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 Uitgegeven, 9 maart 2017 
 
 
 
 

 De minister van Justitie,  
 

 A.L. Dowers 
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IN NAAM VAN DE KONING! 

 

 

 

DE GOUVERNEUR van Aruba, 

 

 

 

In overweging genomen hebbende: 

 

-  dat het ter voldoening aan de Overeenkomst inzake watergebieden van 

internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervo-

gels (Trb. 1975, 84) wenselijk is om het Spaans Lagoen-gebied aan te 

wijzen als een natuurreservaat in de zin van artikel 10, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2); 

-  dat het voorts uit oogpunt van doelmatigheid wenselijk is om de aanwij-

zing van het Spaans Lagoen-gebied als natuurreservaat te doen ge-

schieden door toevoeging van dit gebied aan het bestaande natuurre-

servaat Parke Nacional Arikok;  

 

Gelet op: 

 

artikel 10 van de Natuurbeschermingsverordening (AB 1995 no. 2); 

 

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

 

Artikel I 

 

Het Landsbesluit Parke Nacional Arikok (AB 2000 no. 59) wordt als volgt ge-

wijzigd: 
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A artikel 2 wordt als volgt gewijzigd: 

 

 1º. het tweede lid wordt vernummerd tot derde lid en na het eerste lid 

wordt een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende:  

 2. Tot het natuurreservaat, bedoeld in het eerste lid, beho-

ren ook de domeingronden in het gebied aangegeven in 

bijlage III van dit landsbesluit.  

 

 2º. in het (nieuwe) derde lid wordt “binnen het gebied, bedoeld in het 

eerste lid” vervangen door: binnen de gebieden, bedoeld in het eer-

ste en tweede lid.  

 

B na artikel 9 wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

 Artikel 9a 

 

 De Minister kan bijzondere regels stellen ten aanzien van het be-

heer en de toegang van het gedeelte van het park, bedoeld in artikel 

2, tweede lid. 

 

Artikel II 

 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn 

plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba. 

 

 Gegeven te Oranjestad, 10 februari 2017 

 J.A. Boekhoudt  

 

De minister van Toerisme, Transport,  

Energie en Milieu, 

M.E. de Meza 
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De minister van Ruimtelijke Ontwikkeling,  

Infrastructuur en Integratie, 

O.B. Sevinger 

 

 

De minister van Justitie, 

A.L. Dowers 
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Bijlage III 

 

 


