
DNA no: 3 9 / 1 7 

Parraribo, 0 MEI 2017 

De President van de Republiek Suriname 
de heer D.D. Bouterse 

Onderwerp: Rapportage Braamspunt 

Heer President, 

De Nationale Assemblée heeft in de huishoudelijke vergadering van 
donderdag 27 april 2017 het verslag besproken van de speciale delegatie naar Braamspunt alwaar 
zandafgravingen plaatsvinden. Deze zandafgravingen zijn volgens deskundigen nadelig voor het 
natuurlijk milieu ter plaatse en zullen een negatief effect hebben op de bescherming van onze 
kust. 
Op basis van deze bespreking worden door De Nationale Assemblée in de bijlage bij dit 
schrijven, de daaruit voortgekomen en door alle fracties ondersteunde aanbevelingen aan u 
aangeboden. 

De Voorzitter v. I e Nationale Assemblée, 

/41: J. Simons 

Bijlage: 1 

AR/SC 



Opmerkingen en aanbevelingen van De Nationale Assemblee ten aanzien van 
zandafgravingen aan de kust van Surtname, op basis van het werkbezoek en de 
bespreking met deskundigen op vrijdag 24 februari 2017 te Braamspunt 

1. De zandischelpafgravingen aan de kust van Suriname moeten 
worden beéindigd omdat die activiteit schadelijk is bevonden 
voor het milleu en de bescherming van ons kustgebied. 

2. De Nationale Assemblee is door de Regering geinformeerd over 
het tijdelijk karakter van de huidige vergunningen als 
overgangsmaatregel en kan zich daarachter stellen. De 
aanbevelling is dan ook om de vergunningen na het verlopen van 
de periode waarvoor ze gegeven zijn (tot augustus 2017) niet te 
verlengen. 

3. Indien er voor de Regering dwingende (juridische) redenen zijn 
voor verlengbig, zal de regering DNA daarover informeren. 

4. Het is gebleken dat de schildpadden die op de stranden aan de 
Surtnaamse kust hun eieren komen leggen in visnetten verstrikt 
raken en worden gedood .Aanbeveling is om in overleg met kletne 
ondernemers in de visserij te komen tot het instellen van zones 
waar er niet mag worden gevist met netten. Hiervoor zal een 
afbouwfase in acht moeten worden genomen waarin met de 
betreffende vissers, naar alternatieven wordt gezocht. 

5. De regelgeving ten aanzien van het gebruik van visnetten dient te 
worden aangepast en de controle en handhaving moet worden 
aangescherpt. 

6. Voor de sector en meer specifiek zandafgravende bedrijven 
moeten alternatieven worden gevonden, zoals het gebrulk van 
andere materialen dan schelpzand in de bouwsector 

7. Voor de betrokken kustgebieden moet met de instituten die 
verantwoordelijk zijn voor de bescherming van het milieu en de 
toerisme sector worden gezocht naar activiteiten die juist door 
bescherming van de betrokken kustgebieden inkomsten kunnen 
genereren. De toeristisches sector en de controle organen van de 
overheid kunnen indien mogelijk, door partnerschap de gebieden 
duurzaam beheren en daardoor tegelljkerajd toerisme 
stimuleren. 
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