
2017 	 STAATSBLAD 
	

No. 113 
VAN DE 

REPUBL1EK SURINAME 

WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELL1NG VAN DE I7-E 
AFDEL1NG VAN DE BEGROT1NG VAN U1TGAVEN EN ONTVANGSTEN 
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTER1E VAN 
RUIMTEL1JKE ORDENING GROND EN BOSBEHEER. 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBL1EK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat dc Surinaamse begroting bij wet dient te worden 
vastgesteld: 

de Staatsraad gehoord, na goedkeurine, door de Nationale Assemblee, 
bekrachtigd de onderstaancle wet. 

Artikel 1 

De 17-DE Atdeling van de begrotin,g van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2017 betreffende het MINISTERIE VAN RUIMTELIJKE ORDENING GROND EN 
BOSBEHEER wordt vastgesteld als 

T1TEL I: OPERATIONELE U1TGAVEN: 

Lopende ttitgaven 

Bedrat ,ren x SRD 1.000 
Code Lopende uitgaven Bedrag 
610 Lonen en Salarissen 21.204 
611 Sociale Premies 1.860 
612 Gebruik van goecleren en cliensten 3.088 
616 Sociale uitkeringen 1 

Totaal Lopende ultgaven 26.153 
Kapitaal ultgaven 

620 Inventaris 350 
Totaat Ka itaal uitsaven 350 
TOTAALOPERATIONELE U 1TGAVEN 26.503 
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TITEL II: PROGRAMMA'S 

Bedra en x SRD 1.000 

Code Programma: Institutionele versterking Bedrag 
0225 Institutionele versterking Ruimtelijke Ordening 0 

G226 lnstitutionele versterking Natuurbeheer 0 
Sub-totaal 0 

Programma: Subsidies en bijdragen 

0964 Stg. Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 0 

0965 
Stg. Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum 
(JSOOC) 

678 

0966 Stg. Natuurbehoud Suriname Stinasu . 450 
Sub-totaal 1.128 
Programma Grondbeheer 

3502 Verkaveling 0 

Sub-totaal 0 
Totaal Programma's 1.128 

TITEL III: MIDDELENBEGROTING 

Bedra en x SRD1.000 
Code Ontvangsten Bedrag 
53017 Landtaxen, akkergelden, huur, erfrechten, recognities 

en grondhuur 
89.950 

53303 Retributie op hout 32.049 
53102 Opbrengst verkoop onroerende goederen 10.000 
53153 Diverse vergoedingen 77 

Totaal Niet Belastingmiddelen 132.076 
Totaal Middelenbegroting • 132.076 

TITEL IV: PARSTATALEN 

Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht ( SBB ) 
Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ( JSOOC ) 
Stichting Natuurbehoud Suriname ( STINASU ) 
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Artikel 2 

1. Deze Wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 
2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2017. 
3. De Ministers van Financin en Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer zijn 

belast met de uitvoering van deze Wet, 

Gegeven te Paramaribo, de 15 november 2017, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

Uitgegeven te Paramaribo, de 12' februari 2018 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

M.M.F. NOERSALIM 
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WET VAN 15 NOVEMBER 2017, TOT VASTSTELLING VAN DE 17-DE 
AFDELINGVAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN 
VOOR HET DIENSTJAAR 2017 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN 
RUIMTELIJKE ORDENING, GROND- EN BOSBEHEER. 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

Aleemeen deel 

Het Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer is ingesteld bij 
Staatsbesluit van 6 september 2005 no.94, houdende nadere wijziging van het " Besluit 
Taakomschrijving Departementen 1991 (S.B. 1991 nr,58, gewijzigd bij S.B. 2002 
no.16)" en is belast met de volgende taken: 

1. De zorg voor: 
a. een deugdelijke ruimtelijke ordening, het een en ander in samenspraak met o,a. 

het Ministerie van Regionale Ontwikkeling, het Ministerie van Openbare 
Werken, het Ministerie van Planning en Ontwikkelingssamenwerking en het 
Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen; 

b. de topografie, de cartografie, het.bodemonderzoek en de bodernkartering, 
c. de bodembestemming, waar nodig in interdepartementaal verband; 
d. een richtige gronduitgifte, het een en ander in samenwerking met de daarvoor 

in aanmerking komende Ministeries, waar nodig in interdepartementaal 
verband; 

e. het kadaster en de openbare registers ten hypotheek kantore; 
f. de controle op het rechtmatige en doelmatige gebruik van toegewezen gronden, 

waar nodig in interdepartementaal verband; 
g. de controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de 

geodesie; 
h. de inventarisatie, exploratie, optimale exploitatie en het beheer van de 

hulpbron bos, de flora en fauna; 
i. een verantwoord natuurbeheer en natuurbescherming; 
j. controle op de naleving van regels en voorschriften met betrekking tot de 

productie van hout en houtproducten, de flora en fauna; 

2. Dit ministerie is tevens belast met de zorg voor alle direct of indirect met de in 
het voorgaande lid genoemde aangelegenheden in verband staande 
onderwerpen, voor zover niet bijzonderlijk aan een ander ministerie 
opgedragen. 
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Gezien het pad van versnelde ontwikkeling dat deze regering is ingeslagen om 
Suriname uit de economische crisis te halen, is het beleid van het ministerie dan ook 
hierop afgestemd. Het streven in dit kader is om met de verdere ontwikkeling van de 
huipbronnen grond en bos, in ruime mate bij te dragen aan de sociaaleconomische 
ontwikkeling van het land. Onlosmakelijk aan dit beleid is een goede ruimtelijke 
inrichting van het grondgebied. Deze draagt bij tot het verhogen van de competitiviteit 
van de economie, alsook tot een efficiCritere en effectievere benutting van de grond en 
de ruimte, waardoor ook de kwaliteit van het leven van de samenleving wordt verhoogd 
en het ecologische zoveel als mogelijk wordt behouden. De opstelling van de begroting 
voor het dienstjaar 2017 heeft tegen deze achtergrond plaatsgehad. 

Ruimtelijke Ordening 
Om gestalte te kunnen geven aan de ruimtelijke ordening, is institutionele versterking 
van het Onderdirectoraat Ruimtelijke Ordening een conditio sine qua non.  Bij 
Institutionele versterking wordt de nadruk gelegd op kantoorruimte, het aantrekken van 
benodigd kader en de aanschaf van nodige apparatuur. Met het miniem aantal kader 
ondersteunt dit onderdirectoraat het Onderdirectoraat Grondbeheer, voornamelijk in 
gevallen van bestemmingswijziging naar bebouwing en bewoning en bij 
grondaanvragen voor overige bestemmingen. Ook ondersteunt het onderdirectoraat 
andere ministeries waar nodig. Alhoewel er nog geen bestemmingsplannen zijn waarin 
de ruimtelijke associaties (ruimte gebruiksfuncties) zijn vastgesteld, geschiedt de 
beoordeling over de bestemming op basis van ruimtelijke ordeningsfactoren. 

In 2017 zal de nadruk gelegd worden op de uitvoering van het volgende: 
Het tot stand brengen van de Wet op de Ruimtelijke Ordening; 
Samenstellen van een zoneringskaart van de kustvlakte op de fysieke 
ruimtelijke associaties (de verschillende ruimte bezetting). 
Totstandbrenging van bestemmingsplannen, afgeleid van de zoneringkaart. 
Aanschaf benodigd apparatuur en training 

Getracht zal worden om de activiteiten interdepartementaal uit te voeren 

Grondbeheer 
Grond is een belangrijke hulpbron die, indien efficitht en effectief aangewend, een 
belangrijke bijdrage voor de sociaaleconomische ontwikkeling van de huidige en 
toekomstige generaties garandeert. Een goede ruimtelijke planning van het land is 
noodzakelijk om optimaal economisch protijt te kunnen halen uit 
grondgebruiksmogelijkheden, vandaar dat grondbeleid inmiddels is afgestemd op de 
uitvoering van ruimtelijke maatregelen. Het grondbeleid zal dan ook hierop baseren. Het 
algemeen uitgangspunt is daarom gronduitgifte zoveel mogelijk af te stemmen op de 
ruimtelijke bestemming van gebieden. 
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Teneinde het tekort aan bouwrijpe gronden ten behoeve van de woningbouw op te 
heffen is het ministerie reeds met haar Onderdirectoraten Grondbeheer en Ruimtelijke 
Ordening in samenspraak met de Commissie Herstructurering Huisvesting bezig, 
landelijk gronden te identificeren en deze te bestemmen voor de woningbouw. Hiermee 
wordt met gezamenlijke inspanning gewerkt aan het realiseren van het beleidsdoel van 
de regering, namelijk het terugdringen van de woningnood. De gezamenlijke inspanning 
tezamen met de Commissie Herstructurering Huisvesting zal ook in het beleidsjaar 2017 
voortgezet worden. Tevens zullen, met het oog op het stimuleren van het 
ondernemerschap binnen o.a. de agrarische sector, in samenspraak rnet de verschillende 
ministeries, gronden worden geïdentificeerd, waarna deze in grondhuur zullen worden 
uitgegeven aan degenen die daartoe behoefle hebben. 

Ter uitvoering van een beter gronduitgiftebeleid zijn de volgende maatregelen reeds 
getroffen cq. in ontwildceling: 

• De automatisering van de diensten Domeinkantoor, Grondinspectie en 
Taxatieinstituut, waarmee in het jaar 2012 reeds een aanvang is gemaakt. Thans 
wordt er verder gewerkt aan het optimaliseren van de dienstverlening en de 
dataverwerking. Ook het opzetten van een datanetwerk ( zgn. Domeinomgeving), 
waarbij de verschillende diensten met elkaar in verbinding staan is in volle gang. 
De afhandeling van de achterstanden zal hierdoor efficithter, effectiever en 
transparanter geschieden. 

• Het digitaliseren en centraliseren van alle informatie van het Ministerie van RGB. 
Hiervoor is het van cruciaal belang te beschikken over een Domeinomgeving. 
Domeinomgevingen worden centraal beheerd met behulp van "servers", switches 
en ander randapparatuur en zorgen voor een hoog niveau van veiligheid en controle 
over de gebruikers, computers en de informatie. Ongeautoriseerde toegang tot 
systemen (o.a. document management systeem, enz.) zal hierdoor onmogelijk 
worden. De server, op de juiste manier geconfigureerd, biedt maximale veiligheid 
voor gebruikers of bestanden (informatie). Zonder de juiste authenticatie, kan 
niemand toegang tot de gegevens krijgen.De automatisering moet mede resulteren 
in een transparanter gronduitgiftebeleid door o.a.: 

Een goed overzicht van de grondaanvragen; 
- Monitoring en controle van het proces van het verloop van grondaanvragen; 

Goede inventarisatie van grondaanvragen en wel naar bestemming; 
Het efficinter kunnen innen van erfpactscanon en grondhuurvergoedingen; 
Het verder inlopen van achterstanden. 

• Implementatie van het toekennen van perceel identificatienummers door het 
MI-GLIS, waardoor dubbele uitgiften in de toekomst voorkomen kunnen 
worden. 
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• Intensieve en structurele controle uitoefenen door het ministerie op de naleving van 
de cultuurplicht cq. bouwplicht, althans de voorwaarden opgenomen in de 
beschikking. De ratio hierachter is, dat de uitgegeven gronden volledig in cultuur 
cq. in productie worden gebracht. Hiermee zal ook mogelijke speculatie worden 
tegengegaan. Vanaf het jaar 2012 is er reeds werking van gemaakt, om 
perceeleigenaren die aan hun toegewezen gronden niet in cultuur hebben gebracht 
in gebreke te stellen, gevolgd door intrekking van het grondhuurrecht. Dit heeft 
ertoe geleid dat een aantal percelen is teruggebracht in de boezem van de staat. In 
sommige gevallen zijn de ingetrokken gronden na herverdeling en herbestemming 
uitgegeven. Dit beleid zal in 2017 gecontinueerd worden. 

Bosbeheer 
De doelstelling van het onderdirectoraat Bosbosbeheer waaronder afdeling 
Natuurbeheer valt, is duurzame benutting van het bos, op dusdanige wijze dat het 
sociaal rechtvaardig, ecologisch verantwoord en economisch renderend is. 

De bijdrage van Natuurbeheer in het beschermen en behouden van de natuurgebieden 
die belangrijke ecosystemen herbergen, is alleen voor het Bigi Pan MUMA SRD 66 
miljoen op jaarbasis voor de omzet cconomische waarde (o.a. natuur toerisme en 
visvangst door de lokale gemeenschap en als bron van inkomsten). Dit bedrag is een 
minimale weergave vanwege de nog uit te voeren studies van de economische waarde 
van • ecosysteemdiensten in andere beschermgebieden (Payment for Ecosystem 
Services). 

Activiteiten: 
• toezicht op de naleving van de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet m.b.t. 

beheer beschermde gebieden en wildbeheer. 
• Het geven van vergunningen voor export van wilde planten en dieren uit het wild 

en wetenschappelijk onderzoek in en buiten beschermde gebieden. 
• Het stimuleren van broeden van wild in gevangenschap om de druk op de 

wildpopulatie te verminderen. 
• Controle en monitoring van zeeschildpadden langs de kust van Suriname. 
• Het verstrekken van voorlichting en educatie m.b.t. het bevorderen van duurzaam 

gebruik van onze natuur en biodiversiteit. 
• Renovatie en bezetting van de controle posten in diverse delen ( verafgelegen en 

geïsoleerd) van het land. 
• Training en versterking van het personeel 
• Aantrekking van kaders voor secties van Natuurbeheer. 
• Het onderhouden van transportmiddelen ( o.a. brandstof als grootste component) 
• Het stimuIeren en faciliteren van wetenschappelijk onderzoek m.b.t. flora en fauna 

in en buiten de beschermde gebieden. 
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TITEL I: OPERATIONELE UITGAVEN 

Bedra en x SRD1.000 
Code Kostensoort Realisatie 

2015 
Realisatie 

2016 
Raming 

2017 
Raming 

2018 
Raming 

2019 
Raming 

2020 
Raming 

2021 
Lopende ultgaven 

610 Lonen en Salarissen 18.293 18.398 21.204 21.204 21.204 21.204 21.204 
411 Sociale Premies 1.651 1.765 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860 
612 Gebruik van goederen en 

diensten 
3.658 • 3.720 3.088 3.300 3.300 3.300 3.300 

616 Sociale uitkeringen 3 5 1 20 20 20 20 

Totaal Lopende uitgaven 23.605 23.630 26.153 26.384 26,384 26.384 26.384 

Kapitaal uitgaven 
620 Inventaris 195 150 350 500 500 500 500 

Totaal Kapitaal uitgaven 195 150 350 500 500 500 500 
Totaal Operationele 
uitgaven 

23.800 23.780 26.503 26.884 26.884 26.884 . 26.884 

Toelichting op de Operationele uitgaven 

Lopende uitgaven 

610. Lonen en Salarissen  

Specificatie Lonen en Salarissen 

Bedra en x SRD.1000 
Code Kostensoort Bedrag 

Lonen en Salarissen 
61001 Ambtelij k salaris 18.076 
61002 Vakantietoeslag 1.778 
61003 Overwerk 198 
61004 Bonussen en Gratifícaties 268 
61006 Vacatiegelden 45 
61019 Overige toelagen 507 
61024 Overige vergoeding 332 

Totaal 21.204 

610. Lonen en salarissen  

Toelichting 
Het personeelsbestand van het Ministerie van Ruimtelijke ordening, Grond- en 
Bosbeheer is per 25 augustus 2016, 533. Vanwege het bereiken van de 
pensioengerechtigde leeftijd, ontslag op eigen verzoek en overplaatsing, zal dit jaar nog 
een uitstroom van 10 personen plaatsvinden. 
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Ter continuering van de werkzaamheden bij de Dienst Grondinspectie, is het van belang 
dat t.b,v, deze dienst een 10-tal afgestudeerden van het NATIN, studierichting 
Landmeetkunde, worden aangetrokken. Voor de versterking van andere afdelingen zal 
de mogelijkheid van overplaatsing vanuit andere ministeries worden bekeken. Met deze 
instroom is verwachtbaar, dat het personeelsbestand in 2017 stijgt naar 550 personen. 

De gemiddelde leeflijd van het personeel is in 2016 45 jaar, terwijI het 
ziekteverzuimpercentage tot en met juni 2016, 2% is, 

De personeelsformatie per 25 augustus 2016 ziet cr als volgt uit: 
Lager kader schaal 1 t/m 6: 297 personen 
Midden kader schaal 7 en 8: 162 personen 
Hoger kader schaal 9 en hoger: 74 personen 

611. Sociale Premies  

Bedratien x SRD1.000 
Code Kostensoort Bedrag 

Sociale Premies 
61101 Werkgeverslasten 

Pensioenfonds 
856 

61102 Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.004 
Totaal 1.860 

Toelichting 
De Sociale Premies zijn geraamd op SRD. 1.860.000, -.De raming van de Sociale 
Premies heefl betrekking op de overheidsbijdrage voor het Pensioen en de 
overheidsbijdrage aan het SZF t.b.v. de ambtenaren. 

612. Gebrulk eoederen en diensten 

Bedra en x SRD.1000 
Code Kostensoort Bedrag 
612 Gebruik van goederen en diensten 

61201 Kosten opleiding binnenland ( Inclusief seminars en 
workshops) 

5 

61204 Tijdelijk personeel 100 
61205 Deskundig Binnenland 378 
61215 Kantoormiddelen (papier,pennen etc.)  

Kopieer 
40  
29 61216 

61238 Telefoon 408 
61217 Drukwerk en grafisch materieel 45 
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61219 Onderhoud meubilair en inventaris 51.5 

61221 Vergaderkosten 30 
61233 Huur gebouwen en terreinen 274 
61234 Onderhoud van gebouwen en terreinen 5 

61240 Water 26 

61241 Electriciteit 190 
61208 Binnenlandse Reiskosten 10 

61209 Binnenlandse Verblijfskosten 85.5 
61210 Buitenlandse Reiskosten 0 

61211 Buitenlandse Verblijfskosten 0 
61284 Onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen 80.1 

61222 Verbruiksgoederen(cartridge/diskettes) . 124.5 

61223 Onderhoudskosten automatisering 6 
61226 Advertenties en bekendmakingen 10 
61244 Representatie (Nationale en internationale 

vertegenwoordiging) 
10 

61245 Abonnementen en vakliteratuur 35 
61247 Schoonmaak 30 
61250 Bewaking 998 

61251 Voeding 23 
61253 Vrachtkosten en porti 1.5 
61257 Dienst specifieke exploitatie kosten 10 

61263 Overige Algemene kosten 82.9 

Totaal gebruik van goederen en diensten 3.088 

Toelichting 
Voor Gebruik van goederen en diensten is een bedrag van SRD. 3.088.000,-- 
opgebracht. 

Enkele specifieke kosten zijn: 
- In 2017 zal aandacht worden besteed aan het trainen van personeel binnen hun 

eigen vakgebied. Verder het her-/bijscholen van ambtenaren zodat ze beter kunnen 
functioneren binnen hun afdeling. 

- Deskundig binnenland; voor het verlenen van juridische bijstand aan het ministerie. 
- Kantoorkosten zoals aankoop van kantoormiddelen (papier, pennen etc.), kopieer- 

en 	drukwerkkosten, 	onderhoud 	van 	kantoor 	meubi lair 	en 
inventaris,verbruiksgoederen (cartridge, memorysticks etc.) en onderhoudskosten 
automatisering voor de uitvoering van de dagelijkse werkzaamheden. 



2017 	 -11- 	 No. 113 

- De uitgaven voor vaste lasten zoals telefoon, water, elektriciteit, abonnement van 
de dagbladen Times en Dagblad Suriname', bewaking en huur van gebouw aan 
de Mauriciusstraat waar Dienst der Domeinen nu gevestigd is. 

- Onderhoud van gebouwen en terreinen. Dit zal worden aangewend voor kleine 
reparaties aan gebouwen, vervangen van armaturen, maaien en schoonmaak van 
terreinen, het wassen van gordijnen etc. 

- Onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen. Voor onder andere benzine, wassen 
en service van de dienstvoertuigen. 

- De uitgaven voor binnenlandse reis- en verblijfskosten zijn voor het grootste deel 
bestemd voor binnenlandse dienstreizen. En de daggelden van de jachtopzieners 
van afdeling natuurbeheer vallen ook onder binnenlandse verblijfskosten. 

616. Soclale uitkerineen 

Bedra en x SRD.1000 
Code Kostensoort Bedrag 

Sociale Premies 
61611 Lig en verpleegkosten 0 

61612 Poliklinische kosten 1 
Totaal 1 

ToelichtIng 
De Sociale Zekerheidsuitkeringen zijn geraamd op SRD. 1.000, -. 

Kapitaal Uitgaven 

620. Inventaris  

Bedra en x SRD.1000 
Code Kostensoort Bedrag 

620 Inventaris 

62001 Kantoorinrichting 200 
62004 Computers 50 
62005 Printers 50 

62006 Netwerken 50 
62009 Technisch gereedschap 0 
62010 Overige inventaris 0 

Totaal 350 

Toelichting 
Het totaalbedrag van de kapitaaluitgaven is begroot opSRD.350.000, 
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Dit bedrag zal worden besteed aanz 
— Kantoorinrichting zoals vervangen van airconditioning units, kantoormeubilair etc. 
— Computers 
- Printers 
— Netwerken 
Het directoraat Grondbeheer met bijbehorende afdelingen Dienst der Domeinen, 
Taxatie-instituut en Grondinspectie is verhuisd per juni 2017 in het gebouw van 
toenmalige ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme. Het ministerie heeft 
hierdoor behoefle in kantoormeubilair, Computers, printers, airconditioning units etc. 
Het automatiseringsplan van bovengenoemde afdelingen zal verder gecontinueerd 
worden. Ook zal het netwerksysteem op het ministerie verbeterd worden om het 
financieel automatiseringssysteem ifmis te optimaliseren, 

TITEL II: Programma's 

Tabel I: 
Bedra en x SRD.1.000 
Code Realisatic 

2015 
Realisatie 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Ratning 
2020 

Raming 
2021 

Programma:Instituttonele 
versterk1ng 

0225 Institutionele 	versterking 
Ruimtelijke Ordcning 

296 0 
• 

0 250 250 25Q 250 

0226 Institutionele 	versterking 
Natuurbeheer 

0 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 

Prograrnma: Subsidie en 
Bijdragen 

0964 
Stg. Bosbehecr en 
Bostoezicht (SBB) 

4.000 11,500 0 13.000 13.000 13.000 
13.000 

0965 
Stg. Jan Starke Op1eidings-
en Ontspanningscentrum 
(JSOOC) 

375 475 678 1.000 1.000 1.000 1.000 

0966 
Stg. Natuurbehoud 
Suriname Stinasu 

188 
563 

450 1.000 1.000 
1.000 1.000 

Programma: 
Grondbeheer 

3502 Verkaveling 100 0 0 1.500 1.500 1.500 1.500 
Totaal Programma's 4.663 12.538 1.128 17.750 17,750 17.750 17.750 

Toelichting Programma's: 

0965. Stichting Jan Starke Opleidines- en Ontspanningscentrum ( JSOOC)  

Doel: 
De Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum heeft als doel het 
bevorderen van natuur behoud, milieu besCherming en het duurzaam benutten en 
conserveren van de Surinaamse bossen, enerzijds en anderzijds het bieden van 
faciliteiten tot recreatie. 
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In de eerste helft van 2016 is vanwege de diefstal van onderhoudsmaterieel enige 
achterstand ontstaan in de geplande onderhoudsactiviteiten. Tevens heeft de 
koersstijging ervoor gezorgd dat enkele geplande activiteiten niet uitgevoerd 
konden worden. In de periode van januari tot en met jun 2016 zijn de activiteiten 
gericht op het verbeteren van de verblijfsunits en het opzetten van een adequate 
EHBO-post nabij de picknickplaatsen. De voornaarnste reden van het niet realiseren 
van onze geplande activiteiten is het uitblijven van de subsidie ontvangsten. 
Daarnaast kan de huidige organisatie ook niet inspelen op de ontwikkelingen dic op 
ons afkomen. Voorbeeld de eisen die worden opgesteld door het commissariaat 
voor het certificeren van de Ontspanningscentrum. Dit vanwege het ontbreken van 
de nodige capaciteit w.o.: onvoldoende technisch kader, ontberen van adequaat 
equipment en beperkte financWle middelen kan niet ingespeeld worden op de 
situatie. Het gevolg is dat andere actoren zelf inspelen op taken die oorspronkelijk 
bij het JSOOC liggen en daarmee ook de beschikbare fínancieringsmogelijkheden 
overnemen. 

Het beleid van het JSOOC zal erin 2017 op gericht zijn behoud van het bestaansrecht 
van de Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum en het ontvvikkelen en 
uitbreiden van het educatiecentrum. 
Op het gebied van recreatie zullen er enkele picknick plaatsen gecreUrd worden i n 
het bos om nog meer dagjes gasten te kunnen accommoderen gedurende de 
vakantie periodes. Immers de opbrengsten uit recreatie vormen een belangrijke 
inkomsten bron voor het ontwikkelen van de opleidingstak. 

Ontvangsten en Uitgaven van 
JANSTARKE OPLEIDINGS- EN ONTSPANNINGSCENTRUM 

Ornschrijving Bedrag 

Additionele ultgaven 

Kapitaal uitgaven 
Institutionele 
versterking 

InvesterinEen:  

Personeelskosten 

Ingehouden LB AOV 

Kantoorkosten 

Huisvestingskosten 

Vervoerskosten 

Algemenekosten 

AansehaffinEen en InvesterinEen  
Vastleggen Administratieve 
Organisatie 

Samenstellen jaarrekeningen 

530,000.00 

90,000.00 

20,000.00 

45,000,00 

100,000.00 

80,000.00 

865,000.00 

49,000.00 

35,000.00 
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Verbeteren educatie en 
voorlichting 

Verbeteren recreatieve 
diensten 

Verbeteren 
infrastructuur 

Inkornsten 

Inrichten arboretum 
Uitbreiding leerpad incl. 
inforrnatiebord 
Ontwikkelen posters/folders en 
aanschaf geluidsinstallatie 

Verbetering recreatiecentrum 
Renovatie/vervangen verhuur 
faciliteit 

Overige: 

Electra en water 

Aanschaf tractor 

Aanschaf brushcutter 

Totaal bestedingen 

Educatie 

Entreegelden 

Verhuurfaciliteiten 

Overige 

Totaat opbrengsten 

Begrotingstekort 

35,000.00 

20,000.00 

28,500.00 

65,000.00 

215,000.00 

120,000,00 

133,500.00 

28,000.00 

729,000.00 

1,594,000,00 

60,000.00 

150,000.00 

200,000.00 

20,000.00 

430,000.00 
1,164,000.00 

Personeel 
Uitbreiding van activiteiten gaat gepaard met uitbreiding van personeel. Flet aantal 
personeelsleden zal worden uitgebreid met 3 goed opgeleide personen voor de 
afdeling Opleidingscentrum. Thans bestaat het aantal pelsoneelsleden uit 31 
personen, waarvan 8 personen door het Min. Van RGB ter beschikking zijn gesteld. 

Om de kwaliteit van het personeel te verbeteren zal in het personeel geïnvesteerd 
worden. Het personeel zal in de gelegenheid gesteld worden trainingen te volgen. 
Trainingen voor het personeel zullen in samenwerkingsverband met andere lokale 
en regionale opleidingsinstituten plaatsvinden. 
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Het bedrag dat hiervoor begroot is SRD 865.000,-- 

Institutionele versterking 

Administratieve organisatie is een belangrijk management instrument om het 
functioneren van de organisatie binnen het JSOOC te kunnen beheersen. Tot nu toe 
zijn taken en richtlijnen in memo's vastgelegd of zijn instructies schriflelijk, dan 
wel mondeling verstrekt. Het is noodzakelijk de verschillende vastleggingen en de 
samenhang van taken die aanwezig zijn systematisch te documenteren, waardoor 
duidelijk terug te vinden is op welke wijze taken en verantwoordelijkheden zijn 
verdeeld. Het vastleggen van de AO is sinds 2014 op de begroting opgebracht. 
Ondanks er sedert januari hard hicraan is gewerkt is er nog heel veel dat 
gerealiseerd moet worden. Voor deze activiteit is er een bedrag van 
SRD 49.000,00 begroot voor 2017. 

Sinds het jaar 2000 zijn er geen jaarrekeningen sarnengesteld. Een jaarrekening 
samenstellen door een externe accountant is erg kostbaar. In 2016 is een offerte 
gevraagd aan de CLAD en zijn er al diverse gesprekken gevoerd voor vaststelling van een 
offerte. Echter is nog geen offerte ontvangen vanwege hun onderbezetting. Vandaar dat 
deze post nog niet is uitgevoerd in 2016 en wordt overgcheveld naar 2017. Hiervoor is 
een bedrag van SRD 35.000,-- begroot. 

Verbeteren educatie en voorlichting 

1n 2017 zal verder gewerkt worden aan het arboretum, waarmee in 2016 een aanvang 
is gemaakt. De tuin zal een model bomentuin zijn, waar in diverse bomencollecties 
zullen worden gekweekt. Leerlingen, studenten en ook andere liefhebbers van de 
natuur zullen in de bomentuin plantkundige kennis en natuur ervaringen kunnen op 
doen. Voor het arboretum is een bedrag van SRD 35.000,-- begroot. 

Het bestaande leerpad zal worden uitgebreid met een looppad van ongeveer 500 
meter. Langs het pad zullen informatic borden geplaatst worden die informatie 
weergeven over de fauna en flora die op Zanderij 1 voorkomen. Voor de uitbreiding 
van het Icerpad is een bedrag van SRD 20.000,-- begroot. 

Om de bewust wording van de natuur onder de schooljeugd nog meer te stimuleren, 
zullen er posters en folders ontwikkeld en gedrukt worden. Deze posters en folders 
zullen aan de leerlingen verstrekt worden tijdens presentaties die op Zanderij 
verzorgd zullen worden. In dit kader zal de oude beamer worden vervangen. Tevens 
zal er een geluids installatie en een laptop worden aangeschaft t.b.v. de 
voorlichtings programma's die verzorgd zullen worden. Voor deze • post is een 
bedrag van SRD 28.500,--opgebracht. 
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Verbeteren recreatieve diensten 
Voor behoud van het Ontspanningscentrum zullen enkele aanpassingen gepleegd 
moeten worden aan onze bestaande sanitaire gebouwen om zo doende te kunnen 
voldoen aan de gestelde eisen vanuit het Districtsbestuur. Voor deze post is een 
bedrag van SRD 65.000,-- opgebracht. 

De renovatie van drie vakantie woningen en de beheerders woning is opgebracht 
voor SRD 145.000,--. De kosten voor renovatie van het leerlingen verblijf is 
begroot op SRD 70D00,--. 

Nutsvoorzieningen 

Per brief is door het Ministerie van ROGB meegedeeld dat vanaf juni 2014„1SOOC 
zelf haar kosten voor elektra en water zal moeten voldoen.Echter kan hieraan tiog niet 
voldaan worden, vanwege het Ititblijven van de subsidie bijdrage van de overheid. Voor 
2017 is hiervoor begroot, SRD 120.000r-, 

Verbeteren infrastructuur 

De tractor die voor verschillende werkzaamheden wordt ingezet is dringend aan 
vervanging toe. Flet vaker buitenwerking raken van de tractor zorgt voor stagnatie 
bij oa. de maai- en egalisatie werkzaamheden van het terrein. Begrote aanschaf 
bedrag, SRD 400.000-. Wat voor het jaar 2017 een investering betekent van een 
bedrag van SRD 133.500,-- bij een aflossingsperiode van 3 jaar. 

De gestolen brushcutters die gebruikt werden om het terrein en wandelpaden te 
onderhouden zullen opnieuw aangeschaft worden. Hiervoor is een bedrag van 
SRD 28D00,-- opgebracht. 

Het totaal bedrag aan bestedingen voor het jaar 2017 is geraamd op 
SRD 1.594.000,--. 

Het totaal bedrag aan opbrengsten voor het jaar 2017 is geraamd op 
SRD 430.000,--. 

Het begrotingstekort voor het jaar 2017 bedraagt SRD1.164.000,--. 

Bijdrage van de overheid voor het dienstjaar 2017: SRD 678.000,--. 

0966. Stichting Natuurbehoud Suriname (STINASU)  
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Doelstellingen van STINASU (art. 2 Statuten):  
1) De verwezenlijking van de doelstellingen welke worden beoogd met de aanwijzing 

van natuurreservaten op grond van de Natuurbeschermingswet 1954; 
2) De medewerking bij de bevordering van bescherming van overheidswege van 

natuurobjecten, welke deze bescherming nog niet of onvoldoende genieten doch 
daarvoor, ingevolge het gestelde in artikel twee van de Natuurbeschermingswet 
1954 wel in aanmerking komen. 

STINASU tracht voormelde doelen te bereiken door (zie art. 3 der Statuten): 

A. Het stimuleren, co6rdineren en (mede) financieren van de wetenschappelijke 
exploratie en het dienstbaar maken van reeds bestaande natuurreservaten. 

B. Het dienstbaar maken van de reservaten aan de recreatieve, opvoedkundige en 
economische doeleinden waartoe deze reservaten mede zijn ingesteld. 

C. Het streven naar bescherming en dienstbaar maken ten behoeve van de wetenschap, 
de recreatie en de volksontwikkeling, van nog niet of niet voldoende wettelijke 
beschermde objecten, 

D. Het verkrijgen van (de onder artikel vier tc noetnen) middelen, benodigd voor ver-
wezenlijking van de in de voorgenoemde werkzaamheden. 

Projecten ttit te voeren ten laste van subsidie 2017: 
1) Aanschaf transportmiddelen en vaartuigen; 
2) Implementatie effectieve bescherming gcbied BNP; 
3) Heractiveren oord in Coesewijnegebied; 
4) Onderhoud gebouwen en uitbreiding faciliteiten; 
5) Training personeelsieden; 
6) Verniettwing elektrificatie-netwerk te BNP; 
7) Verruiming van huisvcsting personeelsleden; 
8) Kosten en aanpassingen lonen personeelsleden. 

Bijdrage van de overheid voor het dienstjaar 2017: SRD. 450.000,--. 
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Tabel 2: 

OP-Beleidsgebied: Ruinatelijke Ordening en MIlleu 

Beleldsprogram 
ma: 

Beleidsmatig 
berelkt tot oktober 
2016 

Venvachte beleidsresultaten per eind 2017 

3502 Verkaveling 

0964 Stiehilng 
Bosbeheer en 
Bastoezieht 
(SBB) 

ilet opleiden van 
personeel voor het 
verrichten van 
controle- en 
begeleidingswerkzaam 
heden en voor de 
inning van retributie 
gelden. De uitbreiding 
en inrichting van 
veldposten. . 

Verbetering van de efficiCntie op het gebied van duumaam 
bosbeheer. 

. 

0965 Jan Starke 
Opleidings- en 
Onispanningsee 
turum (JSOOC) 

Geen HetbeleidvanhetJSOOCzalerin2017 op gerichtzijn behoud van 
het bestaansrecht van de Stichting Jan Starke Opleidings- en 
Ontspanningscentnim en het ontwikkelen en uitbreiden van het 
educatiecentrum. 
Ophetgebiedvanrecreatiezullen er enkele picknickplaatsen 
gecreerdworden in het bos 
omnogmeerdagjesgastentekunnenaccommoderengedurendede 
vakantieperiodes. lmmersdeopbrengstenuitrecreatievonnen 
eenbela ngrij keinkomst enbronvoor het ontwikkelen van de 
opleidingstak. 

0966Stiehting 
Natuurbehoud 
Suriname 
(STINASU) 

Verhuur van 
ovemachtingsfacilite 
iten kunnen 
realiseren. 

• Verbeterde gasten- en arbeidersverblijf. 
• Her-activering van Coesewijnegebied. 

0275 
Instindionele 
versterking 
Ruinnelijke 
OrdenIng 

• Thans in concept af 
functionele context, 
docl- en taakstellingen 
van het 
Onderdirectoraat 
Ruhntelijke Ordening; 
• Thans in concept of 
organogrammen, doel- 
en taakstellingen van 
de diensten 
units 
• Thansin afrondende 
fase het benodigd kader 
en de vereiste profielen 
• Roadmap 

Ruimtelijke 
Ordening,af 

. 

0226 
Instimionele 
versierking 
Naluurbeheer 

Boscherrning en monitoring van zeeschildpadden en beschermde 
gebieden en wildbeheer 
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TITEL III: MIDDELENBEGROTING 

Bedra en x SRD1.000 
Code - 

Ontvangsten Realis.2015 
Realis. 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

Raming 
2020 

Raming 
2021 

53 Niet belastingmiddelen 

53017 Landtaxen, akkergelden, 
huren, erfpachten, 
recognities en grondhuur 

2.827 1.200 89.950 89.950 89.950 89.950 89.950 

53303 Retributie op hout 14.191 17.547 32.049 32.049 32.049 32.049 32.049 
53102 Opbrengst verkoop 

onroerende goederen 
103 327 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 

53153 Diverse Vergoedingen 458 57 77 77 77 77 77 

Totaal 
middelenbegrotIng 17.579 18.804 132.076 132.076 132,076 132.076 

132.076 

Toelichting 

53017- Landtaxen, akkergelden, huren, erfpachten, recognities en grondhuur 

De Dienst der Domeinen heeft voor het jaar 2017 een opbrengst geschat van 
SRD.89.950.000,--. Deze opbrengsten zullen vergaard worden uit: huur- en grondhuur 
vergoeding en recognities. Meegenomen wordt de aanpassingen grondhuurtarieven. 

Echter worden er ook ontvangsten die vallen onder Landtaxen, akkergelden, huren, 
erfpachten, recognities en grondhuur, zoals kosten voor kohier en grondhuur geïnd via 
de sub betaalmeesters, waarvan het ministerie pas inzicht verkrijgt na ontvangst van de 
rapportage van de betaalmeestcrs. 

53303- Retributie op hout 

Stichting Bosbeheer en Bostoezicht ( SBB) heeft voor het jaar 2017 de volgende geldige 
vergunningen: 
• Exploratie vergunningen: 350.000 ha., voor een tarief van SRD. 5, - per ha. per 

jaar. 
• Concessies: 1.600.000 ha, voor een tarief van SRD. 5, - per ha. per jaar 
• Rondhoutproductie: 750.000 m3. 

Bij de retributie op hout wordt er een onderscheidt gemaakt tussen A en B klasse 
houtsoorten voor een tarief van USD 3,95 per m3. De gehanteerde wisselkoers USD 1 — 
SDRD 7,14. 
Verder bedraagt de keuringslonen SRD 3,00 per m3 
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Het geraamd bedrag is SRD. 32,048.700,-- 

53102- Opbrengst verkoop onroerende goederen 
Met de implementatie van de "Wet Verkoop Domeingrond" (conversie) werd aanvang 
gemaakt in november 2014. Burgers zullen met het opteren van het eigendomsrecht op 
hun percelen die aanvankelijk domeingrond waren, beschikken over het volstrekte recht 
van eigendom en daarmee ook meer zekerheid. De conversie werd uitgevoerd als een 
pilot project voor de duur van 6 maanden beCindigd op I mei 2016. Na evaluatie is 
gebleken dat de animo bij de samenleving niet zo is geweest zoals aanvankelijk werd 
gedacht. Als gevolg hiervan is besloten om de conversie na I mei 2016 te stoppen. 

Ten aanzien van verkoop van overheidspanden/gebouwen is SRD. 10.000.000,-- 
begroot. 

53153- Diverse Vergoedingen 

Voor deze inkomsten zorgen de diensten: 

Dienst Bodemkartering(door het verkopen van bodemkaarten, rapporten, evenals de 
wegenkaart van Paramaribo/noord en zuid, met bijbehorende straatnamengids) en 
Dienst 's Landsbosbeheer (export van•wilde planten en dieren).Deze diensten storten 
hun ontvangsten bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS). 

Echter worden andere ontvangsten die vallen onder Diverse niet belasting ontvangsten, 
zoals kosten voor bereidverklaringen en zegelrechten over de waarde van de beterschap 
(taxatiekosten van percelen) gend via de sub betaalmeesters, waarvan het ministerie pas 
inzicht verkrijgt na ontvangst van de rapportage van de betaalmeesters. 

Het geraamd bedrag is SRD.77.000,-- 

TITEL IV: OVERHEIDSINSTELLINGEN 

Stichting voor Bosbeheer en Bostoexicht ( SBB) 
Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum ( JSOOC ) 
Stichting Natuurbehoud Suriname ( STINASU ) 

Stichtin2 Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) 

De SBB functioneert als technische werkarm van het Ministerie Ruimtelijke Ordening, 
Grond- en Bosbeheer (RGB) en wordt opgenomen in de jaarlijkse begroting van dit 
Ministerie. Vanwege het feit dat alle inningen van retributie, keuringsloon, exploratie en 
concessierecht terug gestort moeten worden ontvangt de SBB een maandelijkse subsidie 
om haar operationele kosten te dekken. 
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SBB heeft een personeelsbestand van 269 medewerkers t.w.: 
• 17 Directieleden 
• 15 Sr. Stafleden 
• 38 Stafleden 
• 42 Jr. Stafleden 
• 157 Overig Personeel 

FIet is van belang dat mede in acht wordt genomen, dat uit de werkzaamheden van de 
SBB inkomsten ten behoeve van de staatskas worden gegenereerd. Deze betreffen: 

▪ directe inkomsten uit de bosexploitatie m.n. retributie op hout gewonnen op 
domeingrond waarop er (houtkap)rechten krachtens de Wet Bosbeheer zijn 
verleend en terreinen zoals grondhuur en erfpacht waarop er commerciCle 
houtbenutting wordt ontplooid 

o het jaarlijks verschuldigd concessierecht op terreinen waarop het concessierecht is 
verleend 

• de jaarlijks verschuldigde exploratievergoeding voor domeingrond waarop er een 
exploratievergunning is verleend. 

o de keuringslonen, voor het keuren van hout bij export. 

Indien de SBB niet zou functioneren zou de export van hout ernstig stagneren, omdat de 
SBB bij de geldende procedures die in samenwerking met de Dienst der Invoerrechten 
en Accijnzen worden uitgevoerd, een essentieel aandeel heell. Met name voor het meten 
van de ingeladen hoeveelheden en de vaststelling van de klassen waarin het betreffend 
hout valt voor de vaststelling van de waarde daarvan, onder meer voor het verschuldigd 
uitvoerrecht. Tevens is een verklaring van de SBB vereist m.b.t. het al of niet op 
verantwoorde, duurzame wijze geproduceerd zijn van het hout. Behalve de 
consequenties voor het innen van de uitvoerrechten zouden dus ook ernstige 
consequenties ontstaan voor de export zel f. 

Indien de SBB niet zou functioneren zou de inning van het concessierecht 
waarschijnlijk via andere loketten van de overheid kunnen worden voldaan, maar er zou 
geen controle zijn op eventuele achterstanden, waardoor een drukmiddel om voldoening 
van deze verplichting af te dwingen zou komen weg te vallen. 

Tenslotte zal bij het niet functioneren van de SBB geen zicht meer zijn op de 
verschuldigde retributies vanaf het moment van het disfunctioneel worden van de SBB. 
De verloren gegane informatie zal ook niet achteraf weer kunnen worden verzameld, 
waardoor de overheid de gemiste inkomsten blijvend zal verliezen en geen adequate 
informatie zal hebben voor planningsdoeleinden. Dit naast blijvende schade die aan het 
bos zou kunnen worden aangericht, indien de controle en monitoring van de SBB op 
houtkapactiviteiten in het bos zou komen weg te vallen. 
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Stichtine Jan Starke Opleidines- en Ontspanninescentrum ( JSOOC)  
De Stichting Jan Starke Opleidings- en Ontspanningscentrum heefl als doel het 
bevorderen van natuur behoud, milieu bescherming en het duurzaam benutten en 
conserveren van de Surinaamse bossen, enerzijds en anderzijds het bieden van 
faciliteiten tot recreatie. 

De activiteiten in2017 zullen zijn: 

1, Het verkrijgen van grondhuur status op het terrein te Zanderij-1 
2, Een aanvang maken met het proces om het terrein van JSOOC Zanderij-1 

te verklaren tot speciaal beschennd gebied, 
3. Het verhogen van de bewust wording voor de natuur door het ontwikkelen 

en verzorgen van educatieveprogrammais. 
4. Het zoeken naar fondsen om een inventarisatie en vastlegging te maken van 

de boomsoorten in het voormalige Arboretum op Zanderij-1. 
5. Het stimuleren van onderzoek op het gebied van bosbouw en natuur door 

het faciliteren en begeleiden van studenten en liefhebbers van natuur, 
6. Het promoten van het belang van een schoon milieu door het bieden van 

recreatie in een bosrijke en milieu vriendelijke omgeving. 

De maatregelen om de activiteiten uit te voeren zijn: 

1. Rappelleren verzoekschriften naar de Minister van ROGB voor verkrijgen van 
status op het terrein te Zanderij-I, 

2, Het gebied Zanderij-1 tot speciaal beschermd gebied doen verklaren, 
zodat Zanderij-1 als leerbos gehandhaafd blijft, 

3. Het vastleggen van processen die binnen JSOOC toegepast worden en de 
organisatie handleidingen biedt om de stichting goed te beheersen. 

4. Uitbreiden van het leerpad en het plaatsen van informatie borden i.v.m. 
voorlichtingsactiviteiten. 

5. De bestaande wandelroute uitbreiden tot naar de Coropinakreek. 
6. Trainen van het personeel om de arbeidsproductiviteit te verhogen. 
7. Aantrekken van een drietal goed opgeleid en gemotiveerd personeelsleden. 
8. Contact met scholen onderhouden en uitbreiden om JSOOC als educatieve 

plek te promoten, 

Stichtine Natuurbehoud Suriname (ST1NASU) 

Doel: 	1- Natuurbescherming 
2- Natuuronderzoek 
3- Natuurtoerisme 
4- Natuureducatie 
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STINASU tracht voormelde doelen te bereiken door (zie art. 3 der Statuten): 

A. Het stimuleren, co&dineren en (mede) financieren van de wetenschappelijke 
exploratie en het dienstbaar maken van reeds bestaande natuurreservaten door: 

1. Het aanknopen en onderhouden van contacten met en het lid worden van 
internationale instellingen die zich bewegen op natuurbeschermingsgebied; 

2. Het verkrijgen van fínancWle en technische steun bij genoemde organisaties; 
3. Het programmeren en leiden van het wetenschappelijk onderzoek in de 

reservaten en het ter beschikking stellen en publiceren van de uit dit onderzoek 
voortkomende resultaten, 

B. Het dienstbaar maken van de reservaten aan de recreatieve, opvoedkundige en 
economische doeleinden waartoe deze reservaten mede zijn ingesteld; dit door middel 
van: 

• het toegankelijk maken van de reservaten; 
• het onderhouden en exploiteren van transport naar en in de reservaten en het 

construeren en exploiteren van overnachtingsgelegenheden in de reservaten; 
• stimuleren door middel van promotie in binnen- en buitenland, van bezoek aan 

de reservaten, onder leiding van daartoe op te leiden explicerend en 
toezichthoudend personeel; 

• de uitgifte van publicaties en voorlichtingsmateriaal op het gebied van de 
natuurbescherming in het algemeen en van het landschap, de flora en de fauna 
van de reservaten in het bijzonder; dit zowel ten behoeve van de scholen als 
van het volwassen publiek. 

C. Het streven naar bescherming en dienstbaar maken ten behoeve van de wetenschap, 
de recreatie en de volksontwikkeling, van nog niet of niet voldoende wettelijke 
bescherinde objecten. 

D. Het verkrijgen van (de onder artikel vier te noemen) middelen, benodigd voor ver-
wezenlijking van de in de voorgenoemde werkzaamheden. 

Noot. Natuurbeschermingswet 1954. 
Art. l: Tot bescherming en behoud van de in Suriname aanwezige natuurlijke 
rijkdommen kan de President, de Staatsraad gehoord, bij besluit gronden en wateren 
behorende tot 's Landsdomein als natuurreservaat. 

Art. 2 Om aangewezen te worden als natuurreservaat moet een gebied voldoen aan de 
volgende eisen: 

Dat het bescherming van overheidswege verdient uit hoofde van afwisselend natuur- en 
landschapsschoon en/of door de aanwezigheid van in wetenschappelijk of cultureel 
opzicht belangrijke fiora, fauna en geologische objecten. 
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Realisatie: 
1n do afge1open jaren heefl.  ST1NASU van haar doelstellingen slechts de verhuur van 
overnachtingsfaciliteiten kunnen realiseren. Wetenschappelijke exploratie, het 
dienstbaar maken van de reservaten aan de recreatieve, opvoedkundige en economische 
doeleinden en het streven naar bescherming en dienstbaar maken van de reservaten ten 
behoeve van de wetenschap, de recreatie en de volksontwikkeling zijn minimaal 
gereat iseerd. 

Dit is ondermeer te wijten aan: 
• Het niet kunnen verwerven van donaties; vooral sedert de afffiire met de illegale 

goudzoekers in het Brownsberg Natutupark (BNP). 
• Het niet (kunnen) onderhouden van gebouwen, toegangswegen, looppaden, etc. 
• Het niet functioneren van de research-afdeling voor de afgelopen periode (ruim 4 

jaar Iang). 

Deze factoron hebben ook bijgedragen aan verrnindering van het aantal bezoekers, 
hetgeen resulteert in verminderde inkomsten met alle gevolgen van dien, zoals 
verslechterend onderhoud. 

Duidelijk is dat ST1NASU uit eigen inkomsten haar doelstellingen niet kan realiseren. 
Sedert 2013 is deze situatie enigszins veranderd. Het Ministerie van Ruimtelijke 
ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft toen door de materiaalkosten voor haar 
rekening te nemen, de renovatie van gebouwen etc. op de oorden mogelijk gemaakt. 

Ratio voor subsidie aan STINASU: 
1, Onderhoud en uitbreiding van bestaande oorden. 
"). Opzet nieuwe oorden. 
3. Aanschaf c.q, vervanging van transportmiddelen onder andere buiten boordmotoren 

en pick-ups, sanitaire voorzieningen, werktuigen, etc. 
4. Eventuele overbrugging van inkomstenderving in het laagseizoen (regentijd). 
5. Capaciteitsopbouw van het personeel. 

Paramaribo, 15 november 2017, 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
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