
WET van 
tot vaststelling van de 13-e afdeling van de ontwerp 
begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 
2016 betreffende het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (hiena te noemen de Commissie) voor de ontwerpbegroting van 
uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie Van Natuurlijke 
Hulpbronnen heeft zich gebogen over betreffende ontwerpbegroting en de daarbij behorende 
Memorie van Toelichting. 

De Commissie kan zich stellen achter de strekking van het wetsontwerp, welke ten doel heeft de 
vaststelling van de 13-e afdeling van de ontwerpbegroting van uitgaven en ontvangsten voor het 
dienstjaar 2016 betreffende het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen. 

Op vrijdag 4 september 2015 is de Commissie voor de eerste keer in commissieverband 
bijeengekomen ter bespreking van de recent doorgevoerde verhogingen van water-en 
electriciteitsvoorziening en de solidariteitsheffmg voor zowel de inkomsten- als uitgavenzijde van de 
Staat Suriname. Op grond hiervan zijn er vraagpunten gelist door de commissieleden, die ter 
beantwoording zijn gelegd aan de regering. 

Op woensdag 26 augustus 2015 heeft de Commissie tijdens een meeting haar werkwijze in 
commissieverband besproken. Voorts zijn tijdens deze meeting de volgende zaken aan de orde 
gesteld, te weten: 

1. de stand van zaken met betrekking tot de actuele zaken bij E.B.S en Palumeu 
2. het energie vraagstuk in Sipaliwini 

Op dinsdag 29 september 2015 is er een meeting geweest met de Minister en zijn staf met 
betrelddng tot de concept Energiewetten. 

De Commissie van Rapporteurs heeft zich op woensdag 14 oktober 2015 breedvoerig laten 
informeren door de Minister van Natuurlijke Hulpbronnen en zijn deslcundigen over de 
onderhavige ontwerpbegroting. Tijdens deze vergaderingen zijn enIcele vraag-en 
aandachtspunten aan de orde gesteld, waaronder: 

1. de wijze waarop het ministerie zal overgaan tot uitvoering van de beleidsmaatregelen, 
zoals opgenomen in de begoting voor het dienstjaar 2016; 

2. het veiligstellen van water-en elektriciteitsvoorzieningen in het binnenland; 
3. het subsidiebeleid naar nutsbedrijven toe; 
4. het in place stellen van wetgeving in het kader van het opzetten van een delfstoffen-, 

energie- en een waterinstituut; 
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5. enkele knelpunten waarmee het ministerie thans te kampen heeft en de 
oplossingsmodellen. 

De commissie zal wederom een onderhoud hebben met de minister en zijn staf ter bespreking 
van overige zaken. 

Paramaribo, 09 nove ber 2015 

G. Rusland 

E. Linga 

A. Gajadien 

Het 2e  lid van de C.v.R. heeft 

dit Preadvies, vanwege afwezigheid 

niet mede-on derte ken d 

Het 4e  en het 6e  lid van de C.v.R. hebben 
dit Preadvies, vanwege afwezigheid 
niet mede-ondertekend 

R. Brunswijk 
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