WET van
tot vaststelling van de 10-e afdeling van de ontwerp
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar
2017 betreffende het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen

Preadvies
der
Commissie van Rapporteurs
De Commissie van Rapporteurs (hierna te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2017 betreffende het Ministerie Van Natuurlijke
Hulpbronnen heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende
Memorie van Toelichting.
Op vrijdag 14 oktober 2016 is de Commissie bijeengekomen met de betreffende minister en staf
ter besprelcing van de werkwijze en begroting van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen
voor het dienstjaar 2017. Tij dens deze meeting zijn er enkele vraag- en aandachtspunten aan de
orde gesteld, waaronder:
1. Wat is het beleid van de minister met betrekking tot medewerkers van het binnenland, die
op contractbasis diensten uitvoeren.
2. Ten aanzien van organiseren van de mijnbouwgebieden (economische zone). Zijn de
gebieden van de dorpelingen opgenomen in het Herziene Mijnbouwwet?
3. Wat is de link met het SER rapport als het gaat om de kosten van de EBS?
4. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de ALCOA?
5. Het is gebleken dat Surgold niet omschreven is in de begroting. Heeft de Minister zicht in
de stand van zaken met betrekking tot Surgold?
6. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de Energiewetten?
7. Hoe zal de Energie Autoriteit Suriname (EAS) bemenst worden?
8. De commissie ziet gaarne een overzicht van de investeringen die voor 2017 tot uitvoering
gebra.cht zullen worden met betrekking tot de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS).
9. Waarom zijn de royalties van Surgold niet opgebracht op de begroting? Zal het alsnog
aangevuld worden?
10. Meer duidelijkheid omtrent de koers dat gehanteerd wordt omtrent de royalties.
11.Voor watervoorziening is er een bedrag van 30 miljoen begroot. Meer duidelijkheid
omtrent de investeringen die gepleegd zullen worden hieromfrent. Wat zijn de projecten
die op grond hiervan uitgevoerd zullen worden? Een algemene onderbouwing ten aanzien
hiervan.
12. Meer duidelijkheid omtrent de kwestie ordening goudsector. Is men nog actief en worden
er nog activiteiten uitgevoerd op dit gebied?
13. Het aspect met betrekking tot het in kaart brengen van bepaalde gebieden (ABC
kaartenproject) is nog niet opgenomen in de begroting. Meer duidelijkheid hieromtrent.
14. Wat zal er gedaan worden met de reeds uitgemijnde gebieden. Zijn er reeds bedragen
begroot om deze gebieden te rehabiliteren?

15. In het kader van de Energiesector zijn er reeds een aantal zaken in place gebracht. Wat is
de stand van zaken met betrekking tot de International Renewable Energy Agency als het
gaat om samenwerking, financiering en kennisoverdracht omtrent de Energiesector.
De minister en staf zijn breedvoerig ingegaan op de gestelde vragen en aandachtspunten.
Daarnaast hebben de deskundigen van het ministerie ook middels een presentatie een financieel
overzicht gepresenteerd met betrekking tot de financiéle stand van zaken binnen het ministerie.
Ook zijn er enkele beleidsaspecten besproken, die tot uitvoering gebracht zullen worden. Deze
zijn o.a de instelling van de Energie Autoriteit Suriname, herziening van de Mijnbouvvwet en het
in place brengen van de Wet Oppervlakte Water
Tevens is er aandacht gevraagd voor de institutionele versterking en aantrekken van kader w.o.
mijninspecteurs tbv het ministerie.
De Commissie heeft besloten om bovengenoemde intentie voor te houden aan De Nationale
Assemblée. Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen tijdens de openbare behandeling aan de
orde gesteld worden.
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