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De vaste Commissie van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 

=========================================================================== 

 

Onderwerp : De recent getroffen maatregelen door de regering 

 

Datum : 4 september 2015 

 

Aanwezige leden : 

 Hr. drs. R. Parmessar (Vz.) 

 Hr. E. Linga 

 Hr. G. Sapoen 

 

Afwezige leden :  

 Hr. dr. G. Rusland 

 Hr. drs. A. Gajadien 

 Hr. R. Brunswijk 

 Hr. C. Breeveld 

 

Toehoorders :  

 Mw. J. Vreedzaam 

 Mw. G. Watamaleo 

 Hr. R. Zeeman 

 Hr. D. Chitan  

 

Ambtelijke assistentie :  

 Mw. N. Buyne LL.M. 

 Mw. C. Kejansi LL.M.  

=========================================================================== 

Opening 

 De voorzitter van de vaste commissie opende de bijeenkomst omstreeks 11:05 

uur.  

 

Opmerkingen van de voorzitter 

 De vergadering is door de voorzitter van de vaste commissie uitgeschreven 

i.v.m. de drie bekende maatregelen die recent door de regering zijn genomen.  
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 Er is vanmorgen omstreeks 9:00uur met de deskundigen van het Ministerie 

van Financiën vergaderd. De commissie heeft met de deskundigen de zaken 

doorgenomen.  

 De Minister van Natuurlijke Hulpbronnen zou ook vandaag met zijn staf 

aanwezig moeten zijn. De Minister en zijn staf hebben afgemeld, vanwege een 

veldbezoek.  

 Afhankelijk van de gestelde vraag – en aandachtspunten zal de voorzitter 

vóór de geplande openbare vergadering een bijeenkomst laten uitschrijven 

om samen met de Minister en zijn staf te vergaderen.  

 

========================================================================== 

De vraag en de aandachtspunten  

1. Welke maatregelen denkt de regering te nemen om te voorkomen, dat de mensen 

in het binnenland te duur moeten betalen voor brandstof en de eerste 

levensmiddelen ?  

 

2. Hoe ziet de toekomst van de sociale zwakkeren in het algemeen in Suriname en 

in het bijzonder in distrikt Sipaliwini eruit ? Heeft de regering aan die groep 

gedacht ? Komen er voorzorgsmaatregelen? Zo ja, hoe ziet het eruit ? Zo nee, 

waarom geen voorzorgsmaatregelen ?  

 

3. Hoe zijn de nieuwe tarieven tot stand gekomen ? Waarom is er voor die tarieven 

gekozen ? Wat is de rationele van tarieven ? Zij artikel in Dagblad Suriname van 

4.9.15. : Kopinsky komt tot andere conclusies dan “Simulatie 

Elektriciteitsrekeningen” doet vermoeden. 

 

4. Waarom zijn er niet eerst orde op zaken gesteld bij de EBS, zoals eerder door de 

Minister was aangekondigd ? Welke maatregelen zijn getroffen m.b.t. het orde op 

zaken stellen ? 

 

De waarnemend directeur van EBS, dhr. Willy Duiker, is door de Minister van 

Financiën onder curatele gesteld. Wat is de rol van het Minister van Natuurlijke 

Hulpbronnen in deze ?   
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5. Geldt een verhoogd tarief alleen voor grove gebruikers of geldt het tarief dwars 

door alle lagen van de samenleving heen ? Het zou redelijker zijn als de grove 

gebruikers een aangepast tarief voor stroom betalen.  

 

6. Wie doet de controle op de juistheid van de verrekkingen ? Gezien de vermeende 

malversaties bij EBS en Staatsolie.  

 

7. Hoeveel zal de overheid op jaarbasis overhouden indien de verrekkingen weg 

komen te vallen ?  

 

8. Hoeveel geld denkt de overheid met de nieuwe tarieven binnen te halen ? Zijn de 

verwachte inkomsten genoeg ? Hoeveel heeft de regering nodig om de 

operationele kosten en de investeringen van EBS en SWM te draaien ? Wat heeft 

de regering op jaarbasis nodig voor de operationele kosten ?  

 

9. Wat is de status van de onderhandelingen met Alcoa inzake de overname van de 

dam ? Suriname is één van de weinige landen in de regio die toegang heeft tot 

hydro energie, wat goedkoper zou moeten zijn dan thermische energie.  

 

10. In de brokopondo-overeenkomst is aangegeven, dat de dam voor de winning van 

bauxiet, voor smelterij was. Thans is de smelterij uitgevallen. Waarom wordt de 

dam niet overgedragen ? Wat zijn de onderhandelingen daaromtrent?  

 

11. Wat zijn de grootste lasten, de kosten componenten van de EBS als de SWM ? 

Wat zijn de maatregelen om orde op zaken te stellen binnen de EBS en de SWM ? 

Hoe zit het met de efficiëntie en de transparantie binnen de EBS en de SWM ? 

Hoe denkt de Minister de efficiëntie en de transparantie binnen de EBS en de 

SWM te realiseren ? 

 

12. Betalen die goudmaatschappijen als Rosebell ook een gesubsidieerd tarief voor 

stroom en water ? Indien ja, zal dat veranderen ? Waarom wordt er een 

gesubsidieerd tarief aan die goudmaatschappijen gegeven ? Zijn er andere 

bedrijven die ook een gesubsidieerd tarief betalen ?  
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13. Als er wordt gekeken naar de waterproductie, hoeveel % aan water gaat verloren 

als er wordt gekeken naar buizen en lekkages ? Ingeval 10% verloren gaat aan 

water door buizen en lekkages, blijft 90% over aan water. Wordt er daadwerkelijk 

voor 90% aan water betaald ? Voor welk % wordt er voor water wel betaald als er 

wordt gekeken naar de productie ? Niet eenieder betaalt voor water in Nickerie 

en in Wanica. 

 

14. Wat is het beleid van de Dienst Watervoorziening als het gaat om het verspillen 

van water ? Hoe staat het met die gebieden die nog geen water hebben ? Wat is 

het beleid m.b.t. de gebieden die nog niet zijn voorzien van water ?  

 

15. Wat zijn de productiekosten van water tegenover dat tarief dat de regering heeft 

vastgesteld voor de samenleving ? Zijn de tarieven kostendekkend ?  

 

16. Wat waren de overwegingen van de regering die ertoe hebben geleid dat die 

maatregelen zo abrupt zijn genomen ? Is er politiek over nagedacht of is het strikt 

business ?  

 

17. Waren er ook andere voorstellen op tafel en welke waren die ? Welke modellen 

waren er en waarom heeft de regering voor dit model gekozen ?  

 

18. Heeft de regering nagedacht over de gevolgen voor de mensen onder de 

samenleving die leven onder de armoede grens leven ? Is er een studie gemaakt 

m.b.t. de totale effecten en met name voor de lage - en de midden 

inkomensgroepen ?  

 

19. Gaat de regering interpoleren tussen die schijftarieven m.b.t. het vaststellen van 

de tarieven voor de samenleving ?  

 

20. Hoe komt de regering aan de opbouw van de tarieven ? Is er voor wat betreft de 

verhoogde tarieven van EBS en SWM een vangnet voor de lage- en de 

middenklassen ?  

 

21. Hoe gaat de regering bezuinigen ? Hoe zit het met de verspillingen ?  
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22. Hoe staat met de huis aansluitingen van de EBS en SWM in de gebieden die nog 

niet voorzien zijn van water en licht ?  

 

23. Waarom is de regering niet vooraf begonnen met het verstrekken van informatie 

m.b.t. het verhogen van de water- en stroomtarieven ?  

 

24. Hoe denkt de regering in te komen voor de mensen die geen water en stroom 

hebben ? De mensen die zijn aangesloten op het water en de elektriciteitsnet  

kunnen wel betalen voor water en licht.  

 

25. Betekent de verhoging van stroom dan dat de subsidie aan de EBS komt te 

vervallen ?  

 

26. Waarom is door de regering afgeweken van het FEP-rapport ? In het FEP-rapport 

is aangegeven, dat er een gefaseerd percentage van 40% tot 60% is voorgesteld. 

Komen de aansluitkosten ook te vervallen ?  

 

27. De commissie wilt een overzicht van de Minister van NH van alle dorpen van het 

binnenland waar er een generator is en hoeveel liter brandstof per dorp wordt 

verstrekt.  

 

Zijn er meer dorpen bijgekomen als er een vergelijking van de lijst van 2012 

wordt gemaakt.  Zo ja, hoeveel liter wordt per dorp, per maand geleverd ?  

 

Er is een achterstand in levering van brandstof in het binnenland. Wat is de 

actuele situatie m.b.t. het leveren van brandstof voor de dorpen in het 

binnenland nu ? Welke mechanismen zijn gebouwd zodat geen levering van 

brandstof naar de dorpen zich niet wederom zal herhalen ? Hoe kan de Minister 

de commissie garanderen dat er geen verspilling meer van brandstof plaatsvindt 

?  

 

28. Waarom wilt die brandstoftankwagen niet naar Atjoni, Langatabbetje, Kwakoe 

Gron en naar Albina gaan ?  

 



DE NATIONALE ASSEMBLEE 

 

Spoedvergadering   6 
 

29. Wat zijn de afspraken die met de zogenaamde verzorgingsgebieden (de dorpen) 

zijn gemaakt ? Zijn er op presidentieel niveau afspraken met de dorpen gemaakt 

? De afspraak toen was, dat de dorpen per dag minimaal 4 uren per stroom 

hebben.  

 

30. Wat is het beleid van de regering om de mensen in de dorpen te laten mee 

betalen voor water en voor stroom ?  

 

31. Wat zijn de alternatieve energiebronnen en wat kosten die alternatieve 

energiebronnen ?  

 

32. Alternatieve energieprojecten zijn door de regering opgestart in 

Kwamalasemoeto en Galibi. Waaraan heeft het gelegen dat de projecten zijn 

mislukt en wat zijn de nieuwe inspanningen ? Wat zijn de garanties voor de 

alternatieve projecten ? Gaarne een evaluatie van de Minister.  

 

33. Informatie heeft een DNA-lid bereikt, dat een IDB-lening is aangegaan voor de 

alternatieve energie. Hoe staat het met die IDB-lening ? Wat zijn de laatste 

ontwikkelingen daaromtrent ?  

 

=========================================================================== 

Aldus opgemaakt door mw. mr. Nancy Buyne,  

d.d. 4 september 2015 

 

 

 


