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PETITIE 
Federatie van Para Plantages (FPP) 

De besturen van de plantages: 
Berlijn, Eendracht, Hanover & Mawakabo, La Diligence, La Liberte, 
La Prosperité en Kweeklust, L Inquietude (Limtoetoe), 
Matuaribo, Onoribo, Onverwacht, Osembo en Ongelegen, 
Overtoom, Princie, Republiek (Mijnhoop/Valkenburg), 
Zwitsersegrond / De Vredef Loefbeek, Stichting Topibo, Topibo 
Tobibo 3, Vierkinderen, Waalaaamheid, Welgelegen, 
vertegenwoordigd in de FEDERATIE VAN PARAPLANTAGES, vragen uw 
aandacht voor het volgende. 

In verband met de stopzetting van de aluinaarde en aluminium productie 
activiteiten van de Suriname Aluminiunn Company (Suralco) in Suriname, 
wensen wij u onze bezorgdheid kenbaar te maken inzake de rehabilitatie 
en verdere ontwikkeling van de Para plantages. 

Hierbij memoreren wij: 

1. De oprichting van de Federatie op zondag 6 mei 1990 te La 
Prosperité, alsook de goedkeuring van haar statuten en de aldus 
verkregen zedeliffie erkenning op 13 juli 1991 door de President van 
de Republiek Suriname. (beschikking 773/91 en bureau no. 5541/91) 
(bijlagel) 

2. De essentie van de visie en missie van de Federatie van Para 
Plantages namelijk dat welzijn, weivaart, gezondheid en 
capaciteitsversterking van alle Paranen centraal moet worden gesteld 
en duurzame ontwikkeling alleen door samenbundeling, de vestiging 
van sterke sociale structuren en rechtvaardige welvaarspreiding 
bereikt kan worden. 



Overwegende dat: 

3. Suralco, bijna 100 jaar activiteiten ontplooide in Suriname, 
voornannelijk in gebieden van Para plantages en thans haar operaties 
alsook de raffinaderij heeft stopgezet in 2015. 

4. Onze lidplantages vanwege de nnijnactiviteiten van zowel Suralco als 
BHP Billiton materide- en immateride schade hebben geleden en 
dientengevolge gecompenseerd moeten worden. 

5. Het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen per schrijven van 7 juli 
2016 heeft gevraagd dat de Federatie van Para Plantages een 
vertegenwoordiger aanwijst om zitting te nemen in de 
onderhandelingscommissie die namens de staat Suriname 
besprekingen zal voeren met de bauxietmaatschappijen Suralco en 
BHP Billiton over de uitgemijnde gebieden. Per brief d.d.20 juli 2016 
heeft de Federatie van Para Plantages dhr. Mr.Patrick Kensenhuis als 
haar vertegenwoordiger aangesteld. (bijlage 2 en 3) 

6. Het mandaat verkregen uit de ALV van de FPP op 17 juli 2016 
inhoudende dat: 
a. het bestuur van de Federatie van Para Plantages, als wettige 

vertegenwoordiging van alle Para Plantages, wordt gemandateerd 
om alle binnen haar mogelijkheden beschikbare middelen te 
gebruiken ter garandering van een effectieve participatie van de 
doelgroep op alle niveaus van onderhandelingen met BHP Billiton 
en Suralco. 

b. in goede communicatie met haar leden en andere relevante 
stakeholders zowel binnen als buiten het district Para wordt 
gerealiseerd dat de geleden schade door mijnactiviteiten van BHP 
Billiton en Suralco wordt vastgesteld. 

c. de inspanningen van de Onderhandelingscommissie Onoribo 
worden erkend, nauwlettend worden gevolgd en ondersteund. 
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d. het maxinnale rendement wordt gehaald uit de onderhandelingen 
tussen de Staat Suriname en de bauxietnnaatschappij Suralco, ten 
behoeve van de sociaal-economische ontwikkeling van de 
getroffen Para plantages in het bijzonder. (bijlage 4) 

Tevens hebben wij kennis genomen van en onderschrijven wij de 
inspanningen vanuit de Nationale Assennblee, waarbij wederom aandacht is 
gevraagd van de regering voor de standpunten en de aanbevelingen van 
De Nationale Assemblee die kamerbreed in huishoudelijke vergadering zijn 
aangenomen op 26 november 2015. (bijlage 5) 

Deze petitie wordt aangeboden aan de President van de Republiek 
Suriname, de Voorzitter van De Nationale Assennblee en de Minister van 
Natuurlijke Hulpbronnen ter ondersteuning van het proces in DNA, de 
verdere inspanningen van het ministerie van NH, alsook van de 
Presidentièle Commissie. Wij vragen hierbij dat de Federatie van Para 
Plantages optimaal participeert en op alle niveaus betrokken wordt. 

Paramaribo, 21 februari 2017 

De Fe e van Para Plantages (FPP) 

Mevr. Drs. Elviera L. Sandie 

Voorzitter 
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