belanghebbende worden
aangewezen.
5. Voor de in het lid 3 en 4 van dit artikel bedoelde beschikkingen geldt ten aanzien
van de publicatie en inwerkingtreding het bepaalde in de leden 5 en 6 van artikel
2.
Lijst van belanghebbenden
Artikel 4
1. Het bestuur van het waterschap maakt binnen 12 maanden na inwerkingtreding
van dit reglement een lijst van belanghebbenden op onder vermelding van:
a. namen, voornamen, woonplaats dan wel plaats van vestiging indien het
rechtspersonen betreft;
b. de oppervlakte en ligging van de grond die belanghebbende in eigendom of
gebruik heeft;
c. het aantal stemmen, dat iedere belanghebbende kan uitbrengen;
d. de namen, voornamen en woonplaatsen van degenen aan wie de uitoefening
van het stemrecht is opgedragen overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.
2.

De lijst van belanghebbenden ligt steeds ter inzage op het kantoor van het
waterschap.
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Stemgerechtigden
Artikel 5
1.

Stemgerechtigd is iedere belanghebbende als bedoeld in artikel 3 en die
vermeld is op de lijst bedoeld in artikel 4 lid 1.

2.

De belanghebbenden zijn verdeeld in drie categorieën, te weten, die als
bedoeld in artikel 3 lid 1, als bedoeld in artikel 3 lid 2, en als bedoeld in artikel 3
lid 3 en 4.

3.

a) De belanghebbenden als bedoeld in artikel 3 lid 1 zijn gerechtigd tot het
uitbrengen
van zoveel stemmen als de hectaren grond, ten aanzien waarvan zij zijn
vermeld op
de lijst van belanghebbenden, als bedoeld in artikel 4, veelvouden van 50 ha
telt.
Vijftig hectare of minder geeft recht op één stem.
b) De belanghebbenden bedoeld in artikel 3 lid 2 zijn gerechtigd tot het
uitbrengen van zoveel stemmen als de hectaren grond, ten aanzien waarvan
zij zijn vermeld op de lijst van belanghebbenden, als bedoeld in artikel 4,
veelvouden van 50 ha telt, met dien verstande dat het maximum 18 stemmen
zal bedragen.
c) Voor de belanghebbenden bedoeld in artikel 3 lid 3 en lid 4 wordt bij
beschikking van de minister bepaald de te hanteren grondslag voor het
aangeven van het aantal stemmen waartoe zij gerechtigd zijn.
4.

Indien meer personen als belanghebbende ten aanzien van één stuk grond
zijn vermeld, wordt het stemrecht uitgeoefend door degene met het grootste
aandeel in eigendom of gebruik. Bij gelijke aandelen wordt het stemrecht
uitgeoefend door de oudste in leeftijd en bij gelijke leeftijd door degene die het lot
aanwijst. Het bestuur verricht de loting.

5.

Het stemrecht van op de lijst van belanghebbenden vermelde rechtspersonen
wordt uitgeoefend door degene die het bestuur van die rechtspersoon aanwijst.
Deze aanwijzing wordt bekend gemaakt aan het bestuur van het waterschap.

6.

Ten minste 14 dagen vóór de stemming brengt de voorzitter dag, tijdstip en
plaats van de stemming ter openbare kennis door middel van een advertentie in
daarvoor in aanmerking komende landelijk en lokaal verspreide dagbladen, en
via een lokaal te ontvangen radio of televisie omroep, en aanplakking op de
daartoe bestemde plaats(en).

III .

SAMENSTELLING INRICHTING WERKWIJZE EN VERKIEZING
VAN HET BESTUUR
Artikel 6

1.

Het bestuur van dit waterschap bestaat uit een voorzitter en ten minste vier en
ten hoogste zes overige leden. De voorzitter wordt in functie gekozen. Het
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bestuur wijst één van zijn leden aan als ondervoorzitter, die de voorzitter bij diens
ontstentenis of belet vervangt.
2.

Het bestuur wijst één van zijn leden aan als secretaris–penningmeester. De
functies van voorzitter en secretaris–penningmeester zijn onverenigbaar.

3.

Het waterschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter
en de secretaris-penningmeester.

4.

Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt, of indien twee
leden daarom verzoeken. De voorzitter zorgt ervoor dat aan ieder bestuurslid en
aan de Districts-Commissaris, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste 8
dagen voor de dag van de vergadering de oproepingsbrief met bijbehorende
stukken wordt uitgereikt.

5.

Het bestuur vergadert slechts als de voorzitter of diens vervanger en ten minste
de helft van het aantal overige leden aanwezig zijn. Besluiten worden met
meerderheid van stemmen genomen. Bij staking der stemmen wordt over
hetzelfde onderwerp in de volgende vergadering gestemd, welke vergadering,
ook in spoedgevallen, ten minste 24 uur later gehouden wordt. Staken de
stemmen opnieuw, dan beslist de stem van de voorzitter.

6.

Van de vergaderingen van het bestuur worden binnen 7 dagen na de
vergadering notulen opgemaakt, bevattende in ieder geval alle genomen
besluiten, welke notulen door de voorzitter en de secretaris-penningmeester
worden ondertekend.

7.

De Districts-Commissaris heeft te allen tijde toegang
bestuursvergaderingen en heeft daarin een raadgevende stem.

8.

De Districts-Commissaris kan zich doen vervangen door de DistrictsAdministrateur of een door hem aangewezen ambtenaar.

9.

De voorzitter en overige leden van het bestuur worden door belanghebbenden
uit of buiten hun midden gekozen. Met name de voorzitter en secretarispenningmeester moeten over kennis en vaardigheden beschikken die een
adekwate uitoefening van hun functie garanderen.

tot

de

10. Verkiesbaar zijn de in de vorige leden van dit artikel genoemde personen die de
leeftijd van 21 jaar hebben bereikt, maar nog niet de leeftijd van 65 jaar. Indien
een bestuurslid tijdens de bestuursperiode de leeftijd van 65 jaar bereikt, wordt
het bestuurslidmaatschap daardoor niet beëindigd.
11. De voorzitter en de overige leden van het bestuur worden verkozen voor een
periode van 3 jaren. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar. Niettemin kan de
vergadering van belanghebbenden, bij motie, de voorzitter of één of meer leden
van het bestuur ontslag verlenen, indien deze het vertrouwen van de vergadering
van belanghebbenden niet meer bezitten. Van dit ontslag wordt onverwijld
mededeling gedaan aan de Districts-Commissaris door de vertegenwoordiger van
de vergadering van belanghebbenden.
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12. Ter vervulling van een tussentijds ontstane vacature vindt binnen 2 maanden na
het ontstaan ervan de verkiezing plaats in de vergadering van belanghebbenden.
De verkozene treedt onmiddellijk in functie.
13. De in het vorige lid verkozene treedt af op het tijdstip waarop degene, in wiens
plaats hij gekozen is, zou hebben moeten aftreden.
14. De minister kan, in geval de belanghebbenden niet tot verkiezing van de
voorzitter en van ten minste twee overige leden van het bestuur komen, in
afwijking van het in dit artikel bepaalde, de voorzitter en overige bestuursleden
benoemen, met dien verstande dat die voorzitter en die bestuursleden voor een
periode van maximaal 6 maanden benoemd worden, terwijl een aldus gevormd
bestuur ten spoedigste de verkiezing van een gekozen voorzitter en overige leden
van het bestuur organiseert.

IV. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR
Artikel 7
1.

Het bestuur is belast met de controle op de dagelijkse werkzaamheden van het
waterschap.

2.

Het bestuur kan in het belang van een goede taakuitoefening door het
waterschap keuren en huishoudelijke reglementen maken.

3.

Een keur wordt niet vastgesteld dan nadat de belanghebbenden in de
gelegenheid zijn gesteld schriftelijk bezwaren in te dienen bij het bestuur.
Bezwaren kunnen worden ingediend binnen 30 dagen nadat het bestuur het
ontwerp ter inzage heeft gelegd op het kantoor van het waterschap en het
districtscommissariaat en daarvan vooraf
aankondiging heeft gedaan door
middel van een advertentie in daarvoor in aanmerking
komende landelijk en
lokaal verspreide dagbladen, en via een lokaal te ontvangen radio of televisie
omroep, en aanplakking op de daartoe bestemde plaats(en).

4.

Nadat de in het vorig lid genoemde termijn voor het inbrengen van bezwaren is
verlopen, besluit het bestuur op de ingediende bezwaren en stelt de keur al dan
niet gewijzigd vast, binnen 3 maanden na afloop van de termijn van ter inzage
legging; de vastgestelde keur wordt, onder mededeling van de ingebrachte
bezwaren en de beschouwingen van het bestuur daaromtrent, de minister ter
goedkeuring toegezonden.

5.

De vastgestelde keur wordt door het waterschapsbestuur tevens aan de
Districtsraad toegezonden, welke Raad binnen 30 dagen na ontvangst haar
bezwaren tegen de vastgestelde keur aan de minister kenbaar kan maken.

6.

De keuren verbinden niet dan wanneer zij door de minister zijn goedgekeurd en
door het waterschapsbestuur in het Advertentieblad van de Republiek Suriname
zijn bekendgemaakt; na deze bekendmaking zorgt het waterschapsbestuur ten
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spoedigste voor aanplakking van de betreffende keur op één of meer plaatsen
binnen zijn gebeid.
7.

De keuren treden 30 dagen na de dag der bekendmaking in het Advertentieblad
van de Republiek Suriname in werking, tenzij in de keur zelf anders is bepaald.

8.

Het bestuur is belast met de voorbereiding van al het geen in de vergadering
van belanghebbenden ter overweging en beslissing moet worden gebracht.

9.

Het bestuur is belast met de uitvoering van besluiten van de vergadering van
belanghebbenden.

10. Huishoudelijke reglementen verbinden pas nadat in de vergadering van
belanghebbenden de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen zich
daarvoor verklaard heeft en mogen niet in strijd zijn met dit staatsbesluit.
11. De leden van het bestuur komen in aanmerking voor een door de vergadering
van belanghebbenden goed te keuren kosten vergoeding.
12. Het bestuur is bevoegd personeel in dienst te nemen en deze aan te stellen in de
functies die een behoorlijk functioneren van het waterschap vereist. Er kan een
directeur worden benoemd, die met de dagelijkse leiding van het personeel en
andere door het bestuur op te dragen taken zal zijn belast.
Geldelijk beheer
Artikel 8
1.

De zorg voor de geldmiddelen is opgedragen aan het waterschapsbestuur, dat
de verantwoordelijkheid daarvoor draagt.

2.

De secretaris-penningmeester is verantwoordelijk voor het geldelijk beheer
namens het bestuur en zorgt ervoor dat daarvan de administratie geschiedt,
volgens administratieve richtlijnen gegeven door de Districts-Administrateur.

3.

De secretaris-pennigmeester is verantwoordelijk voor de zorg voor ontvangsten
en uitbetalingen van het waterschap. Hij zorgt ervoor dat een deugdelijke
financiële administratie en bewijzen van ontvangsten en betalingen worden
bijgehouden, alsmede dat er geen betalingen zonder medetekening door de
voorzitter plaatsvinden.

4.

De secretaris-penningmeester is verplicht elk kwartaal aan de DistrictsAdministrateur inzage te verschaffen in de financiële administratie alsmede in een
eventuele kas.

5.

De Districts-Commissaris draagt zorg voor voldoende ambtelijke ondersteuning
aan de secretaris-pennigmeester door de Districts-Administrateur met het oog op
de administratie en het geldelijk beheer van het waterschap.
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6.

De leden van het bestuur zijn tezamen en ieder afzonderlijk, aan de
vergadering van belanghebbenden verantwoording verschuldigd voor het
gevoerde bestuur.

7.

De secretaris-pennigmeester is aan de vergadering van belanghebbenden
verantwoording verschuldigd voor het gevoerde financieel beheer.

8.

De directeur indien benoemd voert onder verantwoordelijkheid van het bestuur
de werkzaamheden uit voortvloeiend uit de leden 1 tot en met 4 van dit artikel.
Archief
Artikel 9

1. Het archief van het waterschap berust onder verantwoordelijkheid van de
secretaris–penningmeester van het waterschap op het kantoor van het
waterschap.
De secretaris–penningmeester zorgt ervoor dat steeds in het archief aanwezig
zijn:
a. de lijst van belanghebbenden, als bedoeld in artikel 4;
b. de legger, als bedoeld in artikel 11;
c. de notulen van de bestuursvergaderingen en de vergaderingen van
belanghebbenden;
d. het jaarplan als bedoeld in artikel 17;
e. de voorschriften en richtlijnen van de Districts-Administrateur of de in zijn
plaats door
de Districts-Commissaris aangewezen ambtenaar;
f. de financiële administratie;
g. de keuren, huishoudelijke reglementen en besluiten van het bestuur,
ondertekend
door de voorzitter en de secretaris-penningmeester;
h. de beschikkingen en besluiten van de Minister betreffende het waterschap.
2. Iedere belanghebbende heeft recht op inzage in de stukken, vermeld onder lid 1,
met uitzondering van de notulen van de bestuursvergaderingen.
V. BEHEER EN ONDERHOUD
Onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen
Artikel 10
1.

Het onderhoud van de hoofdleidingen en de inlaatwerken in kaden en dammen
behorend tot het waterschapsgebied, voorzover niet behorende tot de taak van
een inliggend waterschap, berust bij het waterschap.

2.

Het onderhoud van de aanvoer- en afvoerwaterwegen zoals bedoeld in artikel 2
lid 4 sub b, inclusief de kaden en dammen alsmede de daarin voorkomende
kunstwerken, berust bij het waterschap. Hieronder vallen ook het pompgemaal te
Wakay, alsmede overige verdeelwerken, water en kunstwerken gelegen in of aan
de waterwegen en de hoofdleidingen dienende tot aanvoer of afvoer van water
naar en van het waterschapsgebied.
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3.

De belanghebbende wiens grond gelegen is binnen het waterschapsgebied,
maar diens grond niet behoort tot een inliggend waterschap, is verantwoordelijk
voor het onderhoud van de leidingen en trenzen binnen zijn perceel en bij
leidingen en trenzen grenzend aan het perceel van een ander belanghebbende,
ieder voor de halve breedte en naar de lengte van zijn recht.

4.

Op erven en gronden, gelegen aan de aanvoer- en afvoerwaterwegen
behorend tot dit waterschap, moet vrijkomend materiaal worden ontvangen welke
tot onderhoud van die aanvoer- en afvoerwaterwegen wordt verwijderd.

5.

Het onderhoud van kunstwerken gelegen in gebieden behorend tot dit
waterschap berust bij het waterschap, tenzij wettelijk of krachtens overeenkomst
een ander daartoe verplicht is.

6.

Bij beschikking van de minister kunnen ten aanzien van het onderhoud en de
onderhoudsverplichtingen als in dit artikel bepaald wijzigingen gebracht worden.

7.

De beschikkingen bedoeld in lid 6 van dit artikel worden in het Advertentieblad
van de Republiek Suriname bekend gemaakt en treden in werking op de dag
volgend op die van de publicatie, tenzij in de beschikking zelf anders is bepaald.
Legger
Artikel 11

1.

De onderhoudsplichtigen en de onderhoudsverplichtingen, als bedoeld in artikel
10, worden vastgelegd in de legger.

2.

Het bestuur van het waterschap stelt de legger op en legt deze gedurende 30
dagen in zowel het kantoor van het waterschap als het Districtscommissariaat ter
inzage voor belanghebbenden nadat het daarvan vooraf aankondiging heeft
gedaan door middel van een advertentie in daarvoor in aanmerking komende
landelijk en lokaal verspreide dagbladen en via een lokaal te ontvangen radio of
televisie omroep, en aanplakking op de daartoe bestemde plaats(en).

3.

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaren tegen de ontwerp–legger indienen bij het bestuur van het
waterschap.

4.

Het bestuur beslist op de ingediende bezwaren en stelt de legger al dan niet
gewijzigd vast binnen 3 maanden na afloop van de termijn van ter inzage legging.
Het bestuur zendt dit besluit met bijvoeging van de ingekomen bezwaren ter
goedkeuring aan de Districts-Commissaris, die binnen 2 maanden beslist.
De Districts-Commissaris zendt zijn besluit onverwijld door aan de minister.

5.

De legger blijft nadat de Districts-Commissaris deze heeft goedgekeurd ter
inzage voor belanghebbenden op het kantoor van het waterschap en het
Districtscommissariaat. Hiervan doet het bestuur mededeling door middel van een
advertentie in minstens twee daarvoor in aanmerking komende nationaal en
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lokaal verspreide dagbladen en via minstens twee lokaal te ontvangen radio of
televisie omroepen, en aanplakking op de daartoe bestemde plaats(en).
6.

In de legger wordt vermeld wat de functie is van het desbetreffende
waterstaatswerk, wie met het onderhoud belast is en wat het onderhoud omvat.

7.

De legger strekt, behoudens tegenbewijs, tot vaststelling van de daarin
vermelde onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen.

Vervangende bijdrage onderhoud
Artikel 12
1.

Het voldoen aan een krachtens de legger bestaande onderhoudsplicht kan door
het dagelijks bestuur op schriftelijk verzoek van de onderhoudsplichtige worden
vervangen door een financiële bijdrage. Het besluit van het bestuur op dit verzoek
wordt binnen 2 weken schriftelijk aan verzoeker meegedeeld.

2.

De hoogte van de door de onderhoudsplichtige te betalen bijdrage wordt in het
jaarplan als bedoeld in artikel 17 vastgesteld.
Rangorde onderhoudsplichtigen
Artikel 13

1. Indien een onroerende zaak is onderworpen aan het recht van (erf)pacht,
grondhuur, huur, van opstal of van (vrucht)gebruik, treedt voor de
onderhoudsplicht de genothebbende van het betrokken recht dan wel degene
die de onroerende zaak feitelijk in gebruik heeft, in de plaats van de eigenaar.
2. Indien een onroerende zaak is onderworpen aan meer van die beperkte
rechten, heeft voor de onderhoudsplicht de (vrucht)gebruiker voorrang boven
zowel de opstaller als de (erf)pachter en heeft de opstaller voorrang boven de
(erf)pachter.
VI. DE VERGADERING VAN BELANGHEBBENDEN
Artikel 14
1.

Ten minste twee maal per jaar en zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van
het bestuur zulks nodig acht, dan wel als tien belanghebbenden daartoe de wens
te kennen geven, komen de belanghebbenden in vergadering bijeen. De
vergadering wordt in het openbaar gehouden en niet op het woonadres van de
voorzitter of een ander lid van het bestuur.

2.

De voorzitter roept de belanghebbenden ten minste 14 dagen tevoren
schriftelijk tot de vergadering op. Tegelijkertijd met de oproeping brengt de
voorzitter dag, tijdstip en plaats van de vergadering ter openbare kennis door
middel van een advertentie in daarvoor in aanmerking komende landelijk en
lokaal verspreide dagbladen en via een lokaal te ontvangen radio of televisie
omroep, en aanplakking op de daartoe bestemde plaats(en).
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3.

De vergadering van belanghebbenden wordt in eerste instantie pas geopend
nadat blijkens de ondertekende presentielijst meer dan een derde van de
belanghebbenden aanwezig is.

4.

Indien ingevolge het derde lid de vergadering niet kan worden geopend, belegt
de voorzitter, onder verwijzing naar dit artikel, opnieuw een vergadering tegen
een tijdstip dat ten minste 24 uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen.

5.

Op de vergadering, bedoeld in het vierde lid, is het derde lid niet van
toepassing.

6.

De Districts-Commissaris heeft te allen tijde toegang tot de vergadering van
belanghebbenden en heeft daarin een raadgevende stem. Hij kan zich doen
vervangen door de Districts-Administrateur of een door hem aangewezen
ambtenaar.

7.

Van de vergaderingen van belanghebbenden worden vanwege het bestuur
binnen zeven dagen na de vergadering notulen opgemaakt, bevattende in ieder
geval alle genomen besluiten, welke notulen door de voorzitter en de secretarispenningmeester worden ondertekend.
Artikel 15

1.

Over zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk, met gesloten
stembriefjes, gestemd.

2.

Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen. Bij staking
der stemmen over zaken of over personen heeft een tweede stemming plaats.
Staken de stemmen dan opnieuw, wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.
Artikel 16

1.

Het bestuur legt in een vergadering van belanghebbenden vóór 1 juli rekening
en verantwoording af over het gevoerd financieel beheer over het afgelopen jaar.
De secretaris-penningmeester maakt volgens richtlijnen van de DistrictsAdministrateur of een door de Districts-Commissaris aangewezen ambtenaar
daartoe tijdig een ontwerp–rekening en verantwoording op. Deze wordt
gedurende ten minste 2 weken vóór de vergadering ter inzage gelegd voor de
belanghebbenden, op een daartoe door het bestuur bekend te maken plaats door
middel van een advertentie in de daarvoor in aanmerking komende dagbladen en
via een lokaal te ontvangen radio of televisie omroep en aanplakking op de
daartoe bestemde plaats(en).

2.

Het onderzoek naar de rekening geschiedt door een rekeningcommissie,
benoemd door de Districts-Commissaris en bestaande uit drie tot stemrecht
bevoegde belanghebbenden die geen lid van het bestuur mogen zijn. Deze
rekeningcommissie brengt haar bevindingen uit aan de vergadering van
belanghebbenden.
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3.

De in lid 1 genoemde ontwerp-rekening en verantwoording wordt vóór de
behandeling in de vergadering van belanghebbenden toegezonden aan de
Districts-Commissaris.
Artikel 17

1.

De vergadering van belanghebbenden stelt jaarlijks vóór 15 januari een jaarplan
op waarin is opgenomen:
a. welke onderhoudswerken dat jaar aan de werken, als bedoeld in artikel 10,
zullen
worden verricht;
b. de lasten welke belanghebbenden in dat jaar zullen hebben bij te dragen;
c. welke nieuwe werken zullen worden uitgevoerd.
d. de hoogte van de bijdragen als bedoeld in artikel 12 lid 2.

2.

De belasting ter bestrijding van de lasten als bedoeld in het vorige lid onder b.
worden geheven op onroerende goederen naar evenredigheid van hun
oppervlakte (kadastrale grootte).

3. Geen nieuw werk wordt op het jaarplan gebracht dan nadat de belanghebbenden
daarover gehoord zijn en de meerderheid van de uitgebrachte stemmen zich
daarvoor verklaard heeft.
VII. KOHIER
Artikel 18
1.

Na de vaststelling van de uit te voeren werken en de lasten, als bedoeld in
artikel 17 lid 1, doet het bestuur een door de Districts-Administrateur of door de
Districts-Commissaris aangewezen ambtenaar, ten spoedigste een of meer
kohieren opmaken waarin bij elke aanslag, de naam van de belanghebbende(n),
de grondslagen waarop de aanslag steunt, en het bedrag van de aanslag worden
vermeld.

2.

Het door het bestuur vastgesteld kohier wordt ten spoedigste ter goedkeuring
gezonden naar de Districts-Commissaris, die binnen 30 dagen beslist.

3.

De Districts-Administrateur of een door de Districts-Commissaris aangewezen
ambtenaar verzendt onder verantwoordelijkheid van het bestuur, de aanslagen
aan belanghebbenden. De aanslag vermeldt de termijn binnen welke betaald
moet worden en dat binnen 30 dagen na ontvangst van het aanslagbiljet door
belanghebbenden bezwaren kunnen worden ingebracht bij het bestuur.

4.

Het bestuur besluit binnen 30 dagen op binnengekomen bezwaren. Dit besluit
wordt ter kennis gebracht van de belanghebbende en de Districts-Commissaris.
VIII.

GESCHILLEN
Artikel 19
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1.

2.

Van elk besluit van het bestuur van dit waterschap staat voor belanghebbenden
beroep open bij de District-Commissaris, binnen een termijn van 30 dagen nadat
het besluit op de volgens dit staatsbesluit voorgeschreven wijze is bekend
gemaakt of aan de belanghebbende bekend is geworden.
Het beroep heeft geen schorsende werking.

3.

De District-Commissaris beslist de belanghebbende en het bestuur gehoord op
het beroep binnen 1 maand nadat het beroep is ingediend.

4.

De belanghebbende kan indien zijn beroep bij de Districts-Commissaris wordt
afgewezen binnen twee weken, na hiervan in kennis te zijn gesteld, in beroep
gaan bij de minister.

5.

De Minister beslist, de belanghebbende en de Districts-Commissaris gehoord,
binnen 2 maanden nadat het beroep is ingediend.

6.

Het uitblijven van een beslissing binnen de in leden 3 en 5 van dit artikel
genoemde termijnen staat gelijk met een toewijzing van het beroep.

7.

Geschillen nopens de toepassing van dit reglement, waarvan de beslissing niet
aan anderen is opgedragen, worden door de Minister beslist, de DistrictsCommissaris gehoord.
IX.

BESTUURSDWANG
Artikel 20

1. Het waterschapsbestuur is na voorafgaande kennisgeving aan de DistrictsCommissaris bevoegd tot het uitoefenen van bestuursdwang met inachtneming
van het bepaalde in artikel 7a van de Waterschapswet 1931, (G.B. 1932 No. 32,
zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2005 no. 28)
X. OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 21
1. Op grond van administratief technische omstandigheden wordt in afwijking van
het in artikel 6 bepaalde het overgangsbestuur van dit waterschap gevormd door
de voorzitter en de leden van de beheersraad van het Ontwikkelings- en
Beheersorgaan Noord-West Suriname, tot dat de minister op voordracht van de
minister belast met landbouw veeteelt en visserij voor dit overgangsbestuur
andere bestuursleden benoemd.
2. Het overgangsbestuur heeft een zittingsduur van maximaal drie jaar.
3. De leden van het overgangsbestuur kiezen uit hun midden een secretarispenningmeester en een onder-voorzitter die de voorzitter bij diens ontstentenis of
belet vervangt.
4. Het overgangsbestuur legt jaarlijks voor 1 juli aan de minister rekening en
verantwoording af over het gevoerd financieel beheer over het afgelopen jaar op
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een nader door de minister belast met de zorg van landbouw veeteelt en visserij
te bepalen wijze.
5. Gedurende de zittingsperiode van dit overgangsbestuur wordt het waterschap in
en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en zijn van artikel 6 de
leden 1,2,3, 11,12,en 13 buitenwerking gesteld.
6. Gedurende de zittingsperiode van het overgangsbestuur worden in afwijking van
artikel 7 de door het bestuur vastgestelde keuren aan de minister ter goedkeuring
ingezonden.
7. Gedurende de zittingsperiode van het overgangsbestuur worden de
werkzaamheden en taken van de secretaris-penningmeester verricht door de
penningmeester.
8. Gedurende de zittingsperiode van het overgangsbestuur komen de uitgaven van
het waterschap voorzover daarin niet anders kan worden voorzien voor rekening
van het Ministerie belast met de zorg van landbouw veeteelt en visserij.
9. De lijst van belanghebbenden als bedoeld in artikel 4 wordt voor de eerste keer
vastgesteld na goedkeuring van de minister op voordracht van de minister belast
met landbouw veeteelt en visserij.
10. Zolang de in artikel 4 bedoelde lijst van belanghebbenden niet is vastgesteld zijn
de artikelen 14 tot en met 18 buitenwerking gesteld en worden de goedkeuringen
als bedoeld in artikel 7 de leden 11 en 12, gegeven door de minister belast met
landbouw veeteelt en visserij, terwijl de overige bevoegdheden van de
vergadering van belanghebbenden door dit bestuur worden uitgeoefend.
11. Het overgangsbestuur kan in het kader van het behoorlijk dagelijks functioneren
van het waterschap de directeur indien benoemd schriftelijk machtigen tot het
verrichten van in die machtiging vermelde rechtshandelingen.
Artikel 22
Op het moment van beëindiging van de zittingsduur van het in artikel 21 bedoeld
overgangsbestuur, vervalt artikel 21.
Artikel 23
Op het moment van inwerkingtreding van dit Staatsbesluit:
a) gaat de eigendom van alle bezittingen van het Ontwikkelings- en
Beheersorgaan Noord-West Suriname, afgekort M.C.P.-Beheer over op het
waterschap MCP;
b) kan het dienstverband met personeel van het Ontwikkelings- en Beheersorgaan
Noord-West Suriname, overgenomen worden door het waterschap MCP, onder
aantekening dat de rechtspositie van het huidige personeel wordt gehonoreerd.
XI. SLOTBEPALING
Artikel 24
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1.

2.

Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als: Bestuursreglement Waterschap
MCP.
Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.

3.

Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn
afkondiging.

4.

De minister belast met regionale ontwikkeling is belast met de uitvoering van dit
staatsbesluit en oefent zijn bevoegdheden uit in overeenstemming met de
minister belast met landbouw veeteelt en visserij.
Gegeven te Paramaribo, de 21ste mei 2007
R.R. VENETIAAN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 13e juni 2007
De Minister van Binnenlandse Zaken
M.S.H. HASSANKHAN

