
 

STAATSBLAD 

van de 

REPUBLIEK SURINAME 

____________________________________________________________________ 

 

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, 

VEETEELT EN VISSERIJ 

 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 

In overweging genomen hebbende dat de Surinaamse begroting bij Wet dient te 

worden vastgesteld; 

heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, 

bekrachtigd de onderstaande Wet. 

 

Artikel 1 

 

De 09-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 

2012 betreffende het MINISTERIE VAN LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 

wordt als volgt vastgesteld: 

 

TITEL I: Apparaatskosten 

Bedragen  x SRD 1000 

 

 

 

 

 

 

 

No. 104 
2012 

Code Kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten 31.388

20 Materiële kosten 8.455

40 Aanschaffingen 2.695

Totaal apparaatskosten 42.538
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TITEL II: Beleidsprogramma’s  

Bedragen x SRD 1.000 
Code Beleidsmaatregel Bedrag 

100 Alliance 1.266 

102 Stichting  

Landbouw Ontwikkeling Commewijne 

185 

103 Stichting Nationale Parken 250 

105 Stichting Nationale Rijst Instituut 2.120 

106 Landaanwinning en Ontginning 1.710 

108 Cultuurtechnisch Onderhoud 8.179 

118 Gender 46 

119 Institutionele Vormgeving 10.930 

120 Reactivering Waterschappen 2.520 

121 Kennis 210 

124 Landbouwtelling 116 

125 Agrarische Ontwikkeling Binnenland 1.000 

126 Veehouderij  8.499 

127 Visserij  2.534 

130 Stimulering Landbouwsector 263 

134 Bouwwerkzaamheden 1.160 

 135 Landbouwinfrastructuur en exportpromotion 

 

Totaal beleidsprogramma’s 

26.000 

 

66.988 
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TITEL III: Middelenbegroting  

Bedragen x SRD 1.000 
  Ontvangsten Bedrag 

80.40.06 Zeevergunningsrecht en andere visvergunningen 2.995 

80.50.99 Diverse niet-belasting ontvangsten 1 

80.60.02 Opbrengst parastatalen 233 

80.60.06 Bijdrage bestekkosten 66 

80.60.22 Opbrengst plantenonderzoek en resultaten 891 

80.60.23 Opbrengst veeteelt o.a. slacht- en keurgelden 2.963 

  Totaal niet-belastingmiddelen 7.149 

 

 

Artikel 2 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd  

2. Zij treedt in werking met ingang van 1 januari 2012. 

3. De Ministers van Financiën en Landbouw Veeteelt en Visserij zijn belast met de 

uitvoering van deze wet. 

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012, 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 29
ste

 juni 2012  

De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 

S. MOESTADJA 
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WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 09-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN LANDBOUW, 

VEETEELT EN VISSERIJ 

 

Memorie van Toelichting 

 

Algemeen deel 

 

TAAKSTELLING 

De taakstelling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is opgenomen 

in het Staatsbesluit van 1991, no. 58 en gewijzigd in 2001, 2005 en 2010. 

 

DOELSTELLING 

 

Investeringen in de productiesectoren moeten een ontwikkelingsgraad realiseren voor 

de Republiek Suriname ter vergroting van de bijdrage aan het Bruto Binnenlands 

Product. Voor wat betreft de agrarische productiesector, richt het beleid van het 

ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij zich op duurzame agrarische 

ontwikkeling primair voor het verruimen van de voedselzekerheid en het verhogen 

van de voedselveiligheid voor de totale samenleving. Met dit beleid zal het ministerie 

uitgroeien tot de voedselschuur van het Caribisch gebied en regionaal leider op het 

vlak van voedselveiligheid. 

 

Het agrarisch beleid van het ministerie van LVV is daarom gebaseerd op 7 

strategische beleidsdoelen, welke in de beleidsnota 2011 – 2016 van het ministerie is 

opgenomen: 

1. Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale Surinaamse 

bevolking. 

2. Het waarborgen van de agrarische gezondheid en voedselveiligheid. 

3. Het ontwikkelen van een duurzame agrarische sector. 

4. Het doen ontwikkelen van de agrarische sector tot de voedselproducent en –

leverancier voor het Caribisch gebied. 

5. Het vergroten van de bijdrage van de agrarische sector aan de nationale 

economie. 

6. Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van 

de agrarische sector. 

7. Het managen van de randvoorwaarden en risico‟s bij de uitvoering van het 

agrarisch beleid. 
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Het agrarische gebeuren heeft twee elementaire partners namelijk de overheid en 

private sector die voor wat betreft hun respectieve rollen elkaar aanvullen en 

versterken. De overheid, i.c. het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij als 

sturende verantwoordelijke richt zich op de duurzame ontwikkeling van agrarische 

zekerheid en veiligheid, door faciliteiten en voorwaarden hiervoor te scheppen. 

Hierdoor wordt ook een belangrijke bijdrage geleverd aan de strijd tegen armoede. 

 

De particuliere sector is primair verantwoordelijk voor de agrarische productie. Dit 

gegeven benadrukt dat de uitvoering van het agrarische ontwikkelingsplan een zo 

breed mogelijk draagvlak vereist. Het creëert een omgeving waarin het ministerie 

zich samen met andere relevante overheids- en internationale partners en 

particulieren, zij aan zij inspannen, om het aandeel van de agrarische sector in de 

nationale economie te vergroten door verruiming van de agrarische productie 

conform milieu-, voedselveilige en voedselzekerheidsstandaarden alsook 

gendergelijkheidsbeginselen, kwalitatieve en kwantitatieve verbetering van 

productie-kolommen gericht op verbetering van de concurrentiekracht en 

bevordering van de agribusiness (agro ondernemingen) benadering.  

 

Het algemene landbouwproductiebeleid is daarom gericht op duurzame consolidatie 

van de reeds ingerichte arealen voor de diverse subsectoren en gestage uitbreiding 

daarvan.  

Fundamenteel voor deze consolidatie en uitbreiding zijn aspecten zoals de 

beschikbaarheid van financiële middelen, expertise zoals agrarisch vakbekwaam 

kader, adequate land- en waterbeheersystemen, praktijkgericht onderzoek naar en 

onderzoeksfaciliteiten voor teelt- en teeltbescherming en voedselveiligheid. Continue 

sectorbegeleiding is een kernactiviteit die zal worden voortgezet, verbeterd en 

geïntensiveerd, gebaseerd op onder meer de stimulering van diversificatie van 

productie, gebruik van resistente en aan Surinaamse omstandigheden aangepaste 

variëteiten, optimale areaalbenutting en verdere professionalisering van de sector. 

 

De verdere professionalisering van de tuinbouw is gericht op een constante aanvoer 

van producten (kassenteelt) die een betaalbare prijs, die geen of weinig fluctuatie 

vertoont, kan garanderen, het faciliteren van Agro – processing en het telen volgens 

Good Agricultural Practices (GAP). 

 

De ontwikkeling van de veeteeltsector is eveneens gericht op vergroting van het 

aandeel van de nationale voedselproductie op de totale markt. Voor wat betreft de 

pluimveesector is op dit moment het nationale aandeel 40%, tegen een importaandeel 

van 60%. Het streven is om deze verhouding tenminste om te keren ( 60% eigen 

productie en 40% import) en op lang termijn te komen tot een groter nationaal 

aandeel.  
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Vanuit de overheid wordt verder gewerkt aan het stimuleren van een betere 

samenwerking tussen zowel de overheid en de particuliere sector, alsook binnen de 

sector zelf. Daarnaast zal de overheid de mogelijkheden bekijken om via aanpassing 

van bestaande maatregelen de import minder aantrekkelijk te maken en juist de 

nationale teeltontwikkeling aantrekkelijker te maken. 

 

Beleidsmaatregelen zoals de verbetering en bevordering van de productie van 

melkvee, slachtvee en kleine herkauwers zullen de boventoon voeren. Op het stuk 

van slachtvee, is het ministerie zich reeds jaren ervan bewust dat door een gebrek aan 

goede slachtrijpe runderen, teveel vrouwelijk en jong vee geslacht wordt. Het 

ministerie zal middels tijdelijke toelating van import van kwalitatief goede 

slachtrunderen ervoor zorgen dat de vrouwelijke en kleine dieren niet langer 

ongelimiteerd geslacht worden maar op het veld blijven staan om de nationale 

veestapel weer op te bouwen. Bedoelde import zal geschieden door particulier 

initiatief geheel volgens de door de overheid aan te geven regels. In samenwerking 

met het ministerie van RGB wordt gewerkt aan identificatie en beschikbaar stelling 

van gronden voor de professionele slachtveeteelt voor grote – en kleine herkauwers.  

 

De ontwikkeling van de laatste categorie (kleine herkauwers) wordt verder ter hand 

genomen via het gelijknamig project te Tibiti. Dit moet resulteren in kwantitatieve en 

kwalitatieve verbetering van lokaal geproduceerd schapen en geitenvlees met 

mogelijke export naar de CARICOM - markt.  

 

Voor de verduurzaming van de visserij sector is het voorgestane beleid om de 

eiwitvoorziening van de lokale bevolking te garanderen en de deviezeninkomsten te 

verhogen door middel van aquacultuur, productontwikkeling en diepzeevisserij. 

Verschillende maatregelen hiertoe zijn al geruime tijd in uitvoering. Enkele hiervan 

zijn het terugbrengen van het aantal boten in bepaalde visserij typen, alsook het 

beperken van het aantal visdagen en het operationaliseren van het Vessel Monitoring 

System. Deze maatregelen hebben ertoe geleid dat de bevissingsdruk reeds met 30% 

is teruggebracht. Voor een betere garantiestelling van het duurzame visserijbeleid, zal 

de controle d.m.v. patrouille en surveillance versterkt worden door de instelling van 

de kustwacht volgens een nauwe interministeriële aanpak tussen LVV, Defensie en 

Juspol. Vooruitlopend op de implementatie van de Kustwacht zal op regelmatige 

basis eveneens tussen LVV, de Marine en de Politie inspecties worden uitgevoerd 

teneinde illegale, ongemelde en ongereglementeerde (IOO ) visserij te reduceren. 

Hierdoor zal het streven ter verduurzaming van de visserij beter en vlotter tot haar 

recht kunnen komen. Het proces voor de verbetering van de organisatie van deze 

sector wordt voortgezet, alsook de structurele ontwikkeling van de aquacultuur in 

Suriname. 
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Het beleid op parastatalen wordt verscherpt, waarbij de focus gericht is op het plegen 

van investeringen ter stimulering van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering ten 

behoeve van een verbeterd bedrijfsresultaat, opdat beter inhoud wordt gegeven aan 

het concept van agrarische modelbedrijven ten behoeve van de productiesector. 

Daarnaast wordt gewerkt aan alternatieven om tot privatisering over te gaan. 

Modellen als joint ventures worden als samenwerkingsvorm bestudeerd en 

gestimuleerd.  

 

DIRECTORAAT LANDBOUW, VEETEELT EN VISSERIJ 

 

TITEL I: Apparaatskosten 

Bedragen x SRD 1.000 

 

Toelichting 
Code Kostensoort Realisatie 

2010

Vermoedelijk 

beloop 2011

2012 2013 2014 2015 2016

10 Personeelskosten 26.836 31.280 31.388 31.388 31.388 31.388 31.388    

20 Materiële kosten 5.525 4.965 8.455 9.008 9.008 9.008 9.008        

40 Aanschaffingen 1.669 934 2.695 2.695 2.695 2.695 2.695        

34.030 37.179 42.538 43.091 43.091 43.091 43.091      Totaal apparaatskosten  
 

Personeelskosten 

 

Het totaal aan personeelskosten bedraagt voor het jaar 2012, SRD 31.388.000,00. De 

verhoging van het voorgaande jaar houdt verband met de verhoging welke 

voortvloeit uit de reguliere periodieke verhogingen op de post „Ambtelijk salaris‟, 

alsook schaalbevorderingen (Fiso 1 en 2) welke zijn toegekend aan landsdienaren en 

aangetrokken kader. 

 

De brutosalariskosten van ambtenaren die in loondienst zijn en een bezoldiging 

krijgen conform de functiewaarderingenopbouw van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken, worden hier geboekt. Hierin zijn verder meegenomen de inhoudingen die 

voor of namens de ambtenaar in kwestie worden gepleegd, alsook eventueel andere 

toekenningen. 

 

Verder wordt er continuïteit gegeven aan de deskundigheidsbevordering van het 

personeel door het voeren van een human resources beleid gericht op het sturen, 

monitoren en uitvoeren van de beleidsstrategieën van het ministerie. Het personeel 

zal verder worden gevormd en versterkt door trainingsprogramma‟s en andere 

vaardigheidsbevorderende activiteiten. 

 

Het personeel van het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is over het 

begrotingsjaar 2012 geraamd op 1.115 landsdienaren. 
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In de periode januari 2011 tot en met juli 2011 zijn drieëntwintig (23) mensen met 

pensioen gegaan, één (1) persoon is overleden en er zijn acht (8) personen in dienst 

getreden. Vier (4) personen zijn overgeplaatst naar een ander ministerie. Twee (2) 

personen zijn met ontslag gegaan. Voor het jaar 2012 zijn er 82 ambtenaren die een 

gratificatie zullen ontvangen. 

 

Personeelsbestand naar kaderniveau en gender 

Kaderniveau Totaal % M V 

Hoger  87 7.8 36 51 

Midden  203 18.2 111 92 

Lager  825 74 607 218 

Totaal 1.115 100 754 361 

 

Personeelsbestand naar onderdirectoraat en kaderniveau 

Lager Midden Hoger Totaal

Landbouw 448 80 10 538

Veeteelt 43 28 16 87

Visserij 49 14 11 74

Agrarische Planning en Ontw. 9 12 10 31

Landb. Onderz., Afzet en Verwerk. 111 29 15 155

Administratieve Diensten 165 40 25 230

Totaal 825 203 87 1.115

Onderdirectoraat

Kader

 
 

 

Gratificaties over 2012 Totaal 

ambt. Aantal dienstjaren 25 30 35 40 

Aantal ambtenaren 43 12 23 04 82 
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Hieronder volgt een overzicht van de specificering van de personeelskosten. 

Overzicht besteding kostensoort 10 – Personeelskosten 

 

Omschrijving Bedrag in SRD

Salaris

-       Ambtelijk salaris 24.390.859

-       Vakantietoeslag 1.951.269

-       Overwerk 40.766

-       Werkgeverslasten Pensioenfonds 1.219.543

-       Werkgeverslasten Ziekenfonds 1.219.543

-       Bonussen en gratificaties 187.927

Vacatie en onderstanden 0

-       Vacatiegelden 240.160

Toelagen 0

-       Functionele toelage 3.960

-       Detacheringstoelage 17.280

-       Persoonlijke toelage 264.600

-       Gezinstoelage en kinderbijslag 20.940

-       Waarnemingstoelage 59.504

Vergoedingen 0

-       Telefoonvergoeding 1.680

-       Huishuurvergoeding 6.600

-       Representatievergoeding 67.129

-       Vervoersvergoeding 68.940

Opleiding 0

-       Kosten van opleidingen binnenland excl. R&V 249.800

-       Externen 0

-       Tijdelijk personeel 1.112.500

-       Deskundigen binnenland 265.000

Totaal kostensoort 10 31.388.000
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Materiële kosten 

 

Naast de personeelskosten maken de materiële kosten deel uit van de 

apparaatskosten. Deze post zal worden benut om medewerkers te voorzien van 

adequaat en voldoende werkmateriaal. De raming van de diverse specifieke posten is 

zoveel als mogelijk aangepast aan de huidige prijsontwikkelingen van goederen en 

diensten en bedraagt voor het jaar 2012, SRD. 8.455.000,- Deze zullen worden 

besteed aan het in stand houden van de fysieke werkomstandigheden zoals 

werkmaterialen, herstel en onderhoud, utiliteiten en energie en ook voor het behoud 

en verbetering van fysieke en intellectuele vaardigheden. De middelen worden ook 

benut voor de continuïteit en verbetering van de automatisering, maar ook de 

bevordering van het positief beeld van de sector en het ministerie via beurzen en de 

media.  

 

Hieronder wordt een specificatie van de materiële kosten weergegeven. 

 

Overzicht besteding kostensoort 20 – Materiële kosten 

Omschrijving Bedrag in SRD 

Kantoorkosten   

- Kantoormiddelen (papier, pennen, etc.) 361.183 

- Kopieer 183.435 

- Telefoon 568.882 

- Drukwerk en grafisch materiaal 68.518 

- Bode diensten 2.520 

- Onderhoud meubilair en inventaris 36.000 

- Vergaderkosten 57.388 

Gebouwen en terreinen  

- Huur gebouwen en terreinen 217.800 

- Onderhoud gebouwen en terreinen 1.162.466 

- Gas 9.000 

- Water 142.560 

- Electriciteit 666.400 

Reis- en verblijfkosten 0 

- Binnenlandse reiskosten 61.885 

- Binnenlandse verblijfkosten 67.993 

- Huur voertuigen 50.150 

- Buitenlandse reiskosten 150.000 

- Buitenlandse verblijfkosten 150.000 

- Onderhoud en exploitatie dienstvoertuigen 1.505.459 

Automatisering  

- Verbruiksgoederen (cartridge, diskettes, etc.) 311.703 

- Onderhoudskosten automatisering 36.705 

- Licenties en programmakosten 26.000 
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Voorlichting  

- Advertenties en bekendmakingen 9.800 

- Radio en tv-programma‟s 7.000 

- Brochure en andere periodieken 12.000 

- Tentoonstellingen 111.200 

- Seminars, workshops, etc. 99.500 

Algemeen  

- Representatie (nationale en internationale 

vertegenwoordigers) 

54.000 

- Abonnementen en vakliteratuur 36.300 

- Verzekeringen 4.292 

- Schoonmaak 144.090 

- Gereedschappen en apparatuur 362.064 

- Kleding en bewassing 39.123 

- Voeding 56.986 

- Bewaking 181.700 

- Contributie 376.000 

- Vracht- en portierskosten 1.030 

- Huur en onderhoud zwaar materieel 193.136 

- Dienst specifieke exploitatiekosten 416.976 

- Laboratoriumkosten 68.488 

- Onderzoekskosten 114.474 

- Rechterlijke vonnissen 50.000 

- Nationale en internationale manifestaties 

w.o. cultuur en sport 

153.000 

- Overige algemene kosten 70.000 

Onderwijs  

- Educatie en andere vormingsprogramma‟s 22.000 

Medische verzorging  

- Poliklinische kosten 4.100 

- Preventieve medische voorzieningen 31.694 

Totaal kostensoort 20 – Materiële kosten 8.455.000 

 

Aanschaffingen 

 

De aanschaffingen zijn net als voorgaande kostensoorten gericht op het functioneren 

van het overheidsapparaat. Voor een goede facilitering van het personeel ter 

bevordering van o.a. een prettige werkomgeving, motivatie en een vlotte uitvoering 

van de reguliere werkzaamheden, zijn eerder enkele maatregelen getroffen welke in 

2012 zullen worden gecontinueerd. 
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Hierbij gaat het o.a. om de volgende maatregelen: 

 Aanschaf van dienstvoertuigen voor de onderdirectoraten voor een goede 

uitvoering van de reguliere werkzaamheden; 

 Herinrichten van de kantoren, zowel het hoofdkantoor als ook de 

onderdirectoraten van dit ministerie; 

 Aanschaf van computers en printers voor de reguliere werkzaamheden; 

 Reorganisatie van de afdeling Technische Dienst die onder andere zal zorg 

dragen voor de renovatie van gebouwen, reparatie en onderhoud van 

dienstvoertuigen, landbouw-machines en zwaar materieel. 

 

Hieronder wordt een specificatie van de aanschaffingen weergegeven. 

 

Overzicht besteding kostensoort 40 – Aanschaffingen 

 

Omschrijving Bedrag in 

SRD

Gebouwen en terreinen

-   Watervoorzieningen 12.500

Inventaris 0

-   Kantoorinrichting 452.759

-   Communicatie 27.500

Automatisering 0

-   Computers 215.640

-   Printers 35.379

-   Netwerken 3.317

Gereedschappen 0

-   Laboratoriumbenodigdheden 140.560

-   Technische gereedschappen 134.745

-   Zwaar materieel en zware

werktuigen

646.600

Vervoermiddelen 0

-   Brom- en motorfietsen 8.000

-   Pick-ups 965.000

-   Vaartuigen 53.000

Totaal 2.695.000
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD 1.000 

Code Beleidsmaatregel Bedrag 

100 Alliance 1.266 

102 Stichting Landbouw Ontwikkeling Commewijne 185 

103 Stichting Nationale Parken 250 

105 Stichting Nationale Rijst Instituut 2.120 

106 Landaanwinning en Ontginning 1.710 

108 Cultuurtechnisch Onderhoud 8.179 

118 Gender 46 

119 Institutionele Vormgeving 10.930 

120 Reactivering Waterschappen 2.520 

121 Kennis 210 

124 Landbouwtelling 116 

125 Agrarische Ontwikkeling Binnenland 1.000 

126 Veehouderij  8.499 

127 Visserij  2.534 

130 Stimulering Landbouwsector 263 

134 Bouwwerkzaamheden 1.160 

 

135 Landbouwinfrastructuur en exportpromotion    26.000  

  Totale beleidsprogramma’s 66.988 
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Tabel 1:  

Bedragen x SRD 1000 
 Realisatie 

2010 
Vermoede 

lijk 

beloop 

2011 

Raming 

2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Raming 
2016 

 

Ontwikkelingsplan -Kernthema: Agrarische sector 

Doel: Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking. Het 

gebruik van betere variëteiten, mechanisatie en verbeterde teelttechnieken om de productie te verhogen en 

werkgelegenheid te creëren.  

Alliance 827 774 1.266 1.266 1.266 1.266 1.266 

St. Landbouwontwikkeling 

Commewijne 

135 150 185 185 185 185 185 

 

Ontwikkelingsplan -Kernthema: Agrarische sector  

Doel: Het realiseren en waarborgen van de voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking en de 

verbetering van de concurrentiepositie op de internationale rijstmarkten 

Stichting Nationaal 

Rijstinstituut 

1.604 1.500 2.120 2.120 2.120 2.120 2.120 

 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Ruimtelijke ordening en milieu 

Doel: Verduurzaming agrarische activiteiten 

Landbouwinfrastructuur en exportpromotion                                                  26,000 

Stichting Nationale Parken 0 0 250 250 250 250 250 

Cultuur technisch 

onderhoud 

5.179 9.511 8.179 21.004 21.004 21.004 21.004 

        

Bouwwerkzaamheden 2.457 151 1.160 2.069 2.069 2.069 2.069 

Landaanwinning en 

Ontginning 

1.496 500 1.710 7.000 7.000 7.000 7.000 

Reactivering 
Waterschappen 

1.611 0 2.520 6.509 6.509 6.509 6.509 

 

Doel: Genderbewust beleid 

Gender 0 0 46 118 118 118 118 

 

Doel: Het waarborgen van voedselzekerheid en voedselveiligheid 

Institutionele Vormgeving 25 1.126 10.930 33.393 33.393 33.393 33.393 

 

Ontwikkelingsplan -kernthema: Agrarische sector  

Doel: Uitbreiding van het agrarisch geschoold kader en verhoging van de organisatiegraad van de 

agrarische beroepsbevolking 

Kennis  27 0 210 4.348 4.348 4.348 4.348 

 

Ontwikkelingsplan- kernthema: Agrarische sector  

Doel: Ontwikkelen van agribusiness 

Stimulering private sector  0 0 0 0 0 0 0 

 

Ontwikkelingsplan- kernthema: Agrarische sector 

Doel: Ordening van de agrarische sector 

Landbouwtelling 0 0 116 300 300 300 300 
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Ontwikkelingsplan- kernthema: Agrarische sector 

Doel: Verduurzaming van de agrarische productie en gebruik van milieu vriendelijke technologieën 

Agrarische Ontwikkeling 
Binnenland 

17 2 1.000 1.600 1.700 1.800 1.900 

Stimulering landbouwsector 10 21 263 680 700 750 800 

 

Ontwikkelingsplan- kernthema: Agrarische sector  

Doel: Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van de veeteelt sector 

Veehouderij 1.189 0 8.499 25.615 25.615 25.615 25.615 

 

Ontwikkelingsplan- kernthema: Agrarische sector 

Doel: Het waarborgen van voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking en ontwikkelen van de 
visserij sector tot voedselproducent en –leverancier voor het Caraibisch gebied. 

Visserij 448 65 2.534 9.127 9.127 9.127 9.127 
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Tabel 2: 
Ontwikkelingsplan –

Beleidsprogramma 

Verwachte beleidsresultaten per  

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

 

Doel:  
Gebruik van betere variëteiten, mechanisatie en verbeterde teelttechnieken om de productie te verhogen en 

werkgelegenheid te creëren. 

 100 Alliance  De ringdam is hersteld en 

verhoogd. 

 Een schaduwdam is opgezet. 
 De waterwegen binnen het 

areaal zijn  

       opgeschoond en uitgediept. 

 

 Reparatie werkloods, 

pakloods en 

pakloodssteiger. 
 Agro-toerisme is 

gestructureerd en     

        opgevoerd. 
 Verjonging citrus aanplant 

op 2-4 ha uitgevoerd. 

 80 ha is beplant met 
bananen, suikerbacoven en 

markoesa. 

 Reorganisatie van 
bedrijfsstructuur.  

 Bouw van een 

logeergebouw 
 

102  St. Landbouwontwikkeling   

Commewijne 

 
 

 
 

 De administratie van de 

kwekerij is  

       verbetert. 
 Verkoop plantjes is 

toegenomen. 
 Institutionele versterking 

heeft  

Plaatsgevonden 

 Moedertuin aangelegd t.b.v. 

aanmaak diverse 

fruitsoorten van erfcultures 
en een kruidentuin. 

 Plantenkwekerij van SLOC 
is voorzien van kwalitatief 

goed plantmateriaal om 

opbrengsten te verhogen. 
 

Doel:  

Ontwikkeling rijstsector en het garanderen van voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking en 

voedselveiligheid  

Subdoel: Verbetering concurrentiepositie op de internationale rijstmarkten 

 105 Stichting Nationaal 
Rijstinstituut 

 

 
 

 Het zaaizaad programma 
i.s.m.   

       CELOS en ADEK is succesvol  

       uitgevoerd.  
 Veredeling, 

gewasmanagement en  

       Postharvest programma‟s 
worden 

       gecontinueerd. 

 

 Het subsidiebedrag voor het 
dienstjaar 2012 bestaat uit 

de dekking van het 

exploitatietekort tot een 
bedrag van SRD 

1,580.000,- en een bedrag 

groot SRD 540.000, zijnde 
toekenning van de 90% van 

de ontvangen 

rijstkeuringsgelden. Deze 
rijstkeu-ringsgelden zijn 

voor het dienstjaar 2012 

geraamd op SRD 600.000, -
.  

 Door verbeterde potentie 

van de rassen verhoogde 
zaaizaadkwaliteit 

effectievere productie- en 
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Ontwikkelingsplan –

Beleidsprogramma 

Verwachte beleidsresultaten per  

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

intensievere 
begeleidingstechnieken is 

de concurrentiepositie van 

de rijstsector verbeterd. 
 

Doel: Vergroting bijdrage sector aan de nationale economie 

 103 Stichting Nationale 

Parken 

 Nieuw bestuur is 

geïnstalleerd. 
 Onderhoud infrastructuur ter 

hand genomen. 

 

 Zorgen voor toezicht op het 

beleid van de stichting. 
 

Doel: Verduurzaming agrarische activiteiten  

106 Landaanwinning en 

Ontginning 

 

 De rehabilitatie 

werkzaamheden aan de 

zwampkerende dam Coronie, 
fase III en IV zijn voltooid. 

 Een deel van de 

kunstwerken zijn gebouwd 

en het waterbeheer in 
Coronie rijstpolder is 

verbeterd. 

108 Cultuur technisch onderhoud  Cultuurtechnische 
werkzaamheden uit-gevoerd 

voor onderhoud van zowel 

natte als droge infrastructuur 
in de agrarische gebieden. 

 Zandwegen in de agrarische 
gebieden duurzaam belegd. 

 Drainage door het 

aanpakken van 
bijbehorende kunstwerken 

voor rijst-en 

groentegebieden in de 
districten Para, Wanica, 

Commewijne, Sara-macca 

en Nickerie is verbeterd; 

 Regelmatig onderhoud van 

de infrastructuur van 

landaanwinnings-projecten 
in de verschillende 

districten voornamelijk 

bestemd voor de land-
bouwproductie; 

 Bouwkundige en 

technische materia-len, 
instrumenten en technisch 

appara-tuur wordt tijdig 

beschikbaar gesteld om 
zodoende stagnaties in de 

uit-voering zoveel als 

mogelijk te voorkomen en 

hierdoor mede de 

efficiëntie en effectiviteit 

van het productieproces op 
te voeren; 

Doel: Verduurzaming agrarische productie 

130 Stimulering landbouwsector Rijstsector 

 Voorbereidingen voor hogere 
padie  productie  

 
Bevorderen erfcultures  

 Aanbod van diverse 
fruitplantmateriaal verruimd 

Rijstsector 

 Hogere padie productie 
evenals toe-name van het 

exportaandeel van rijst. 
 

Bevorderen erfcultures 

 In het kader van 
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Ontwikkelingsplan –

Beleidsprogramma 

Verwachte beleidsresultaten per  

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

 Kennisniveau van 
particulieren en LVV 
voorlichters voor de 
aanmaak van plantmateriaal 
verhoogd 

 Significante verruiming 
wekelijkse aanbod van 
diverse soorten 
fruitplantmateriaal vanuit de 
ressorten t.b.v. centrale 
verkoop in Paramaribo  

 Rendementsverbetering van 

de citrus-kwekerij te 

Tamansarie. 

 Het volledig benutten van de 

vraag naar agro toerisme 
door het toepassen van 

kennis en het aanbieden van 

producten en diensten. 
 Eerste fase herinrichting 

kwekerij voltooid.                                    

 De verschillende activiteiten 
binnen de kwekerij zijn 

geintegreerd in het 

agrotoeristisch project 
 Personeel getraind in 

agrotoerisme 

 Particulieren en LVV 
voorlichters zijn getraind in 

het telen in plantenkassen. 

 Toename van aantal 
plantenkassen landelijk 

Rijst 

 Rijstkredieten zijn verstrekt 
uit AKF. 

 Rijstverwerkers worden 

verder begeleid bij gebruik 
van basis hygiëne code in 

bedrijven. 

 Machine park gedeeltelijk 
vervangen en uitgebreid. 

 Rijst verwerkingsbedrijven 

zijn ISO 22.000 
gecertificeerd. 

 

diversificatie en  spreiding 
in de agrarische productie 

zullen in alle ressorten 

plantmateriaal ten verkoop 
worden aangeboden. 

 Toename van het aantal 
beplant fruit areaal. 

 Citruskwekerij Tamansarie 
functio-neert als 

agrotoeristisch bedrijf. 

 Verruiming aanbod van 
diensten van de kwekerijen 

Houttuin en Tamansarie. 

 Continue (jaarrond) 
productie van diverse 

groentesoorten van goede 

kwaliteit. 
 Landelijk spreiding van 

demonstratie 

plantenkassen. 
 

 

 

 

 

Doel: Genderbewust beleid 

118 Gender  Training “Capaciteitsopbouw 

Gendermaintreaming” voor 

stafmede-werkers van het 
mininsterie zijn ver-zorgd. 

 Resultaten enquete 

genderrelaties agrarische 
sector zijn gedocumenteerd. 

 Verdere analyse, 

interpretatie en 

documentatie van de 
gehouden gendersurveys in 

2011. 

 Verbeterd evenwicht in de 
participatie van vrouwen en 
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Ontwikkelingsplan –

Beleidsprogramma 

Verwachte beleidsresultaten per  

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

 Genderanalyse is gepleegd 
op de resultaten van het 

enquête genderrelaties 

agrarische sector. 
 

jongeren in de agrarische 
productie.  

 

Doel: Het waarborgen van voedselzekerheid en voedselveiligheid 

119 Institutionele Vormgeving  De bouw van het permanente 

CAHFSA/AGVIS-kantoor is 
opgestart. 

 De bouw van de 

voedselveiligheids-
laboratoria (Residu, 

Veterinair en Vis-

keuringslaboratoria = 
geintegreerd lab) is opgestart. 

 Het ontwerp, bestek en de 

tekeningen van het 
voedselzekerheidsslaboratori

um (cluster lab) is aangepast 

en de aanbe-steding voor de 
bouw heeft plaatsgevon-den. 

 Het aantal gecertificeerde 

landbouw- en 
veeteeltbedrijven is 

toegenomen. 
 Het Agrarisch Netwerk is 

opgezet en operationeel. 

 Activiteiten tot certificering 
van land-bouw en 

veeteeltbedrijven wordt 

gecontinueerd. 

 Workshops en trainingen 

aan de landbouwers hebben 
geleid tot verbeterde 

samenwerking tussen 

overheid en sector. 
 Meerdere landbouw- en 

veeteelt-bedrijven zijn 

gecertificeerd. 
 Het permanente 

kantoorgebouw van 

CAHFSA, alsook van 
AGVIS is opgeleverd en 

ingericht. 

 Het geïntegreerd 
laboratorium t.b.v. de 

voedselveiligheid is 

opgezet en operationeel. 
 De grensposten te 

Luchthaven Zanderij en 
Nickerie zijn beter ingericht 

en uitgerust. 

 Het clusterlaboratorium 
voor praktijkgericht 

landbouwkundig onderzoek 

is gebouwd, ingericht en 
operationeel. 

 Het personeel van het 

clusterlab is getraind voor 
duurzame aanwending en 

instandhouding van de 

onderzoeksapparatuur. 
 De bijdrage van de 

proeftuinen aan het 

landbouwkundige 
onderzoek is  verbeterd. 

 Landbouwkundig 

onderzoek wordt 
gecoördineerd vanuit 

NAOR a.d.h.v. een 

Nationaal 
Onderzoeksagenda, 

gedragen door het 

Agrarisch Netwerk. 

Doel: Verduurzaming agrarische activiteiten 

120 Reactivering Waterschappen  Rehabilitatie van 1 
waterschap 
(Corantijnpolder) technisch 
opgeleverd. 

 Voorstudie 1 waterschap 

(Henar-polder) voortgezet en 

afgerond. 
 Rehabilitatie van 2 
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Ontwikkelingsplan –

Beleidsprogramma 

Verwachte beleidsresultaten per  

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

 Voorstudie van 1 waterschap 
(Europoder-Noord) afgerond. 

 Voorstudie Henar 

aangevangen. 

waterschappen (Henar- en 
Europolder-Noord) tech-

nisch opgeleverd. 

 
Doel:  

Uitbreiding van het agrarisch geschoold kader en verhoging van de organisatiegraad van de agrarische 

beroepsbevolking  

121 Kennis 
 

 De afdeling Agrarische 
Voorlichting is volledig 

bemensd. 

 Een groep van ca 75 
aspirant-voorlichters heeft de 

Basistraining Landbouw 

gevolgd 
 Alle voorlichters zijn 

bijgeschoold 

 Het ontwerp, bestek en 
tekening van het gebouw van 

de voormalige landbouw-

onderzoeksafdelingen is 
afgerond voor de opzet van 

een landbouw informatie-

centrum. 
  

Voorlichting en training 
 Landbouwvoorlichting 

wordt uitge-voerd aan de 

hand van een curriculum die 
toegespitst is op de behoefte 

van zowel het upgraden en 

„refreshen‟  van de 
landbouwvoorlichters, 

alsook de begeleidings- en 

trainingsbehoefte van de 
sector. 

 Trainingen zijn verzorgd aan 

land-bouwers en 
landbouwvoorlichters in 

bedrijfsmanagement. 

 Trainingen zijn verzorgd aan 
landbouwers en 

landbouwvoorlichters in post 
harvest management. 

 Er is een duidelijke toename 

van landbouwers die hun 
productie bedrijfsmatig 

aanpakken. 

 Er is een toename van 
georganiseerde agribusiness. 

 Landbouwers telen volgens 

aanplanting en management. 
 Kwaliteit van producten bij 

landbouwers heeft een 

langere levensduur vanwege 
inachtneming van Post 

Harvest principes. 

 Landbouwers kunnen in hun 

eigen kwalitatief goed zaad- 

en plantmateriaal voorzien. 

 Toename van landbouwers 
die een monitoringsboekje 

(GAP – boekje) op na 

houden voor hun teelt. 
 Uitbreiding van het 

deskundig 

landbouwvoorlichters 
apparaat met 4. 

 Reguliere begeleiding, 

gericht op de 
beleidsprioriteit is vervat in 
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een jaarplan en wordt als 

zodanig uitgevoerd. 

 

Agrarisch Onderwijs. 

 Landbouwinformatiecentrum 
is ge-bouwd, ingericht en 

operationeel. 

Doel: Ontwikkelen van agribusiness 

122 Stimulering Private sector: 

 

 

Agrarisch Krediet Fonds 

 Het Agrarisch Krediet Fonds 
is geevalueerd. 
 

Agro- ondernemerschap 

Er is sprake van een verbeterde 

productie en bedrijfsmatige 

organisatie bij de landbouwers. 

 

 

Agrarisch Krediet Fonds 

 Het fonds is geëvalueerd en 

uitgebreid. 

 

Agro- ondernemerschap 

 Er is een verdere toename 
van landbouwers met een 

verbeterde productie en 

bedrijfsmatige organi-satie. 
 Een aantal landbouwers zijn 

uitge-groeid tot fulltime 

klein en middel-grote 
landbouwondernemers. 

 

Doel: Ordening van de agrarische sector 

124 Landbouwtelling   De statistische analyse van 
de landbouwtelling 

gehouden in 2009 is ter 

goedkeuring afgeven aan de 
directie. 

 De thematische analyse is in 

uitvoering. 
 Trainingen zijn verzorgd aan 

het personeel van de rayon- 

en ressortkantoren van LVV 
i.h.k.v. SAIS en statistiek. 

 De verwerking van de 

groente en fruit survey wordt 
afgerond en goedgekeurd. 

 Het Surinaams Agrarisch 

Informatie Systeem (SAIS) 
wordt verder uitgebouwd. 

 Voorbereidingen voor het 

koppelen van het SAIS aan 
een Geografisch Informatie 

Systeem (GIS) zijn opgestart 

 

 Het rapport van de Vijfde 
Landbouwtelling wordt 

afgerond en gepubliceerd. 

 Verdere uitbouw van het 
SAIS en operationalisering 

ervan. 

 Uitgebreide analyse van de 
gegevens. 

 „Surveys‟ in de subsectoren 

pluim-vee, rundvee en vis 
zijn uitgevoerd. 

 Het thematische rapport van 

de Vijfde Landbouwtelling 
wordt afgerond en 

goedgekeurd. 

 Het proces voor het 
koppelen van het SAIS aan 

een GIS is opgestart. 
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Doel: Beleid voor ruimtelijke ordening en gebruik van milieu vriendelijke technologieën 

125 Agrarische Ontwikkeling 
Binnenland 

 Training van 70 boeren in de 
regio‟s Boven Suriname en 

Moengo in duurzame 

landbouwmethoden. 
 Interne training van 

minimaal 5 

landbouwvoorlichters. 
 Vergroting van de 

landbouwproductie. 

 

 Opzet van een afzetstructuur 
op basis van coöperatieve 

principes. 

 De getrainde boeren passen 
de opgedane kennis toe. 

 3 kennis en diensten centra 

zijn opgezet. 
 Vergroting van de 

landbouwproductie en 

verhoogde bijdrage aan 
voedselzekerheid. 

 Meer getrainde boeren 

verspreid over binnenland. 

 Duurzaam gebruik van 

bodem en bossen. 

 Getrainde lokale 
voorlichters. 

 Verbeterde 
voedselzekerheid door de 
overdracht van duurzame 
landbouw technieken; 

 Verruimd inkomen door de 
verkoop van agrarisch 
producten. 

Doelen:  

Duurzame agrarische productie en garanderen van voedselzekerheid en voedselveiligheid 

Het scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor het duurzaam ontwikkelen van de veeteelt sector 

126 Veehouderij : 

 

Dierziekte monitoring en 

bewakingssysteem 

 Landelijke dierziekte survey 
in uitvoering. Monstername 

bij runderen. 

 
 

 

 
 

 

 
Melkcollectie Centra 

 Gebouw eerste melkcollector 

centrum Reeberg 
aanbesteed. 

 

 
 

Opzetten veterinair laboratorium 

 Herbouw veterinair 
laboratorium aanbesteed. 

 

 
Nieuw bouw slachthuis Nickerie 

 Staalconstructie voor 
gebouw opgezet en afbouw 

Dierziekte monitoring en  

bewakingssys-teem 

 Landelijke dierziekte survey 
voortgezet. Monstername bij 

kleine herkauwers en 

paarden. 
 Dierziektemonitoring  

en surveillanceprogramma 

opgesteld. 
 Regelmatige controle 

veebedrijven 

 
 

Melkcollectie Centra 

 Oplevering melkcollector 
centrum te Reeberg. 

 Voorbereiding bouw 

melkcollector-centrum te 
Houttuin. 

 

Opzetten veterinair laboratorium 
 Oplevering en inrichting 

veterinair laboratorium. 

 
 

Nieuw bouw slachthuis Nickerie 
 Nieuw slachthuis Nickerie 
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in uitvoering. 

 
Aanpassen/ontwerpen 

wetgevingsproducten 

 Consultant aangetrokken en   
       aangevangen met het 

schrijven van    

       concept wetgevingsproducten. 
 

Nieuwbouw kantoor Veeteelt 

 Voorbereiding nieuwbouw 
 

 

Animal Health Assistance-
Keurmeester 

 Aanvang opleiding 

keurmeester van vee- en 
vlees. 

 Bijscholing van bestaande 

keurmeesters in pluimvee 
keuring. 

 

 
Stimulering teelt kleine 

herkauwers 

 Vermeerderingsstation 
ingericht en  

       Operationeel. 

 Aankoop geiten uit Amerika 
 Modelbedrijven in de 

districten geselecteerd. 

 1ste modelbedrijf voorbereid. 
 

Staatsboerderij 

 Adequate voorziening in 
kader en nieuwe rechtsvorm 

geformaliseerd. 

 

opgeleverd en operationeel. 

 
Aanpassen/ontwerpen 

wetgevingsproducten 

 Concept 
wetgevingsproducten gereed. 

 

 
Nieuwbouw kantoor Veeteelt 

 Gebouw opgezet 

(Paramaribo en Nickerie) 
 

Animal Health Assistance-

Keurmeester 
 15 keurmeesters van vee- en 

vlees opgeleid. 

 Bestaande keurmeesters in 
pluimvee keuring 

bijgeschoold. 

 
 

Stimulering teelt kleine 

herkauwers 
 4 modelbedrijven opgezet. 

 Vermeerderingsstation 

functioneert.  
 Boeren zijn getraind. 

 

Staatsboerderij 
 Aanvang onderdeel kleinvee 

  Training aan boeren 

 Infrastructuur verbeterd 
 

 De Pluimveesector is 

georganiseerd in een 
productkolom. 

 

GAP trainingen 

 GAP-trainingen zijn 
verzorgd aan veeboeren van 

verschillende typen 

veeteeltbedrijven 
 Veeteeltbedrijven zijn 

begeleidt en gecertificeerd. 
 

Onderzoek 

 Haalbaarheidsstudies voor 
grootscha-lige slachtvee- en 

melkproductie uit-gevoerd. 

 

Doel: Het waarborgen van voedselzekerheid voor de totale Surinaamse bevolking en ontwikkelen van de 
visserij sector tot voedselproducent en –leverancier voor het Caraibisch gebied. 
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127 Visserij   Model visrokerij 

Commewijne opgezet. 
 Viskeuringslaboratorium 

heringericht op het 

Onderdirectoraat Visserij.  
 Goedkeuring concept 

aquacultuur  

       wet en herziene visserijwet. 
 Opstart aquacultuur 

onderzoek- 

en kweekstation. 
 Het houden van een visserij 

survey. 

 Reorganisatie visserij centra 
 Suriname wordt een 

observer bij ICCAT (non 

contracting party) 
 Onderdirectoraat Visserij 

wordt focal point voor alle 

(zoetwater) visserij 
activiteiten betrekking 

hebbende op verplichtingen 

van ACTO. 
 Voorbereiding voor de 

instelling van de nieuwe 

kustwachtcontrole. 
 Intensievere controle op de 

naleving van de 

visvergunningsvoorwaarden 

 Visaanvoercentra c.q. 

aanlandings-plaatsen 
voldoen aan alle gestelde 

normen en zijn geregistreerd 

bij het onderdirectoraat 
Visserij. 

 Model visrokerij Nickerie in 

gebruik genomen. 
 In werking treden van 

aquacultuurwet en 

visserijwet. 
 Implementatie data visserij 

survey. 

 Het beheer van de diverse 
visserij centra is 

toevertrouwd aan 

plaatselijke 
vissersorganisaties. 

 Handboek voor aquacultuur. 

 Suriname is lid van ICCAT 
en heeft concessies voor de 

vangst van tuna. 

 Onderdirectoraat Visserij 
onderhoud 

 officiële contacten met 

ACTO. 
 Nieuwe kustwachtcontrole is 

in- gesteld. 

 Houten brug bij Oryza is 
vervangen door betonnen 

brug. 

Doel: Randvoorwaarde voor succesvolle agrarische productie 

134 Bouwwerkzaamheden  Voortzetting van de 

renovatie en eventueel 

nieuwbouw activiteiten van 
ressort- en rayonkantoren.  

 Voorbereidingen voor de 

verbetering van de directe 
omgeving van de kantoren 

zijn getroffen, waaronder 

verharding van inritten en 
parkeerhavens 

 

 renovatie/modernisering van 

de ressort- en rayonkantoren 

uitgevoerd. 
 de directe omgeving van de 

kantoren, is verbeterd, 

waaronder de verharding van 
de inritten en parkeerhavens. 

 

Toelichting Beleidsprogramma’s 

 

De geplande interventies voor 2012 zijn in onderstaande beleidsprogramma‟s 

verwerkt. 
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106. Landaanwinning en –ontginningen  

 

Een van de belangrijkste randvoorwaarden om rijstgebieden in het district Coronie in 

cultuur te brengen is het uitvoeren van landaanwinnings- en 

ontginningswerkzaamheden om de bestaande infrastructuur voor de rijstbouwarealen 

te faciliteren. Hieronder zullen voor het jaar 2012 de volgende werken vallen: 

- Bouw overlaat te Ingi kondre;  

- Vergroten van de doorstoomcapaciteit langs de Oost-West verbinding; 

- Het aanbrengen van kleppen voor duikers; 

- Het opschonen en verbreden van het Burnside kanaal; 

- Vergroten van de dam langs de Parallelleiding; 

- Het aanbrengen van kleine duikers; 

- Opschonen en uitdiepen van scheepvaartkanaal; 

- Weg naar Oostelijke en Westelijke polders (35 km); 

- Aanleg collectoren met kunstwerken 

De uitvoering van deze activiteiten is geraamd op SRD 1.710.446,00. 

 

 

108.  Cultuurtechnisch Onderhoud  

 

In vrijwel alle districten worden rehabilitatie- en onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd aan de infrastructuur om hiermee zo optimaal mogelijke omstandigheden 

te scheppen voor de agrarische productie. In de afgelopen jaren is met succes 

geïnvesteerd in duurzaam onderhoud, waarbij contracten hiervoor zijn aangegaan 

voor minimaal 1 jaar. Bij de voorzetting van het beleid wordt rekening gehouden met 

leerpunten hieruit en waarnodig de nodige aanpassingen gebracht. De 

werkzaamheden zijn verspreid over de districten. In de districten Wanica en 

Saramacca worden de volgende cultuurtechnische werken uitgevoerd: 

- Afwatering en waterkering (ophalen, opschonen en uitdiepen van loosleidingen) 

- Chemisch na onderhoud 

- Onderhouden van sluizen 

- Bezanden en beschelpen van wegen 

De kosten die hiermee gepaard gaan zijn voor Wanica geraamd op SRD 1.089.793,00 

en voor Saramacca SRD 236.138,00 

 

In het district Para worden de volgende werkzaamheden verricht: 

- Afwatering en waterkering (ophalen, opschonen en uitdiepen van loosleidingen) 

- Bezanden en beschelpen van wegen 

De totale kosten die hiervoor geraamd zijn bedraagt SRD 99.512,00.  

 

In district Commewijne worden de volgende infrastructurele werken uitgevoerd: 

- Afwatering en waterkering (ophalen, opschonen en uitdiepen van loosleidingen) 

- Renovatie van bruggen (Alkmaar en Zorgvliet) 

- Inhuren van motor grader voor het egaliseren van diverse wegen 

- Verwerken van klinkzand en schelpzand in diverse wegen 
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- Aanleg van verbindingswegen 

De hiermee gepaard gaande kosten zijn geraamd op SRD 772.090,00. 

 

In het district Nickerie hebben de maatregelen betrekking op:  

- Onderhouden van bruggen en sluizen 

- Afwatering en waterkering (ophalen, opschonen en uitdiepen van loosleidingen) 

- Regulier onderhoud van zandwegen en bezanden van wegen 

- Rehabilitatie van bestrate wegen 

- Onderhoud van klei dammen 

Al deze activiteiten gaan ongeveer SRD 5.803.293,00 kosten. 

 

In het district Coronie wordt in de landbouwgebieden de loos- en irrigatieleidingen 

aangepakt voor een bedrag van SRD 64.708,00. 

 

Binnen het ministerie worden de volgende infrastructurele werkzaamheden ook 

aangepakt: 

- Afwatering op onderdirectoraat Visserij en op Onderdirectoraat 

Landbouwkundig Onderzoek Afzet en Verwerking is in totaal geraamd op SRD 

87.511,00. 

- Aanleg van wegen voor Onderdirectoraat Landbouwkundig Onderzoek is 

geraamd op SRD 25.556,00. 

 

  

118.  Gender  

 

Gender wordt verder geoptimaliseerd door de projectmatige aanpak van 

gendermainstreaming middels trainingen, workshops en veldonderzoek. Dit zal 

doorwerken in de planningsfase van projecten. De activiteiten kunnen als volgt 

worden opgesomd: 

- Trainingen en workshops voor Lvv-ers en stakeholders (landelijk) voor een 

bedrag van  

SRD 8.712,00. 

- Veldonderzoek voor een bedrag van SRD 13.552,-. 

- Capaciteitsopbouw voor Lvv-ers voor een bedrag van SRD 9.874,- 

- Genderstatistieken onderzoek voor een bedrag van SRD 13.552,-.   
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119. Institutionele vormgeving 
 

Nieuwe rolverdeling overheid en bedrijfsleven 
De communicatie met de agrarische sector wordt geïntensiveerd, middels het 

organiseren van workshops en informatiesessies die zullen worden geïntegreerd in 

het programma van de landbouwvoorlichting. De nadruk wordt onder meer gelegd op 

de verantwoordelijkheden van de overheid en dat van de sector zelf. De specifieke 

overheidstaken m.b.t. voedselveiligheid, voedselzekerheid en duurzame 

armoedebestrijding worden versterkt door o.a. het doen certificeren van meerdere 

landbouw en veeteeltbedrijven. 

 

Voedselveiligheid, plant- en diergezondheid 

Voor een meer regionale benadering van het nationale beleid op plant-, 

diergezondheid- en voedselveiligheid, is in samenwerking met de CARICOM 

Secretariat (Carisec) de Caribbean Agriculture Health and Food Safety Agency 

(CAHFSA) in het leven geroepen die zijn vestiging heeft in Suriname. De inauguratie 

hiervan heeft in 2010 plaatsgehad. Carisec wordt ondersteund door het ministerie van 

LVV bij de voorbereidingen om dit instituut operationeel te krijgen. Werkzaamheden 

voor de bouw van het CAHFSA-kantoor, waar de Agrarische Gezondheids en 

Voedselveiligheids Instituut (AGVIS) ook deel van is, zijn in 2011 opgestart en 

worden afgerond in 2012. Deze zijn geraamd op SRD. 7.957.328,00,- 

 

Door het structureel operationaliseren van de grensposten te Zanderij en Nickerie en 

werving van personeel hiervoor, wordt de controlegraad bij de te operationaliseren 

grensposten, opdat voornamelijk de gezondheid van met name onze economisch 

belangrijke planten en dieren zoveel als mogelijk beschermd wordt tegen ziekten en 

plagen door het mens- en goederenverkeer van en naar Suriname. Deze activiteiten 

zijn geraamd op SRD. 1.169.364,00. 

 

In 2012 wordt een aanvang gemaakt met de bouw, inrichting en operationalisering 

van een onderzoekslaboratorium voor voedselzekerheid, het zogeheten 

clusterlaboratorium, die de noodzakelijke capaciteit verder zal ontwikkelen en 

versterken, geraamd op SRD. 1.803.308,00,-  

 

120. Reactivering waterschappen  

In het kader van het effectief beheer en onderhoud van de agrarische infrastructuur 

worden bestaande waterschappen gereactiveerd. De fysieke implementatie van 

infrastructurele werken worden in het planjaar voortgezet. 

 

In 2011 is een aanvang gemaakt met de voorstudie van het waterschap Henarpolder. 

Dit wordt gecontinueerd in 2012. Hieraan zijn de volgende activiteiten verbonden: 

- Afwatering en waterkering 

- Bruggen  

- Aanpak van wegen 

- Verblijfkosten van ambtenaren 
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- Aantrekken van deskundigen; 

- Exploitatie van dienstvoertuigen; 

De kosten voor waterschap Henar zijn geraamd op SRD 2.067.030,00. 

Voor watershap Europolder worden de volgende werkzaamheden verricht: 

- Afwatering en waterkering 

- Aanpak van wegen 

- Verblijfkosten van ambtenaren 

- Exploitatie van dienstvoertuigen 

Voor de opgesomde activiteiten is begroot SRD 453.138,00 

 

121. Kennis  

 

Binnen het kader van de internationale vrije handel en de nationale handel in 

agrarische producten, staat voedselveiligheid centraal. Voorlichting en training aan 

boeren en andere belanghebbenden worden verder gestructureerd en geïntensiveerd 

met de opzet van een landbouw voorlichting systeem die beter beantwoord aan de 

behoeften van onze agrarische ontwikkeling op het stuk van de veilige productie van 

voedsel voor zowel de mens als het milieu.  

 

Voorlichting en training 

De aandacht voor duurzame productie in de landbouwsector krijgt verder gestalte 

door de opzet van een efficiënt en effectief functionerende 

landbouwvoorlichtingsysteem. Er wordt gewerkt aan curriculumontwikkeling en 

structurele bijscholing en upgrading voor de deskundig-heidsbevordering van 

landbouwvoorlichters, afgestemd op onder andere de verdere ontwikkeling van de 

tuinbouwsector. 

 

Om de voorlichting en dienstverlening naar de boeren toe te verbeteren wordt er een 

inventarisatie gemaakt van de landelijke spreiding van landbouwvoorlichters en waar 

nodig continuïteit gegeven aan de werving van seniorvoorlichters die voldoen aan de 

profielschets van de voorlichter „‟nieuwe stijl‟‟. 

 

Daarnaast wordt de reguliere begeleiding en voorlichting aan de sector landelijk 

gecontinueerd met betrekking tot: 

1. Duurzaam telen volgens Good Agricultural Practice-principes waarbij o.a. de 
nadruk wordt gelegd op het verantwoorde gebruik van bestrijdingsmiddelen; 

2. Aanplantplanning en management. 
3. Organisatorische verbetering van de landbouwaanpak ten gunste van de 

verhoging van kostenefficiëntie en minimalisering van het voorkomen van 
ziekten en plagen. 

4. Mechanisering en uitbreiding van de primaire productie 
5. Stimulering van duurzame verwerking van landbouwproducten 
6. Bevordering van Agribusiness binnen voornamelijk productiekolommen in de 

tuinbouw-sector 
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7. Identificatie en kweek van kwalitatief goed zaad- en plantmateriaal; 
8. Gewasrotatie en -onderhoud voor optimale productie en beheersing van 

ziekten en plagen; 
9. Het telen van diverse groentesoorten onder geconditioneerde 

omstandigheden. Ter demonstratie van dit teeltsysteem wordt doorgegaan met 
het opzetten van plantenkassen bij alle ressortkantoren in de districten en in de 
proeftuinen te Saramacca. 

10. Stimulering van erfcultures middels landelijke training en bijscholing aan zowel 
landbouw-voorlichters als particulieren in plantvermeerderingstechnieken. 

11. Duidelijke afbakening rol overheid en sector. 
 

De monitoring van de Good Agricultural Practice (GAP), wordt in 2012 

gecontinueerd en geoptimaliseerd door het evalueren, aanpassen en voortzetten van 

het GAP-registratiesysteem in samenwerking met landbouwers. Dit moet resulteren 

in een efficiënter registratiesysteem waarin alle productiegegevens van Surinaamse 

fruit- en groentetelers in terug te vinden zijn. Ook hierin worden de 

landbouwvoorlichters en statistiek medewerkers verder bijgeschaafd waar nodig.  De 

bovengenoemde activiteiten zijn geraamd op SRD. 210.000,00,- 

 

122. Stimulering private sector  

 

Agrarisch Krediet Fonds 

Het “Agrarisch Krediet Fonds” wordt geëvalueerd en waar nodig en mogelijk, beter 

aangepast aan de behoeften van de agrarische sector. Mogelijkheden voor uitbreiding 

van het fonds worden eveneens aan een onderzoek onderworpen. 

 

Stimulering Agro- Ondernemerschap 

Via deze interventie worden opleidingen gecontinueerd om verruiming en 

professionalisering van het ondernemerschap in de sector te stimuleren. De nadruk 

wordt gelegd op verantwoorde bedrijfsvoering, managementvaardigheden, 

administratiebeheer, post harvest management en verantwoord investeren gebaseerd 

op de agribusinessontwikkeling. Deze activiteiten zijn geïntegreerd in het 

beleidsprogramma 121: Kennis (Voorlichting en training). 

 

124. Landbouwtelling  

 

Het Surinaams Agrarisch Informatiesysteem (SAIS), wordt gekoppeld aan een 

Geografisch Informatie Systeem en aangepast op gebruikersvriendelijkheid en 

beschikbaarstelling van direct bruikbare landbouwstatistieken en geo-data voor 

beleid. Dit is vooral van belang voor een goed landelijk overzicht van agrarische 

activiteiten, zodat er concreter invulling kan worden gegeven aan faciliteiten en 

randvoorwaarden voor verdere ontwikkeling en consolidering van de plaatselijke 

agrarische aanpak. 
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Trainingen worden verzorgd aan beheerders en gebruikers binnen het ministerie van 

LVV (SAIS-personeel) voor het invoeren, analyseren, interpreteren van agrarische 

data en produceren van bruikbare datasheets voor beleidsanalyse en -formulering, 

opdat het doel waarvoor het systeem is opgezet, beter tot uiting komt. Tevens worden 

er (vervolg)trainingen aan het personeel van de ressort- en rayon kantoren LVV 

verzorgd betreffende het gebruik van het netwerk van SAIS en statistieken.  

 

De statistische analyse van de Vijfde Landbouwtelling is in de fase van de laatste 

verwerking. De thematische analyse wordt voortgezet. Het Surinaams Agrarisch 

Informatie Systeem (SAIS), welke al is opgezet wordt verder geoperationaliseerd.  

Verder wordt er uitvoering gegeven aan de rest van de „surveys‟ (vis en pluimvee) en 

publicaties van de resultaten. Om de voornoemde te kunnen realiseren heeft men een 

bedrag nodig van SRD 116.162,00 

  

125.  Agrarische Ontwikkeling Binnenland  

 

De agrarische productie in het binnenland gaat zich verder richten op het vergroten 

van het bewustzijn om de eigen huishouding dagelijks te voorzien van de nodige 

voedingsnutriënten door organische teelt. Daarnaast wordt de productieontwikkeling 

afgestemd op de afzet-mogelijkheden die onder andere de sectoren toerisme en 

mijnbouw bieden voor commerciële agrarische ontwikkeling. Daarop gespitste 

landbouwtrainingen worden vervolgd.  

 

De methodiek is om verspreid in het binnenland ontwikkelingscentra (drie kennis- en 

dienstencentra) op te zetten en vandaar uit training en begeleiding te bieden aan de 

locale gemeenschappen. Daar een groot deel van de producenten vrouw is, wordt 

veel op die groep gefocust bij het verzorgen van trainingen. Door de uitgestrektheid 

van het binnenland, de hoge kosten van transport en de beperkte communicatie 

mogelijkheden vindt de begeleiding in het binnenland in samenwerking met enkele 

NGO‟s plaats, zoals dat in het verleden het geval was. Hiervoor is er een totaal 

bedrag van SRD. 1.000.000,00 begroot. 

 

126. Veehouderij  

  

Met de verdere ontwikkeling van een gezonde en levensvatbare veehouderij – sector 

kan er een enorme bijdrage worden geleverd aan de voedselzekerheid en 

voedselveiligheid in Suriname. Binnen de volgende beleidsgebieden dienen de 

volgende maatregelen te worden getroffen;  

 

Dierziekte monitoring- en bewaking  

Door een dierziekte monitoring en bewakingssysteem wil men de veesector uit laten 

groeien tot een gezonde en levensvatbare sector.  

- Dier identificatie en registratie, gepaard gaande met de nationale bemonstering 

en onderzoek op dierziekten en plagen wordt uitgevoerd en is geraamd op     

SRD 92.930,00. 
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- De aanschaf van identificatie middelen zal hiervoor noodzakelijk zijn en is 

begroot op SRD 139.394,00. 

 

Veterinair laboratorium  

- Ten behoeve van het Veterinaire laboratorium worden analisten getraind voor  

SRD 38.721,00. 

- Voorts worden laboratorium verbruiksgoederen aangeschaft, compleet met 

buitenlandse confirmatie voor SRD 74.344,00. 

 

Opzet en inrichting van melkcollectie centra in het district Wanica  
Melkproducenten leveren hun melk aan het melkcollector centrum die alvast te 

Staatsboerderij en Houttuin worden opgezet. Hiermee komt er een verbetering in 

vooral de kwaliteit van de aangevoerde melk. Voor deze activiteit is                      

SRD 1.018.000,00 begroot. 

 

Nieuwbouw Slachthuis 

Het in aanbouw zijnde slachthuis in Nickerie wordt verder afgebouwd om te voldoen 

aan de hedendaagse standaarden. Hiervoor is SRD 1.580.938,00 opgebracht. Hierna 

zal de inrichting ter hand worden genomen.  

 

Kantoorruimte 

Aangezien adequate kantoorruimte belangrijk is voor optimaal functioneren van het 

onderdirectoraat Veeteelt worden zowel in Paramaribo alsook in Nickerie kantoren 

gebouwd voor respectievelijk SRD 2.500.000,00,- en SRD 400.000,00,- ten behoeve 

van deze dienst.  

 

Opleiding Animal Health Assistants/ keurmeesters  

Er worden minimaal 15 personen voor keuringswerkzaamheden opgeleid om de 

kwaliteit te kunnen bewaken. De kosten hiervoor zijn geraamd op SRD 38.721,00. 

 

Project Kleine Herkauwers te Tibiti in Para  

Het vermeerderingsbedrijf wordt verder uitgebouwd om de bijdrage aan de 

voedselzekerheid te vergroten. Dit houdt onder meer in de ontwikkeling van 

kruisingsprogramma‟s van verschillende rassen, grasland verbetering, aanschaf van 

voeding supplementen en verbetering van de opstallen. De totale raming hiervoor 

komt neer op SRD 1.977.076,00. Het aantrekken van minimaal 4 personen is 

eveneens noodzakelijk. 

 

Staatsboerderij 

Omvorming van Staatsboerderij, gevestigd te Wanica, tot trainingscentrum voor 

veeteelt waar veeboeren en anderen terecht kunnen voor kennis en voorlichting. In 

het kader hiervan worden de volgende activiteiten uitgevoerd, inclusief de 

directiekosten voor SRD. 4.155.164,00: 

- Het opzetten van gebouwen voor respectievelijk de bedrijfsleider, assistent 

bedrijfsleider en wachter.  
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- De bouw van een logeergebouw met beheerderswoning, wachterspost, 

parkeerplaatsen, voer- en werktuigen wasserij en eigen asfaltweg.  

- Het aanleggen van dip en rioleringvoorzieningen, alsook renovatie van het 

huidige kantoorgebouw, garage, melk- en bindstal. 

 

De bestaande veeteeltwetgeving wordt aangepast, voor duidelijke richtlijnen en 

bescherming ten behoeve van de veeteelt sector. De hiermee gepaard gaande kosten 

worden geraamd op SRD 181.600,00. 

 

GAP trainingen 

 Er worden GAP - trainingen verzorgd aan veeboeren van diverse typen 

veeteeltbedrijven, ter waarborging van agrarische gezondheid en 

voedselveiligheid. 

 Diverse veeteeltbedrijven zullen begeleid en gecertificeerd worden. 

Deze activiteiten zijn geraamd op SRD. 25.401,00. 

 

Onderzoek 

Uitvoering van haalbaarheidsstudies voor grootschalige slachtvee - en melkproductie, 

begroot voor SRD 431.813,00. 

 

 127. Visserij  

 

Voor de duurzame visserij ontwikkeling en aquacultuur ontwikkeling worden de 

volgende maatregelen getroffen en activiteiten ontplooid; 

1. Het duurzaam beheer van de visserijhulpbronnen wordt gestimuleerd o.a.  

- Door de controle te verhogen door intensivering van Monitoring, Controle 

-  en Surveillance activiteiten (MCS), geraamd op SRD 116.162,00. 

- Door participatie in REBYC II (Reduction Bycatch Programme II), geraamd 

op SRD 27.104,00. 

- Om tot een gezamenlijk regionaal beheerssysteem te komen is er begroot 

SRD 19.360,00. 

2. Een modelbedrijf Visrokerij wordt in gebruik genomen in Nickerie volgens 

internationale standaarden, ter stimulering van bestaande rokerijfaciliteiten om te 

voldoen aan de internationale vereisten, geraamd op SRD 1.506.025,00. 

3. Ontwikkeling aquacultuur: 

- Identificatie van geschikte gebieden en kwikmonitoring, geraamd op              

SRD 158.755,00. 

- De aquacultuur- en de visserijwet wordt goedgekeurd; 

- Het opzetten van een hatchery voor aquacultuurcentrum, geraamd op         

SRD 330.705,00. 

- Reorganisatie visserij centra ad. SRD 92.542,00. 

- Het opzetten van een „Fish disease monitoring system‟ ad. SRD 108.418,00. 

- Implementatie model datacollectie ad. SRD 90.744,00. 

- In samenwerking met ADEK wordt een handboek voor Aquacultuur 

uitgegeven voor SRD 9.680,00. 
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- Suriname wordt lid van de „International Commission for the Conservation 

of Atlantic Tunas‟ (ICCAT). 

- Onderdirectoraat Visserij wordt focal point voor alle (zoetwater) visserij 

activiteiten betrekking hebbende op verplichtingen van „Amazone 

Cooperation Treaty Organization‟ (ACTO). 

- „Fisheries Management Plan‟ wordt geactualiseerd en geïmplementeerd ad. 

SRD 27.104,00. 

- Voorbereiding van een praktijkschool voor de visserij is geraamd op        

SRD 29.040,00. 

- Informatieverstrekking tbv visserij activiteiten, geraamd op SRD 38.721,00. 

                                                                                                                                                                                                                                                               

130. Stimulering Landbouwsector  

 

Naast de verbetering van het landbouwvoorlichtingsysteem die mede de bouwstenen 

moeten leggen voor de duurzame agrarische ontwikkeling, wordt er een diversiteit 

aan activiteiten uitgevoerd die specifiek te maken hebben met de technische know 

how voor innovatieve agrarische ontwikkeling en optimale benutting van agrarische 

gebieden die een groot potentieel hebben.  

1. Voor herstel, groei en ontwikkeling van de rijstsector worden de volgende 

activiteiten uitgevoerd: 

- Rehabilitatie van bestaande natte infrastructuur en afronding van irrigatie en 

drainage werken (Distributie-, Overlaat- en Lekbeteugelingswerken, de zgn. 

DOL-werken) in Centraal en West Suriname. 

- Training van kaders voor versnelde aanpak der instelling Waterschappen. 

- Intensivering rijstonderzoek met aandacht op kwantitatieve en kwalitatieve 

verbetering van de padie en rijst productie alsook ondersteuning van „value 

added‟ programma‟s.  

- Onderzoeksmatige ondersteuning van rijst productie in het binnenland. 

- Intensivering voorlichting en training ondermeer middels uitvoering van 

programma‟s gericht op  het trainen van kaders, producenten en andere 

groeperingen. 

- Verruiming toegang tot diepte investeringen en exploitatie krediet zodat 

machines, werktuigen en overige productiemiddelen kunnen worden 

aangeschaft. 

 

2. Ter stimulering van agro-toerisme wordt de citruskwekerij Tamansarie gefaseerd 

omgebouwd tot een agro-toeristisch modelbedrijf. Hiermee wordt gedoeld op: 

- Het volledig benutten van de vraag naar agrotoerisme door het toepassen 

van kennis en het aanbieden van producten en diensten. 

- Rendementsverbetering van de citruskwekerij Tamansarie. 

3. Duurzame groei in de agrarische sector is voor een groot deel afhankelijk van 

continue kwalitatieve productie om een groter aandeel op de exportmarkt te 

kunnen bereiken en om het niveau van onze verwerkingsindustrie verder 

omhoog te stuwen. Voor 2012 zijn de volgende activiteiten gepland om de sector 

hierin te faciliteren: 
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- Het telen van diverse groenten onder geconditioneerde omstandigheden 

worden verder gestimuleerd. In alle ressorten worden plantenkassen 

opgezet. 

- In het kader van het project Erfcultures worden de productie activiteiten 

voor verbeterd plantmateriaal in de ressorten gespreid. Ter plaatse zullen er 

ook plantmateriaal ten verkoop worden aangeboden. 

- Landelijk worden trainingen in plantvermeerderingstechnieken verder 

verzorgd aan agrariërs voor de aanmaak van eigen plantmateriaal. 

- Verhogen van kennisniveau van particulieren als LVV-voorlichters in het 

aanmaken van plantmateriaal door het landelijk verzorgen van trainingen. 

Voor de opgesomde maatregelen is er een raming van SRD 263.097,00 gemaakt. 

 

134. Bouwwerkzaamheden  

 

Om te voldoen aan de eisen van een goede werkomgeving is er een start gemaakt met 

renovatie/modernisering van de ressort- en rayonkantoren. Er vindt een voortzetting 

van de renovatie en eventueel nieuwbouw activiteiten van ressort- en rayonkantoren 

plaatst. Daarnaast wordt ook gewerkt aan de directe omgeving van de kantoor 

waaronder verharding van inritten, parkeerhaven etc. Er zijn kosten hieraan 

verbonden en deze bedraagt SRD 1.159.648,00. 

 

135.    Landbouwinfrastructuur en exportpromotion 

 

In dit dienstjaar worden extra maatregelen getroffen en dito activiteiten verricht om 

te komen tot een markgerichte ontwikkelingsfonds. Ook zullen er extra investeringen 

worden gepleegd in de landbouw infrastructuur. Voorts zal extra aandacht  worden 

besteed aan onderzoek, voorlichting en begeleiding in het kader van de agrarische 

ontwikkeling. Deze zullen in totaal bedragen SRD 26.000.000,00,- 
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TITEL III: Middelenbegroting 

 Bedragen x SRD 1.000 

 

 

Ontvangsten Realisatie 
2010 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

 
Zeevergunningsrecht en andere 

visvergunningen 

1.827 1.916 2.995 2.373 2.373 2.373 2,373 

 

Diverse niet belasting ontvangsten 146 1 1 1 1 1 1 

 

Opbrengst parastatalen en 

Overheidsinstellingen 

15 395 233 233 233 233 233 

 
Bijdrage bestekkosten 866 33 66 66 66 66 66 

 

Opbrengst planten onderzoek en 

resultaten 

3.103 844 891 891 891 891 891 

 

Opbrengst Veeteelt o.a. slacht- en 

keuringsgelden 

2 2.836 2.963 2.963 2.963 2.963 2,963 

 
Totaal Niet Belastingmiddelen 5.959 6.025 6.527 6.527 6.527 6,527 6,527 

 
                

 
Donormiddelen                

 
Donatie               

 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 

 
Totaal Donatie 0 0 0 0 0 0 0 

 
                

 
Totaal Middelenbegroting 5.959 6.025 7.149 6.527 6.527 6,527 6,527 

 

Toelichting: 

Het beoogde beleid van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij wat betreft 

de Niet-Belastingmiddelen (NBM) kan onder andere als volgt worden aangegeven. 

 Constante en periodieke evaluatie van tarieven, zodat achterhaalde tarieven 

worden aangepast en dat gestreefd wordt naar kostendekkende exploitatie door 

elke relevante afdeling. 

 Hierbij zorgdragen dat er regelmatig wordt gecontroleerd dat de aangepaste 

tarieven worden gehanteerd. 

 Kostenberekening, waardoor het ministerie een beter beeld heeft van wat de 

kostprijs van haar goederen en diensten is en op lange termijn 

inkomstenverhogend te werk  kan gaan. 
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 Erop toezien dat de begrote middelen zoveel als mogelijk worden gerealiseerd 

met inachtname van externe factoren die van invloed kunnen zijn op de realisatie 

van de middelen. 

 

Naast bovengenoemd beleid, zijn er ook zaken die binnen het ministerie zijn gepland 

voor wat betreft de Niet-Belastingmiddelen. 

 Het zorgdragen dat volledige, juiste en tijdige informatie over de registratie en 

inning van de Niet-Belastingmiddelen bij de verschillende afdelingen wordt 

vastgelegd. 

 Aan de betalingsplichtigen moet duidelijk worden aangegeven waar en bij wie 

betaald moet worden. Hierbij moet regelmatig controle plaatsvinden op de 

registratie en inning van de Niet-Belastingmiddelen. 

 Werven van gekwalificeerd personeel t.b.v. de verschillende afdelingen die het 

werk naar behoren kunnen uitvoeren of eventueel het aanwezige personeel 

bijscholen, zodat zij adequaat kunnen functioneren. 

 Het trainen van zowel de medewerkers van de financiële afdeling als de 

afdelingen waar de middelen worden gegenereerd om het werk naar behoren te 

kunnen uitvoeren en zorg te dragen dat de realisaties overeenstemmen met de 

begrote Niet-Belastingmiddelen. 

 

De specificatie van de posten van de Niet-Belastingmiddelen van het ministerie 

van Landbouw, Veeteelt en Visserij is hieronder uiteengezet. 

 

 
 
 
 

MIDDELEN BEGROTING 2012 
  

Code 

 Aan 

tal. Omschrijving Bedrag  

  Bevolkingsvisserij  

80.40.06   TotaleVisvergunningsrechten       2.994.520,00 

    

80.50.99  Diverse niet belasting ontvangsten 1,000.00 

    

80.60.02   
 
Totale Opbrengst Parastatalen en Overheidsinstellingen (Staatsboerderij)          232,500.00  

    

  Bijdragen bestekkosten  

80.60.06   Totaal bijdragen bestekkosten    65,500.00  

    

  Opbrengst Planten Onderzoek en Resultaten  

  Pantenbescherming  
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  Keuringen export  

80.60.22  Totale opbrengsten keuringen export          644,798.74 

    

  Opbrengst Proeftuin Dirkshoop  

80.60.22  Totale opbrengsten  Dirkshoop           16,970.00  

  Proeftuin La – Poule  

80.60.22  Totale opbrengsten La – Poule           13,062.50  

  Proeftuin Boma  

80.60.22  Totale opbrengsten Boma           38,417.50  

  Regio – Midden  

80.60.22  Totale opbrengsten Regio – Midden          108,575.00  

  
Regio - Oost / Tamansarie 
  

80.60.22  Totale opbrengsten Regio – Oost           59,325.00  

  
Regio - West (Nickerie) 
  

80.60.22  Totale opbrengsten Regio – West             9,750.00  

  Opbrengsten Veeteelt o.a. Slacht- en Keuringsgelden  

80.60.23   Totale Opbrengsten Veeteelt o.a. Slacht- en Keuringsgelden       2,962,570.00  

    Totale Middelen Begroting       7.146.988,74  

    

    

 

TITEL IV: Parastatalen 

 

Bij titel IV zullen de parastatalen die onder het ministerie van Landbouw, Veeteelt en 

Visserij ressorteren kort worden belicht. Hierbij gaat het om de parastatalen die 

operationeel zijn. De niet-operationele bedrijven zijn aan het eind opgesomd. 

 

Centrale voor Visaanvoerhaven in Suriname (CEVIHAS) 

Door de werkzaamheden van dit bedrijf wordt de export van vis bevorderd en het 

logistieke proces in deze branche ontwikkeld. Verder wordt een bijdrage geleverd 

aan de visvangst en de voorziening van zowel de lokale als internationale markt van 

vis. Hiertoe is er een visaanvoerhaven en wordt er gezorgd voor de regelmatige en 

geordende aanvoer en verhandeling van vis. 
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Landsbedrijf Alliance 

Dit bedrijf functioneert momenteel niet optimaal. Er worden voorbereidingen 

getroffen tot privatisering. Het bedrijf wordt nog door de overheid gesubsidieerd. 

Er is een aanvang gemaakt met herstel /bouw van faciliteiten voor het beter kunnen 

uitoefenen van de werkzaamheden. Voor het jaar 2012 zullen de investeringen in de 

aanplant worden vergroot. Samenwerking met andere organisaties zal worden 

uitgebouwd, vooral met het oog op diversificatie van de productie en uitbreiden van 

het citrus areaal. 

 

Melkcentrale N.V. 

De Melkcentrale is een staatsbedrijf dat zich bezighoudt met de productie van 

consumptie melk  uit onder andere rauwe melk die door de melkboeren wordt 

geleverd en geïmporteerd melkpoeder. Het melkbeleid houdt o.a. in dat er meer 

rauwe melk wordt gebruikt bij de melkproductie. Dit geldt voor alle bedrijven die 

melk produceren, waarbij naleving van de “Melkverwerking verordening”, in acht 

wordt genomen.  

 

Surinaamse Amerikaanse Industrie Maatschappij (SAIL N.V.) 

De SAIL N.V. houdt zich voornamelijk bezig met het exporteren van garnalen, 

verkoop van vis voor de lokale markt, ijsverkopen en verwerking van vis en garnalen 

voor andere bedrijven. Verder zijn de vangstbedrijven gegarandeerd van afzet aan dit 

bedrijf en het levert een bijdrage aan het nationaal inkomen van Suriname. Ook dit 

bedrijf is in staat om zonder subsidie van de overheid te functioneren. SAIL N.V. zal 

haar bedrijfsactiviteiten blijven voortzetten voor de Surinaamse gemeenschap en de 

internationale markt. 

 

Stichting voor Experimentele Landbouwbedrijven (SEL) 

De stichting heeft een overeenkomst gesloten met de Sunda Group, teneinde de Prins 

Bernard Polder te huren voor commerciële rijstbouw en zaaizaadvoorziening in 

Nickerie. Verder zal het ministerie samen met het bestuur doorgaan met het 

reorganiseren en eventueel privatiseren van dit bedrijf.  

 

Stichting Machinale Landbouw (SML) 

Dit bedrijf functioneert niet meer en bevindt zich in een afrondende fase van 

privatisering. 
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Stichting Nationale Parken (STINAPA) 

Deze stichting heeft als doel het aanleggen, inrichten en onderhouden van nationale 

parken in Suriname en het beheren en exploiteren van bedoelde parken in het belang 

van het Surinaamse publiek en het toerisme.  

 

Stichting Proeftuinen Suriname (STIPRIS) 

Deze stichting heeft als doel het verrichten van onderzoek ter bevordering en 

verbetering van een rationele teelt van land- en tuinbouwgewassen in Suriname.  

Het nut van dit bedrijf is dat door onderzoek ziekten en plagen die land- en 

tuinbouwgewassen aantasten, uitgeroeid kunnen worden en hierdoor de kwaliteit van 

deze gewassen verhoogd kan worden. 

 

Stichting voor Visserij Bevordering(STIVI) 

Deze stichting functioneert sedert 1992 niet optimaal. De activiteiten zijn beperkt tot 

het verkopen van ijs en het verhuren van de faciliteiten. 

 

Stichting Landbouw Ontwikkeling Commewijne (SLOC) 

Het bedrijf wordt nog door de overheid gesubsidieerd, voornamelijk voor beheer. Dit 

bedrijf streeft naar capaciteitvergroting ter verhoging van de inkomsten om later 

kostendekkend te kunnen functioneren. 

 

Stichting Nationaal Rijstonderzoeks Instituut ( SNRI/ ADRON ) 

Deze stichting streeft naar bevordering van de rijstcultuur in de ruimste zin des 

woord. Met behulp van wetenschappelijk onderzoek wordt goed plantmateriaal 

beschikbaar gemaakt voor de rijstverbouwers. 

Deze stichting houdt zich bezig met het uitvoeren van onderzoek betreffende het 

telen en verwerken van rijst, en ook het gebruiken en afzetten van rijst- en 

bijproducten, het zuiver houden van de bestaande en het ontwikkelen van nieuwe 

rijstrassen, het opzetten en het instandhouden van een zaaizaadaanmaak- en het – 

distributiesysteem voor verzekering van beschikbaarheid van goed zaaizaad en het 

verzamelen, documenteren, bewerken en verspreiden van informatie welke van 

belang is voor de rijstsector. ADRON doet goed werk. 

 

N.V. Suriname Zwaar materieel (Surzwam) 

Deze vennootschap heeft ten doel het beheren, onderhouden en exploiteren van 

zwaarmaterieel voor de productiesector en in het bijzonder de agrarische sector. 

Met de exploitatie van zwaar materieel en andere equipement wordt de flexibiliteit, 

slagvaardigheid en effectiviteit voor het onderhoud van de fysieke en natte agrarische 

infrastructuur beoogd. 

Door de permanente beschikbaarheid van machines kan snel en overal worden 

ingespeeld in situaties waar machine-inzet nodig is. Daarnaast kan regulerend worden 

opgetreden bij de prijsvorming. 
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Stichting Behoud Bananensector (SBBS) 

Deze stichting heeft ten doel het behoud van de bananensector voor de economie van 

Suriname in de ruimste zin des woord, waaronder ook moet worden begrepen; 

Het ontwikkelen van initiatieven voor het herstructureren en/ of privatiseren van deze 

sector; het opzetten van gezonde structuren voor de ondernemingsgewijze exploitatie 

van de bananencultuur en de weder opstart van het ondernemingsgewijs verbouwen 

en exporteren van bananen. SBBS heeft met succes de productie en export van 

bananen weder opgestart. SBBS bereid de privatisering van het bedrijf voor. 

 

Landbouwbank N.V. 

De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bankbedrijf in de meest ruime 

zin, dit in het bijzonder ter bevordering van de ontwikkeling van de landbouw, 

bosbouw en visserij in Suriname. De vennootschap streeft dit doel na door het 

financieren van landbouw-, bosbouw- en visserijbedrijven. 

 

Viskeurings Instituut 

De stichting heeft ten doel het bewaken en verzekeren van de voedselveiligheid bij 

het produceren, verhandelen, importeren en exporteren van visserij producten. Dit zal 

geschieden door het uitvoeren van kwaliteitskeuringen en controles in de 

visserijsector en al datgene wat daarmee samenhangt of daaruit voortvloeit, geheel of 

gedeeltelijk in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, conform de 

viskeuringswet en haar uitvoeringsbesluiten in de ruimste zin des woord.  

 

Gemeenschappelijke Plantaardige Oliën en Vetten bedrijven N.V. (GPOV N.V.), 

Landbouw Maatschappij Brokopondo N.V. (voorheen Phedra), Landbouw 

Maatschappij Patamacca N.V., Landbouw Maatschappij Victoria N.V., Stichting 

Agrarische Kernbedrijven in Nickerie (SAKN), Stichting Agrarische Ontwikkeling in 

Coronie (SAOC), Rijstinstituut in Suriname (RIS), Surinaamse Citrus Centrale 

(SCC), Surinaamse Cultuur Maatschappij (Marienburg), Surinaamse 

Landbouwbedrijven N.V. (Surland N.V.), Suriname Rice Operation N.V. (SRO 

N.V.), Tropica Food Industrie N.V., Stichting Rijst Ontwikkeling Instituut Suriname 

(ROIS).Deze bedrijven functioneren niet meer. 

 

 

Paramaribo, 29 juni 2012, 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 

 

 

 

 

 

  

 

 


