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STAATSBLAD 

van de 

REPUBLIEK SURINAME 

____________________________________________________________________ 

 

WET VAN 29 JUNI 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN OPENBARE 

WERKEN 

 

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 Assemblée, 

bekrachtigd de onderstaande wet. 

 

Artikel 1 

 

De 15-DE Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 

2012 betreffende het MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN wordt alsvolgt 

vastgesteld. 

 

DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN RUIMTELIJKE 

ORDENING 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Bedragen x SRD.1000 
 Kostensoort bedrag 

10 Personeelskosten 15.117 

20 Materiële kosten 3.210 

30 Subsidie en bijdragen 100 

40 Aanschaffingen 1.491 

   

 Totaal Apparaatskosten 19.918 

 

No. 110 
2012 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD 1000 

 Beleidsmaatregel Bedrag 

100 Verbetering van landsgebouwen met hun toebehoren 3.050 

101 Bouw en uitbreiding van landsgebouwen en ambtenarenwoningen 58.250 

103 Bouwen van landsgebouwen  603 

104 Volkswoningbouw 243.203 

106 Onderzoek en dataverzameling 1.000 

   

 Totaal Beleidsprogramma’s 306. 106 

 

TITEL III: Middelenbegroting  

 

Bedragen x SRD .1000 

 Omschrijving Bedrag 

Code Ontvangsten  

80.40.08 Bouwvergunningsrecht 3.225 

 Verkavelingsvergunningsrecht  

80.50.10 Opbrengst verk. van roerende goed. 35 

80.50.99 Diverse niet belasting ontvangsten 3 

80.60.06 Bijdragen bestekkosten 100 

 Totaal Niet Belasting Middelen 3.363 

   

90.10 Ontvangen leningen  

90.10.01 China ontvangen leningen 158.203 

 Totaal leningen 158.203 

   

 Totaal middelenbegroting 161.566 

 

 

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN EN DIENSTVERLENING  

 

TITEL I: Apparaatskosten   

           Bedragen x SRD.1000  

Code Kostensoort Raming 

10 Personeelkosten 44.708 

20 Materiële kosten 20.414 

40 Aanschaffingen 9.156 

 Totaal Apparaatskosten 74.278 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD 1000 

Code Beleidsmaatregel Raming 

100 Onderhoud wegen 11.546 

101 Aanleg/verbetering wegen 252.683 

102 Onderhoud bruggen 1.040 

103 Bouw bruggen 172.045 

104 Onderhoud irrigatie- en afwateringswerken 5.271 

105 Onderhoud open- en gesloten riolering 10.000 

106 Verbetering irrigatie- en afwateringswerken 50.250 

107 Onderhoud waterkeringswerken 1.050 

108 Verbetering waterkeringswerken 15.130 

110 Verkeersvoorzieningen 2.313 

117 Aanleg ringdijk, -kanaal en –weg Groot Paramaribo 27.500 

121 Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen 2.365 

122 Voorbereiding op Verzelfstandiging Vuilophaal en 

Verwerkingsdienst 
16.163 

123 Upgraden Grondmechanisch Laboratorium 700 

 Totaal Beleidsprogramma’s 568.056 
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TITEL III: Middelenbegroting 

(Bedragen x SRD 1000) 

 

 

 

Code Omschrijving Raming 

  Ontvangsten   

80 Middelen   

80.50 Niet-belastingmiddelen  

80.50.10 Opbrengst verkoop roerende goederen 290 

80.50.99 Diverse niet-belasting ontvangsten 96 

80.60 Inkomsten uit overheidsbedrijven en-diensten  

80.60.06 Bestekkosten 332 

80.60.15 Opbrengsten gasoline/diesel Paramaribo 9.541 

80.60.17 Opbrengsten gasoline/diesel Nickerie 1.201 

80.60.19 Opbrengst containerhuur 110 

  Totaal NBM 11.570 

     

90.10 Ontvangen leningen  

90.10.01 China ontvangen leningen 111.263 

90.10.05 International Development Bank ontvangen leningen 67.000 

90.10.99 Overige ontvangen leningen 171.780 

 Totaal Leningen 350.043 

    

 Totaal Middelenbegroting 361.613 
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DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN (MILIEUBEHEER) 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

 

Bedragen x SRD 1.000,- 

Code Kostensoort Bedrag 

10 Personeelskosten 27.177 

20 Materiëlekosten 3.723 

40 Aanschaffingen 1.000 

 TotaalApparaatskosten 31.900 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Bedragen x SRD 1.000,- 

Code Beleidsmaatregel Bedrag 

100 Ophalen van dichtbegroeidelozingen 500 

101 Het rehabiliteren van secundaire- en tertiaire wegen 400 

102 Opruimen van illegale vuilstortplaatsen en ophalen van groot vuil 220 

103 Het maaien van parken en pleinen, alsmede bermen en taluds van de 

secundaire- en tertiaire trenzen 

665 

104 Stadsverfraaiingsprojecten en groenvoorziening 1.500 

105 InstitutioneleversterkingDirectoraatMilieubeheer          175 

106 Boomzorg 850 

107 Infrastructurelewerken 1.000 

108 Nationale Schoonmaakacties en overage milieuprojecten 2.000 

 TotaalBeleidsprogramma’s 7.410 

 

TITEL III: Middelenbegroting  

Bedragen x SRD 1.000,- 

Code Ontvangsten Bedrag 

 NietBelastingmiddelen  

80.50.99 Diverse nietbelastingontvangsten 174 

 Totaalnietbelastingmiddelen 174 

   

 Totaalmiddelenbegroting 174 
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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 Openbare Werken 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 15-DE AFDELING 

VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN ONTVANGSTEN VOOR HET 

DIENSTJAAR 2012 BETREFFENDE HET MINISTERIE VAN  OPENBARE 

WERKEN. 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN RUIMTELIJKE 

ORDENING 

 

Het Ministerie van Openbare Werken Directoraat Bouwkundige Werken en 

Ruimtelijke Ordening zal in het begrotingsjaar 2012 het reeds lopende beleid van 

2011 verder gestalte geven en zullen tevens nieuwe beleidsinzichten worden ingepast 

en geïmplementeerd.  

De nieuwe beleidsinzichten betreffen de vergroting van de efficiëntie van het 

ministerie bij de uitvoering van haar taakstelling en behelzen ondermeer de 

herstructurering van het ministerie en de uitvoering van het woningbouwprogramma 

met een gestelde doel van circa 18.000 woningen gedurende de zittingsperiode van 

de huidige Regering. 

 

De koppeling met het Ontwikkelingsplan zal in het begrotingsjaar 2012 beter tot 

uiting komen. 

 

T.a.v. de acht beleidsgebieden van het Ontwikkelingsplan zal door het Ministerie van 

Openbare Werken Directoraat Bouwkundige Werken en Ruimtelijke Ordening 

inhoud worden gegeven aan het beleidskader. 

 

Beleid voor de ruimtelijke ordening en milieu 

 

Afdeling Planning 

 

Hier worden structuur en bestemmingsplannen voorbereid en ontwerpen gemaakt 

waarin integraal opgenomen de infrastructuur, verkeer en vervoer, havens en 

luchthavens, industriegebieden etc. Met een bestemmingsplan is het hele gebied  

ingedeeld aan de hand van een bepaalde functie. Bestemmingsplannen zijn juridisch 

bindend. Ten aanzien van wet- en regelgeving worden actualisering, aanpassing of 

aanvulling van wetgeving periodiek uitgevoerd. De bestemmingsplannen moeten ook 

de stedebouwkundige variabelen aangeven, zoals toegestane bebouwingspercentages, 

rooilijnen, maximale hoogten voor bebouwingen, etc.  
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Deze afdeling bestaat uit de navolgende Secties: 

 Structuur- en bestemmingsplannen: voorbereiding, formulering en 

ontwerpen van plannen e.e.a. in samenwerking met externe deskundigen. 

Aanpassing wetgeving en beleidsadviezen. 

 Infrastructuur: bepalen van wegbreedtes, inclusief bermen, wegtypes e.d., 

n.a.v. de hiërarchie in het wegennet, planning van parkeerruimtes, openbaar 

vervoer structuren, verkeerstromen (veiligheid, doorstroming en 

bereikbaarheid). Geschatte berekeningen van ontwatering. 

 Tekenkamer: digitaal uittekenen van ruimtelijke plannen. 

 

Afdeling Onderzoek en Dataverzameling 

 

De afdeling Onderzoek en Dataverzameling houdt zich bezig met 

omgevingsonderzoeken, verzamelen van demografische en andere statistische 

gegevens, sociaal onderzoek (inspraak bevolking), metingen in het veld, evalueert 

uitgevoerde projecten. Documentenonderzoek en interviews zijn onderdeel hiervan, 

e.e.a. vertaald naar een stedenbouwkundige behoefte. Geografische en topografische 

gegevens enz. De gegevens worden verwerkt in het Geografisch Informatie Systeem 

(GIS). Op basis van onderzoeken wordt beleid opgesteld. 

 

Deze afdeling bestaat uit de navolgende Secties: 

 Onderzoek en dataverzameling: vergaart benodigde gegevens voor 

ruimtelijke analyse en evaluatie. 

 GIS dataverzameling: m.b.v. software ArcView in kaartlagen de 

verschillende gegevens vastleggen. 

 Global Position System (GPS) meetploeg: vastleggen van veldgegevens, 

zowel opmetingen voor geprojecteerde infrastructuur en gebiedsindeling als 

bestaande objecten. 

 

Afdeling Milieu 

 

De afdeling Milieu heeft een belangrijke rol met betrekking tot het plannen van 

gezonde en veilige woon-, werk- en recreatiegebieden, door milieuvervuilende 

bestemmingen op daartoe bestemde locaties te plannen of te vermijden en kwetsbare 

gebieden te beschermen. De afdeling Milieu geeft adviezen t.a.v. 

bebouwingsdichtheid. Besluitvorming voor ruimtelijke plannen vraagt altijd om een 

integrale afweging tussen vele, soms tegenstrijdige, belangen. Een goede 

milieuzonering is behalve voor het milieu ook bedrijfseconomisch van groot belang: 

„het juiste bedrijf op de juiste plek‟.  
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De afdeling Milieu zal aan de hand van bodemonderzoek eventuele verontreiniging 

vaststellen en voor bescherming voorstellen aandragen. 

 

Deze afdeling bestaat uit de navolgende Secties: 

 Groen- en landschapsplanning: (natuur, parken, recreatie/toerisme, maar 

ook tuinbouw): locaties, bescherming, onderhoud en omvang. 

 Milieuadvies: adviseert de afdeling Planning t.a.v. haar ruimtelijke 

plannen over gewenste bevolkingsomvang m.b.t. haar effect op het 

milieu, over locaties van milieuverontreinigde bestemmingen, het effect 

van overige verstedelijking op omgeving vice versa, beschermde 

gebieden, woon- werkrelatie, herbestemming van gebieden, bijv. van 

landbouw naar bewoning etc. De afdeling adviseert ook inzake vuilstort 

en vuilverwerking: planning van vuilstort, locaties, beheer, verwerking 

en omvang, herbestemming van volle stortplaatsen. Verder wordt de 

afdeling  

 Verkavelingen geadviseerd over de locatie van voorzieningen die 

groenzones, begraafplaatsen, economische zones e.d., t.o.v. bewoning. 

 

Afdeling Verkavelingen en Advies 

 

Ontwerpen en uitwerken van verkavelingsplannen t.b.v. de overheid en beoordelen 

van particuliere verkavelingen op basis van bestemmingsplannen of bij ontbreken 

daarvan aan de hand van omgevingsonderzoek, volgens het concept van de 

gebiedsgerichte benadering: maatwerk op gebiedsniveau. Adviseren L.V.V., 

R.O.G.B. en D.C. e.a. met betrekking tot verkavelingsplannen zolang deze niet 

vergunningsplichtig zijn. 

Deze afdeling bestaat uit de navolgende Secties: 

 Verkavelingen: overheidsverkavelingen ontwerpen, particuliere 

verkavelingen reviewen en het verschaffen van adviezen aan derden. 

Aanpassen richtlijnen voor  verkavelingen en voorbereiden 

verkavelingswet. 

 Inspectie en controle: controle op naleving van de richtlijnen voor 

verkavelingen. 

 

Afdeling Bouw- en Woning toezicht 

 

De afdeling Bouw- en Woningtoezicht is belast met het verlenen van 

bouwvergunningen en de controle bij de uitvoering daarvan, dit ter regulering c.q. 

ordening van de bouwsector. De taken en bevoegdheden zijn concreet vastgelegd in 

de Bouwwet 1956 (G.B.1956 no.30) en het Bouwbesluit 1956 (G.B.1956 no.108). 
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Teneinde de efficiëntie van de afdeling te vergroten zal de indiening en afhandeling 

van bouwvergunningen worden geautomatiseerd. Hiertoe zal er een Management 

Informatie Systeem (MIS) moeten worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit 

systeem, dat webbased zal moeten functioneren, zal de mogelijkheid bieden dat op 

elk gewenst moment informatie door bevoegden kan worden ingevoerd, bewerkt en 

ingekeken, ongeacht hun lokatie. Dit systeem zal met ondersteuning van het GLIS 

(Grond Land en Informatie Systeem) de controle van bouwplanaanvragen en de 

uitvoering van bouwwerken verder ondersteunen.  

Veel voorkomende “fenomenen” zoals “verdwijningen van stukken” zullen tot het 

verleden behoren.  De afhandeling van de aanvragen zal daardoor verkort, 

transparant en efficiënt worden. Met dit systeem zal de frontdesk bij dit proces 

worden verplaatst naar de ontwerpers van de bouwplannen. De indiening van de 

aanvragen zal n.l. vanuit hun computersystemen plaatsvinden en niet meer 

persoonlijk op de afdeling. 

Vervolgens zal het M.I.S. systeem onder andere behelzen : 

- het verzorgen van trainingen 

- het verwerken van data 

- het onderhouden van een programma 

 

Er wordt consequent gewerkt aan het upgraden van de dienstverlening naar de 

samenleving toe. Dit beleid zal verder moeten worden gecontinueerd en ook de 

nodige ontwikkelingen ondergaan met dien verstande dat steeds wordt uitgekeken 

naar nieuwe systemen om een gedegen systeem op te zetten. Momenteel beschikt de 

afdeling over een informatie c.q. datasysteem die beperkte informatie kan 

verwerken/verschaffen. 

 

De samenwerking met de afdeling Juridische Zaken, de Districtscommissarissen, 

Buurtmanagers, B.O.G., Brandweer, e.a. zal in het dienstjaar 2012 verder worden 

uitgebreid vooral m.b.t. illegale bouwactiviteiten. 

 

Conform S.B.2010 no.27 is te rekenen van 25 februari 2010 geheel Suriname 

bouwvergunningplichtig gesteld. Het gaat in deze om de uitbreiding van de 

werkingssfeer van de Bouwwet 1956. Hiermede is het controlegebied uitgebreid. 

 

Van belang is natuurlijk dat organisatorische aanpassingen gepleegd zullen moeten 

worden op de afdeling. Ook is het wenselijk de inrichting van de controle-sectie 

dienovereenkomstig verder aan te passen en dat het daadwerkelijk de bedoeling is 

om meer personeel aan te trekken die voldoen aan de basis voorwaarden die gesteld 

worden om de functie te bekleden nl. Natinner, richting bouwkunde. 

Ook zal gewerkt worden aan het upgraden van het personeel.  

Gelet op de geografische ligging van de diverse districten, zal rekening gehouden 

moeten worden dat zoveel als mogelijk locale mensen aangetrokken dienen te 

worden voor de inzet ter zake.  
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Het aantal personeelsleden zal afhangen van de grootte en de intensiteit van 

bouwactiviteiten die eventueel kunnen plaatsvinden. Het personeel zal ook voorzien 

moeten worden van het nodige (logistieke, huisvesting, e.a.). Vermeldenswaard is dat 

de te ontwikkelen en toe te passen MIS heel goed van pas zal komen om de taken 

van deze afdeling in de verre gebieden uit te kunnen voeren. Een pre is weliswaar dat 

in zulke verafgelegen gebieden wel internettoegang beschikbaar is. 

Rekening zal gehouden dienen te worden met het proces van decentralisatie.  

Het is van belang om voor het welslagen van dit voorgenomen beleid alle actoren in 

de districten bij te betrekken, za. de Districts-Commissarissen. 

 

In dit kader zal wederom een efficiënte organisatie opgezet moeten worden en ter 

realisatie hiervan zal externe deskundigheid aangetrokken moeten worden.  

De beëdiging van reeds getrainde ambtenaren en opleiden van overig personeel tot 

Buitengewoon Agent van Politie (B.A.v.P.) moet nog gerealiseerd worden. 

 

Beleid voor Sociaal Maatschappelijk Welzijn en Economische Ontwikkeling 

 

Afdeling Restauratie en Onderhoud 

 

De afdeling Restauratie en Onderhoud is belast met het onderhouden en het 

restaureren van Staatsgebouwen. 

Gelet op de zwaarwichtige gehalte van de taakstelling zal in 2012 volledig inhoud 

worden gegeven hieraan. Reeds decennia heeft deze afdeling zich slechts bezig 

gehouden met projecten van minder complexe aard en is de afdeling haast altijd 

uitgedund op het punt van kwalitatief hoogstaand kader. Voor het naar behoren 

uitvoeren van de taken van de afdeling Restauratie en Onderhoud, zal het dus nodig 

zijn in het begrotingsjaar 2012 een institutionele  versterking door te voeren evenals 

een sanering van het personeelsbestand. Als institutionele versterking zal een 

Management Informatie Systeem (MIS) op maat worden ontwikkeld en zal 

voldoende terzake deskundig kader worden aangetrokken. Met behulp van het MIS 

zal een kadaster van alle bestaande Staatsgebouwen worden aangelegd en beheerd. 

 

Als onderdeel van de verhoging van de efficiëntie zal ondermeer worden afgewogen 

om de sectie Timmerloods te elimineren i.v.m. het fraude/corruptiegevoelige karakter 

van deze sectie, waar ondermeer toe te passen bouwmaterialen ten behoeve van de 

werkzaamheden worden opgeslagen. 

 

Er zal steeds meer ertoe worden overgegaan om projecten van deze afdeling te 

outsourcen via aanbestedingen i.p.v. zelf uit te voeren. In verband hiermee zal ook 

het bestand van werknemers van deze afdeling worden verminderd door een 

verantwoorde afvloeiing van overtollig personeel. 

De afdeling behoeft evenwel versterking met ervaren hoger opgeleid kader. Dit zal 

zeker ter hand worden genomen in het begrotingsjaar 2012. 
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Afdeling Utiliteitsbouw 

 

De afdeling Utiliteitsbouw is belast met het voorbereiden en begeleiden van 

bouwprojecten van nieuwe overheidsgebouwen.  

 

De bouwplannen zijn daarom ook in samenwerking met de verschillende ministeries 

uitgewerkt, waarna middels het houden van een openbare aanbesteding de uitvoering 

van de bouwwerken gegund worden aan diverse aannemers. De begeleiding van de 

uitvoering wordt ook door deze afdeling gedaan. Gelet op het feit dat het Ministerie 

van Openbare Werken de verantwoordelijkheid draagt over alle bouwwerken van de 

overheid is het volume aan uit te voeren werken aanmerkelijk toegenomen. Bijgevolg 

zijn alle ramingen van dezebouwplannen opgenomen in de begroting van het 

Directoraat Bouwkundige Werken en Ruimtelijke Ordening. De praktijk heeft 

uitgewezen dat zowel de financiële als de technische aspecten van bouwprojecten 

centraal moet worden gemanaged. Vertraging en inefficiëntie van het 

betalingsproces, omdat de informatiestroom niet optimaal dan wel niet tijdig is 

tussen het bouwministerie en belanghebbend ministerie of instantie moet tot het 

verleden gaan behoren. Teneinde deze grote hoeveelheid aan activiteiten met 

kwaliteit uit te voeren zal zo veel als mogelijk een beroep worden gedaan op externe 

consultants voor zowel de projectvoorbereiding als voor de toezicht op de uitvoering. 

Het werk van deze consultants zal door de deskundigen van de afdeling worden 

gecontroleerd. Het Ministerie is thans doende een systeem te ontwikkelen waarmee 

het eigen in te zetten kader kan worden gestimuleerd tot verhoogde en verbeterde 

prestaties voor een vlottere afhandeling van de projecten. 

 

Vanwege de sterke fysieke achteruitgang bij diverse Staatsgebouwen, welke het 

gevolg is van een jarenlange achterstand in goed beheer en onderhoud, zal steeds 

efficiënter en effectiever worden gewerkt aan het onderhoud van de bestaande 

Staatsgebouwen en daar waar nodig nieuwe huisvesting, welke voldoet aan de 

behoeften van de gebruiker, worden opgezet. Immers een goede huisvesting heeft 

een positieve impact op de werkmotivatie en arbeidsproductiviteit van landsdienaren 

in het bijzonder en op overheidsorganisatie in het algemeen.  

 

Sektie West (District Nickerie en District Coronie) 

 

De afdeling Landsgebouwen van Sektie West is belast met het renoveren van 

overheidsgebouwen, die onder het beheer van O.W. Sektie West vallen. Daarnaast 

verleent deze afdeling de nodige ondersteuning aan andere Ministeries betreffende 

projectbegeleiding o.a. het maken van begrotingen en bouwtekeningen en supervisie 

van in uitvoer zijnde projecten.  
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Vermeld dient te worden dat ten aanzien van het verlenen van bouwvergunningen in 

het district Nickerie, reeds structuren bestaan ressorterende onder de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht. 

In het begrotingsjaar zal verder invulling worden gegeven aan de herstructurering 

van het ministerie in dit deel van het land. 

 

Afdeling Volkswoningbouw 

 

Als onderdeel van de te bouwen 18.000 woningen zullen er gedurende het 

begrotingsjaar 2012 minimaal 4.000 woningen worden gebouwd. Hiertoe zullen met 

zowel het nationale- als het internationale bedrijfsleven samenwerkingsverbanden 

worden aangegaan. 

Teneinde een vlotte uitvoering van het woningbouwproject te kunnen bevorderen, zal 

een hechtere samenwerking worden nagestreefd met de ingestelde Werkgroep 

Herstructurering Huisvesting en het Management Team Huisvesting. De 

apparaatskosten van de werkgroep zullen worden gedekt uit de te sluiten 

buitenlandse leningen voor de uitvoering van het woningbouwproject. 

Het ministerie van Openbare Werken heeft middelen begroot ten behoeve van de 

infrastructurele investeringen in het kader van het woningbouwprogramma.   

Het programma zit momenteel in de investeringsfase waarbij er geen sprake is van 

enige vorm van generen van opbrengsten.  

Ook in 2012 zal dit niet het geval zijn.  

De woningbouw financiering in casu de hypotheken zullen via lokale banken lopen. 

Voorts is er vooralsnog alleen sprake van koopwoningen. Het concept van 

huurwoningen is niet opgenomen in het programma en zijn opbrengsten van verhuur 

uitgesloten. 

 

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN EN 

DIENSTVERLENING. 

 

Bij het Ministerie van Openbare Werken Directoraat Civieltechnische Werken is bij 

goedgekeurde missive (d.d. 23 december 2010, No.371A/ R.v.M.) het 

Onderdirectoraat Dienstverlening en de afdeling Meteorolgische Dienst 

ondergebracht. Het Directoraat bestaat thans uit 4 onderdirectoraten t.w: 

- Onderdirectoraat Droge Civieltechnische Werken 

- Onderdirectoraat Natte Civieltechnische Werken 

- Onderdirectoraat Administratie 

- Onderdirectoraat Dienstverlening 

 

Met deze herstructurering is de taakstelling  van het directoraat vanaf het dienstjaar 

2012 verruimd en ziet er als volgt uit: 

- het ontwerp, aanleg en beheer van de openbare civieltechnische 

voorzieningen 

- waterbeheersing en ontwatering 
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- stadsontwikkeling 

- verkeerskundige voorzieningen 

- de voorzieningen t.b.v. de waterloopkunde en meteorologie 

- onderhoud van staatsvoertuigen 

- vuilophaal en –verwerking 

- onderhoud en exploitatie van zwaar materieel van de Staat 

 

Het programma voor het dienstjaar 2012 is gestoeld op de beleidsgebieden van het 

Ministerie van Openbare Werken zoals verwoord in het Ontwikkelingsplan 2012-

2016 en de Regeringsverklaring 2010-2015, uitgesproken door de President van 

Suriname, Desiré D. Bouterse d.d. 01 oktober 2010. 

 

Het jaarprogramma 2012 heeft een regulier karakter. Naast het regulier karakter zal 

het accent in deze beleidsperiode worden gelegd op het ontwikkelingskarakter van 

diverse beleidsgebieden van de infrastructuur, welke een belangrijke randvoorwaarde 

is tot verhoging van het Bruto Nationaal Product. 

 

In het navolgende zal elk beleidsgebied van het Directoraat Civieltechnische Werken 

en Dienstverlening nader worden toegelicht.  

 

Beleidsgebied voor Bestuurlijke en juridische ontwikkeling 

 

Om de kwaliteit van het personeel en dienstverlening naar de gemeenschap toe te 

verbeteren heeft  het Directoraat Civieltechnische Werken en Dienstverlening voor 

het dienstjaar 2012 rekening gehouden met de noodzakelijke institutionele 

versterking en de ontwikkeling van de community development map.  

Middels de ontwikkeling van de development map zal het ministerie in staat zijn om 

een evenwichtige ontwikkeling te brengen op landelijk niveau. Tevens zal het 

automatiseren van diverse processen  bijdragen aan een efficiënte en effectieve 

besteding van staatsmiddelen. 

 

Beleidsgebied voor Economische ontwikkeling/ infrastructuur 

 

Aanleg van openbare infrastructuur heeft een katalyserende werking op economische 

processen en activiteiten. Onder openbare infrastructuur wordt hier verstaan: Alle 

fysieke voorzieningen van civieltechnische aard benodigd voor een goede 

staatshuishouding en inrichting, en wel op het gebied van economie, milieu, 

mobiliteit en verkeer, woon- en leefmilieu, ruimtelijke ordening en waterhuishouding 

(t.w. wegen, bruggen,dijken, kanalen etc.). De economische bedrijvigheid wordt 

bevorderd en de productie in de diverse sectoren wordt verder gestimuleerd.Tevens 

worden woongebieden uit hun isolatie gehaald en kunnen zij actief deelnemen aan 

het economisch proces. 
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Beleidsgebied voor Sociaal maatschappelijk welzijn 

 

De aanleg en verbetering van openbare infrastructuur in het gehele land  draagt zorg 

voor een verbetering van  de woon- en leefsituatie van de gemeenschap en verhoogt 

de werkgelegenheid.  

 

Beleidsgebied voor Ruimtelijke ordening en milieu 

 

Door de verzelfstandiging van de Vuilophaal en Verwerking middelsmodernisering 

van de ophaal, de opslag en de verwerking van industriëel en huishoudelijk afval 

wordt verbetering van het leefmilieu beoogd. De geplande herinrichting van wegen 

en verkeersknooppunten zal bijdragen aan ordening van Groot Paramaribo 

(parkeersituatie) en districten. 

 

In het navolgende zullen de beleidsdoelen welke het Directoraat Civieltechnische 

werken en dienstverlening nastreeft in het kader van bovengenoemde 

beleidsgebieden nader worden toegelicht. 

 

De afdeling Wegen heeft als doel het upgraden van het wegennet en het aanleggen 

van nieuwe wegen ter ontsluiting van het binnenland. Het programma voor 2012 

omvat: 

 

- Voortzetting van het regulier onderhoud van wegen.  

Het betreft in deze het in goede staat houden van de geasfalteerde, bestrate, 

lateriet- en zandwegen.  

- Afronding van het wegenrehabilitieprogramma met betrekking tot de 

asfaltering van ruim 1000 km aan wegen t.w. 

1. Asfaltering van 575 km wegen in woonwijken in Paramaribo en 

districten.  

Het doel hiervan is om de woon- en leefsituatie in de verschillende 

woonwijken en –gebieden te verbeteren. 

2. Asfaltering van 475 km hoofdinfrastructuur t.w.: 

a. Wegstrekking Meerzorg-Albina 

b. Wegstrekking Monkshoop- Boskamp 

c. Wegstrekkingen Paranam-Afobaka, Brownweg-Pokigron, Zanderij-

Kraka, Zanderij-Mata, en Afobaka- Casipora 

d. Wegen naar vakantie- en toeristische oorden. Hiermee wordt een 

bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van het toerisme in ons 

land. 
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- Voortzetting van het wegenrehabilitatieprogramma met als oogmerk 

het verbeteren van de kwaliteit van de te asfalteren wegen. 
Ter verbetering van de woon- en leefomgeving van de samenleving en ter 

bevordering van een efficient personen- en goederenverkeer is het 

noodzakelijk dat naast de in uitvoering zijnde projecten een aanvulling 

wordt gepleegd met een aantal  

noodzakelijke projecten en maatregelen met een ontwikkelingskarakter t.w: 

1. Het verhogen van de aslast van de wegstrekking Meerzorg- Albina van 

8 ton naar 13 ton 

2. Het treffen van wegstabilisatie maatregelen aan de Henry 

Fernandesweg 

3. Aanvang van de herinrichting van uitvals- en primaire wegen 

4. Het aanpakken van trottoirs en bermen en de aanvang met 

verfraaiïngvan de Binnenstad 

 

- De herinrichting van wegen 

 

De herinrichting omvat de aanleg en reconditionering van, waar mogelijk, fietspaden, 

voetpaden, parkeervoorzieningen, businhammen en busstopplaatsen, 

groenvoorzieningen, herinrichting van verkeersknooppunten, wegmarkeringen en 

wegbebordingen. Hierdoor zal de verkeersdoorstroming en de verkeersafwikkeling 

worden bevorderd en de verkeersveiligheid worden vergroot. Voorts wordt ordening 

gebracht in het parkeren en zal het stadstoerisme hiermee worden bevorderd. 

 

Bruggen 

 

De afdeling Bruggen is belast met: 

-  het regulier onderhoud van bruggen  

- structurele verbetering van de bruggen middels de bouw van duurzame  

brugconstructies 

Voor het dienstjaar 2012 zijn de volgende projecten gepland t.w: 

1. Voortzetting bouwen en rehabiliteren 8-tal bruggen in diverse districten 

2. Het bouwen van bruggen in diverse districten  

3. Voortzetting van de bouw van de 6
e
 brug over het Saramaccakanaal in het 

verlengde van de Indira Gandhiweg en bouw brug Domineekreek en 

aansluitende wegen 

4. Voorbereiding van de bouw van de 7
e
 brug over het Saramaccakanaal 

(Beekhuizen) 

5. Voorbereiding van de bouw van de 2
e
 brug over de Surinamerivier 

(Domburg- Laarwijk) 

6. Bouw van een betonnen brug te Basti/Gemaalweg in het district Nickerie 

7. Bouw van een betonnen brug te Savanneweg in het district Nickerie 
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Verkeerstechnische voorzieningen 

 

Het zorgdragen voor het vergroten van de verkeersveiligheid en het bevorderen van 

een vlottere verkeersafwikkeling behoort tot één van de beleidsdoelen welke het 

ministerie nastreeft. In het kader hiervan zal het ministerie in het dienstjaar 2012 de 

volgende projecten initiëren: 

- Leveren en aanbrengen van vangrails 

- Het leveren en aanbrengen van wegbewijzering d.m.v. portalen en 

zweepmasten 

- Het leveren en aanbrengen van verkeersafhankelijke verkeersregelinstallatie 

systemen met optie groene golf 

- Het aanbrengen van portalen inclusief verkeersregelinstallatiesystemen en 

digitale snelheidsindicatoren en weg bewijzering, nabij scholen 

- Het leveren en plaatsen van verkeerspaaltjes nabij kruispunten ten behoeve 

van het fout parkeren  

- Leveren en aanbrengen van zweepmasten met oversteek voorzieningen 

nabij scholen 

- Het aanleggen van businhammen 

- Het leveren en aanbrengen van digitale snelheidsindicatoren inclusief 

zonnepanelen 

- Het leveren en plaatsen van mobiele verkeerstellers (wegkant tellers) 

inclusief zonnepanelen en uitleesprogramma (software) 

- Leveren van mobiele weegbruggen t.b.v bepaling overbelasting van 

voertuigen 

 

Grondmechanisch Laboratorium 

 

Het Grondmechanisch Laboratorium heeft een dienstverlenende taak en is belast met 

het uitvoeren van onderzoekingen naar de kwaliteit van bouwmaterialen die gebruikt 

worden bij diverse overheids- en particuliere projecten. 

 

Ter professionalisering, optimalisering en uitbreiding van de dienstverlening zal in 

het dienstjaar 2012 externe deskundige worden aangetrokken welke  een 

investeringsplan zal opmaken. Aan de hand van dit plan zullen de nodige 

inversteringen in apparatuur en institutionele versterking worden gepleegd. 

 

Ontwateringswerken 

 

Het jaarprogramma voor het dienstjaar 2012 heeft naast een regulier karakter ook een 

ontwikkelingskarakter. In het navolgende zal het programma nader toegelicht 

worden: 

 

- Renovatie/ onderhoud & beheer sluizen & gemalen in Paramaribo en 

districten 
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- Onderhoud van de open en gesloten lozingen in Paramaribo en districten 

- Opschonen en uitdiepen cq uitbaggeren van lozingen in Paramaribo en 

districten 

- Verhelpen van verzakkingen in degesloten rioleringen 

- Voortgang bouw vijfal pompgemalen fase II 

- Voortgang project Verbetering hoofdontwatering Paramaribo Centrum 

- Verbetering Ontwatering Cocobiacoweg / Leidingen gebied 

- Inzet deskundigen t.b.v. onderzoek cq directievoering 

- Verbetering Ontwatering gebied Latour/ Winti-Wai 

- District Integraal Ontwatering- en wegenplan in de navolgende districten: 

Commewijne, Marowijne, Coronie, Wanica, Saramacca en Para 

- Beheer en  onderhoud wijkontwatering- en wegenplan Paramaribo 

- Integraal Waterbeheer & onderhoud in de navolgende gebieden: Pomona 

gebied, Weg naar Zeegebied en Saramaccakanaalgebied 

- HerstelNanniverdeelwerken en Arawarrasluis 

- Lekbeteugelingsplan met Spillways t.b.v. beheer Nanizwamp 

 

Waterkering 

 

Om het kustgebied te beschermen tegen erosie en ter conservering van woon-, 

landbouw- en veeteeltgebieden en de bijbehorende infrastructuur is het aanleggen 

van dijken van belang. Het programma betreffende dit beleidsgebied omvat voor 

2012 het volgende: 

 

- Herstelwerkzaamheden aan de oeverververdediging te Albina in het district. 

- Voortgang van het project "Bouw Zeedijk Coronie "(Dit project valt onder 

beheer van het ministerie van Openbare Werken, het ministerie van 

Financien is belast met het financieel gedeelte) 

- Voortgang van het project “Aanleg oeververdedigingswerken rechteroever”  

Surinamerivier en linkeroever Commewijnerivier "(Dit project valt onder 

beheer van het ministerie van Openbare Werken, het ministerie van 

Financien is belast met het financieel gedeelte) 

- Aanleg oeververdediging te Waterkant (±2km) 

- Ontwatering plantage Jagtlust en Dordrecht 

- Aanleg oeververdedeging vanaf de Paloeloeweg tot Groningen aan de 

linkeroever van deSaramacca rivier 

- Verbetering Waterkering vanaf Peperpot tot Petjaketieweg aan de 

rechteroever van de  Surinamerivier(±10 km) 

- Oeververdediging en herinrichten kade te Albina. 

- Herstel oeververdediging en bouw aanmeersteiger voorzieningen voor 

plezier vaartuigen en inrichten van het terrein te Domburg in het district 

Wanica. 
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Waterloopkundige Dienst 

 

De Waterloopkundige Dienst is belast met het verzamelen, verwerken en analyseren, 

alsmede het uitvoeren van onderzoekingen op het gebied van water. Deze gegevens 

en onderzoekingen zijn van belang voor het optimaal benutten, beheren en 

beschermen van de wateren, waterbeheer, kustzone beheer, kust- en 

oeverbescherming, alsmede voor het aandragen van data voor oplossingsmodellen 

voor milieuproblemen. 

In het dienstjaar 2012 zal aandacht besteed worden aan de verbetering van de 

dienstverlening aan derden, waaronder het verzamelen en beschikbaar stellen van 

waterloopkundige gegevens, het bemonsteren van water en het analyseren van 

watermonsters op waterkwaliteit. 

 

De Meteorologische Dienst 

 

Ingaande dienstjaar 2012 zal de Meteorologische Dienst onder het Directoraat 

Civieltechnische werken en Dienstverlening, Onderdirectoraat Natte 

Civieltechnische Werken ressorteren. 

De Meteorologische Dienst dienst is belast met de volgende werkzaamheden: 

 

- Observeren en monitoren van het weer. 

- Data beheer. 

- Dienstverlening o.a. 

a. Luchtvaart verwachtingen (veiligheid en economische 

vluchtplanning). 

b. Algemene verwachtingen. 

c. Verwachtingen t.b.v. landbouw en bosbouw. 

d. Verwachtingen t.b.v. marine en visserij. 

e. Klimaat en klimaatsverandering. 

- Wetenschappelijk Onderzoek ten behoeve van de dienstverlening. 

- Nationale en Internationale samenwerking. 

- Data en informatie uitwisseling ten behoeve van en op het gebied van 

grootschalige weersverschijnselen, klimaat verandering, milieu vervuiling 

en internationale verdragen. Deze taken behoren tot noodzakelijke 

bouwstenen voor het uitbouwen en behouden van duurzame economische 

ontwikkeling van de totale samenleving. 
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Verbeteren van de meteorologische dienstverlening is een noodzakelijke voorwaarde 

voor het monitoren van de klimaatsverandering, het voldoen aan het strengere milieu 

eisen bij het opstellen van projecten, het streven naar een gezond volk en vooral niet 

te vergeten de bijdrage aan een efficiënte en economisch verantwoorde 

bedrijfsvoering. 

 

Missie: Dienstverlening aan de gemeenschap ter verhoging van veiligheid, 

economische en milieu gerichte belangen. 

 

Visie: De MDS zal binnen vijf jaren de plaats krijgen, waarvoor het in het leven is 

geroepen (zie missie).  

 

De rehabilitatie van de MDS dient te geschieden in meerdere stappen: 

1. Upgrading van het personeelsbestand 

2. Afkondigen van de Wet op de Meteorologische Dienst 

3. Aanschaf van nieuweapparatuur 

4. Uitbreiding (diversificatie van werkzaamheden) 

 

Stap 1 Aantrekken en opleiden personeel (upgrading) 

Aantrekken van personeel voor de dienstonderdelen Synop, Klimatologie, 

Technische Zaken, Algemene Zaken en Bibliotheek en Archief. Voor het opleiden 

van aangetrokken personeel is nodig SRD. 20.000,-, verdeeld over twee jaren. 

 

Stap 2 Afkondigen van de Wet op de Meteorologische Dienst 

Er moet een commissie benoemd worden, die de wet op de Meteorologische Dienst 

voorbereidt voor de regering. 

 

Stap 3 Aanschaf van nieuwe apparatuur 

Voor een goede monitoring zijn er tenminste 75 automatische weerstations nodig. De 

kosten voor een system zijn ongeveer USD. 15.000,- inclusief communicatie 

mogelijkheid. Het pilot project Earlywarningweather system is in voorbereiding en 

bedraagt ongeveer SRD 1.000.000. De kosten voor de aanschaf van een DOPPLER 

RADAR liggen tussen USD 500.000,- en 900.000,-. De aanschaf van dit systeem zal 

de toenemende extreme weersverschijnselen zoals zwaar onweer en tornados beter 

kunnen monitoren en vroegtijdig waarschuwingen laten uitgaan. 

 

Stap 4 Uitbreiding (diversificatie van werkzaamheden) 

De uitbreiding zal simultaan uitgevoerd worden met de aanschaf van nieuwe 

apparatuur (ad. 3). Hierdoor zal de MDS diverse diensten kunnen verbeteren en ook 

opnieuw aanbieden. 

 

Het onderdirectoraat Dienstverlening zal ingaande dienstjaar 2012 onder het 

Directoraat Civieltechnische Werken en Dienstverlening ressorteren. In het 

navolgende zullen de beleidsgebieden van dit onderdirectoraat worden belicht. 
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Er dient op een zeer verantwoorde wijze invulling gegeven te worden aan een 

adequaat afvalinzamelings en –verwerkingssysteem. Veelal blijkt dat vanwege het 

niet optimaal afvoeren van het huishoudelijk en ander afval enorme nadelige 

gevolgen ontstaan. In dit kader kan gedacht worden aan gevaar voor de 

volksgezondheid (stank/vliegen/rattenplaag), verdere bevuiling door zwervers etc., 

niet representatief zijn van de binnenstad. Kritiek uit de gemeenschap is ook een 

gevolg hiervan (ingezonden stukken in de kranten). 

Vanuit de regeringsleiding (schrijven van de Vice-President) is derhalve 

aangedrongen op een strukturele aanpak (planmatig) van deze problematiek, waarna 

middels het houden van presentaties gewezen is op oplosssingsmodellen en de 

noodzaak.  

Gelet op de huidige omstandigheden kan niet optimaal voldaan worden aan een 

behoorlijke afvalverwijdering, en zijn derhalve – ter voorkoming van calamiteiten 

(uitbreken epidemieën) – extra middelen noodzakelijk. Slechts dan kan een milieu 

vriendelijke omgeving worden gerealiseerd.In dit kader was door de voorgaande  

regering de commercialisering van de Vuilophaal- en verwerkingsdienst als één van 

de prioriteiten gesteld. 

Ter realisering hiervan is op 4 oktober 2002 een Commissie ingesteld met als taak: 

 Het treffen van voorbereidingen en het monitoren van de vereiste wettelijke 

regelingen; 

 Het adviseren bij het ontwikkelen en realiseren van een professionele op 

commerciele basis gericht afvalbeheerorganisatie; 

 Het dienen als counterpart bij samenwerkingsverbanden met 

organisaties/instituten ter realisatie van bovenaangehaalde punten; 

 Het zorgdragen voor alle overige niet specifiek genoemde taken, zulks ter 

realisatie van de tot stand koming van de verzelfstandiging van de dienst. 

 

Door de Raad van Ministers was reeds op 25 mei 1995 bij missive no. 345/R.V.M. 

goedkeuring gegeven aan het wetsontwerp dat de verzelfstandiging alsmede het 

juridische kader van het bedrijfsgebeuren regelt. 

De verzelfstandiging is afhankelijk van de afvalstoffenwet die nog door De Nationale 

Assemblee goedgekeurd moet worden. 

 

Verder zijn lastens de verdragsmiddelen en in het kader van de verzelfstandiging  

thans de volgende projecten in uitvoering (in afrondingsfase): 

1. Het opstellen van eenbusinessplan 

2. Het opstellen van eeninzamelingsplan 

 

Voor wat betreft de inrichting van de stortlocatie te Ornamibo volgens internationale 

milieu-eisen (Fase 1), is reeds in 2007 een aanvang gemaakt.  
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Het is dus nu zaak dat reeds ingezette stappen die moeten leiden tot de 

verzelfstandiging van de Vuilophaal- en Verwerkingsdienst en de inrichting van de 

stortlocatie te Ornamibo spoedig hun follow-up krijgen. 

 

Autowerkplaats 

 

De afdeling Autowerkplaats heeft de volgende taken: 

-  het zorgdragen van een economisch verantwoorde exploitatie, onderhoud 

en reparatie van alle dienstvoertuigen van de overheid, hierbij uitgezonderd 

de dienstvoertuigen van de Korps Politie Suriname en het Nationaal leger.  

- het samenstellen van de bestekken (inclusief de technische vereisten) voor 

de aanschaf van voertuigen voor diverse ministeries, de begeleiding van het 

proces bij de aanbesteding en het monitoren van de leveringen van de 

voertuigen. 

 

Om haar verantwoordelijkheden uit te oefenen conform haar taakstelling is het de 

intentie van het Ministerie in het algemeen en de afdeling in het bijzonder om deze 

naar volledige tevredenheid te doen vervullen, waarbij naar maximale doelmatigheid 

en doeltreffendheid wordt beoogd. Hoge mate van efficiëntie tegen zo laag mogelijke 

kosten. 

 

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN (MILIEUBEHEER) 

 

Algemeen deel 

 

Het Directoraat Openbaar Groen is bij staatsbesluit van september 2010 

ondergebracht bij het ministerie van Openbare Werken. Het beleid van dit directoraat 

is er op gericht het verbeteren en gezond houden van de leef- en 

woonomstandigheden in Suriname. Een onderdeel van dit beleid van het directoraat 

is het milieubeleid. Door middel van het bevorderen, uitvoeren en begeleiden van 

allerlei activiteiten m.b.t. de milieubeleving en milieuontwikkeling, zal uitvoering 

worden gegeven aan het milieubeleid.  

 

Uit dit hoofdbeleidsgebied is het programma verbetering urbaan milieu van afgeleid 

welke gezien wordt als extensie van het reeds uitgezette beleid ten aanzien van de 

verbetering van het milieu in zijn algemeenheid, maar met dien verstande dat in deze 

regeerperiode additionele concrete fysieke en institutionele voorzieningen zullen 

worden getroffen voor de verdere conservering van het urbaan milieu, waarvoor het 

Ministerie van Openbare Werken verantwoordelijk is.  
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Binnen dit kader is het Directoraat Milieubeheer belast met de bescherming van het 

milieu in het algemeen en de verbetering van het fysieke woon- en leefmilieu evenals 

de controle op de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot milieu 

aangelegenheden. Dit doel wordt onderverdeeld in de volgende beleidsdoelen: 

1. De instandhouding van gezonde en evenwichtige verhoudingen tussen de 

mens en de omringende natuur en het verwezenlijken en beschermen van 

een duurzaam, optimaal woon- en leefmilieu; 

2. Het opzetten en het in stand houden van de nodige structuren en 

organisaties, teneinde inhoud te geven aan de beleidsdoelstellingen van een 

optimaal woon- en leefmilieu; 

3. De aanleg en het onderhouden van parken, plantsoenen en 

groenvoorzieningen, alsmede het onderhouden van overheidsterreinen. 

 

De begroting over het dienstjaar 2012 is gebaseerd op continuering van het beleid 

van het dienstjaar 2011 van het Directoraat, maar tevens gericht op het nieuwe elan 

“KRUISPUNT - Samen naar betere tijden”. 

In het kader van de herstructurering van het directoraat zullen een aantal afdelingen 

worden gereorganiseerd en versterkt. Op basis hiervan is de noodzaak zeer groot om 

het beleid structureel aan te pakken en aan te passen naar een nieuwe situatie voor de 

verbetering en het gezond houden van de leef – en woonomstandigheden in 

Suriname. Het voorgaande houdt zoveel in als de verhoging van de bedrijfsvoering 

middels de introductie van een efficiënt en effectief managementsysteem, terwijl er 

eveneens een actief beleid zal worden ingevoerd op het gebied van Human Resource 

Management. In 2012 zal verder gewerkt worden aan capaciteitsopbouw en 

kennisverruiming van het personeel. Tevens zal de dienst worden 

geprofessionaliseerd middels vaktrainingen en de nodige reshuffeling van het 

personeel. 

 

Op grond van het feit dat de kantoorgebouwen t.b.v de veldafdelingen niet meer 

voldoen aan de hedendaagse noodzakelijke vereisten voor een redelijk tot goede 

accommodatie van het personeel in het algemeen, is in het dienstjaar 2011 een 

aanvang gemaakt met de bouw van een nieuw kantoorgebouw voor de velddiensten 

welke in 2012 afgebouwd zal worden. De renovatie van de bestaande 

kantoorgebouwen in de districten zullen ook aangepakt worden. 

 

Er zullen aanschaffingen gepleegd worden ten behoeve van de veldactiviteiten zoals 

de aanschaf van voertuigen, een hoogwerker, een houtversnipperaar en overige 

benodigde machines. Dit ter modernisering van de dienst en verbetering van de 

dienstverlening naar de samenleving toe. 
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In 2012 zullen diverse pleinen worden aangepakt die in de afgelopen periode 

verwaarloosd waren. Als voorbeeld kunnen worden aangehaald: het Valliantsplein, 

het Revoplein te Totness in het district Coronie en het veerplein te Meerzorg 

Commewijne. Voorst zal het directoraat de nodige bijdrage leveren bij het 

herinrichten van de binnenstad van Paramaribo middels groenvoorziening. 

Met de opzet van een boomkwekerij te Plantage Richelieu zal invulling worden 

gegeven aan de behoefte aan planten en bomen voor het herbeplanten van de 

binnenstad. 

 

Ter verbetering van de leef – en woonomgeving zal het Directoraat Openbaar Groen 

in 2012 een prullenbakken project uitvoeren, gericht op het schoonhouden van de 

binnenstad van Paramaribo. Op diverse lokaties zullen duurzame prullenbakken 

worden geplaatst. Dit project heeft een dubbel karakter, waarbij de omgeving wordt 

schoongehouden, maar ook dat particulieren tegen een kleine vergoeding de 

prullenbakken kunnen gebruiken voor reclame doeleinden. 

 

Ter verbetering van het milieu zal uit het beleidsprogramma Nationale 

Schoonmaakactie en overige milieuprojecten ook het project: “Aanpak 

verwaarloosde percelen in Paramaribo” worden uitgevoerd in het dienstjaar 2012. Dit 

project zal zich focussen op de navolgende aspecten: 

- Identificeren van de verwaarloosde percelen in Paramaribo; 

- Onderzoek naar de eigenaren van de percelen en aanmaning tot onderhoud 

en schoonmaak. 

In dit kader zal ook gewerkt worden aan de wetgeving om strenge sancties op te 

leggen aan de eigenaren zoals het verhalen van de kosten van onderhoud en het 

opleggen van fikse boetes. 

 

Het ministerie is zich er terdege van bewust dat over alle directoraten heen de 

inkomsten van de middelenbegroting drastisch verhoogd moeten worden. In 

samenwerking met het ministerie van Financiën wordt gekeken naar de 

mogelijkheden ter realisatie hiervan. 

Alle huidige niet belasting middelen worden geëvalueerd en worden zijdens het 

ministerie van Openbare Werken voorstellen ter advies en begeleiding ingediend bij 

het Ministerie van Financiën om te komen tot het besluit van actualisering en 

implementatie van deze voorstellen.  
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DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN RUIMTELIJKE 

ORDENING 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

bedragen x SRD.1.000 
Code Kostensoort Real. 

2010 

Vermoedelijk 

beloop 

2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

10 Personeelskosten 15.940 11.568 15.117 13.800 14.000 14.500 15.000 

20 Materiële kosten 4.929 4.604 3.210 3.000 3.500 4.000 4.500 

30 Subsidies en 

Bijdragen 

 

1 0 100   

 

 

40 Aanschaffingen  328 155 1.491 2.000 2.500 3.000 3.500 

 Totaal Gewone 

Dienst 

 

21.198 

 

16.327 19.918 

 

18.800 

 

20.000 

 

21.500 

 

23.000 

 

Tabel I 

 

Per 1 mei 2011 ziet het personeelsbestand van het Direktoraat Bouwkundige Werken 

en Ruimtelijke Ordening er alsvolgtuit : 

 

Onderdeel Afdeling   Aantal     Totaal   Lonen 

        2012 2011 2012 2011 

15.1.001.10.00.01 Departementsleiding 31 27 1.148.746 781.229 

15.1.002.10.00.01 Alg.enHuish. Dst. 41 62 536.376 864.432 

15.1.003.10.00.01 Begr. en Fin. Zkn. 28 26 683.508 584.256 

15.1.004.10.00.01 Personeelszaken  28 27 531.240 537.468 

15.1.005.10.00.01 Agenda, Post 6 6 101.340 107.880 

15.1.006.10.00.01 Interne Controle 37 11 714.588 224.148 

15.1.010.10.00.01 Utiliteitsb.   23 20 436.098 326.560 

15.1.011.10.00.01 Rest. Onderh. 169 165 2.779.477 2.666.430 

15.1.012.10.00.01 Planologishedst 0 17 0 318.325 

15.1.013.10.00.01 B.W.T.   49 46 1.098.828 1.000.003 

15.1.014.10.00.01 Volkswoningbouw 11 12 241.308 233.032 

15.1.015.10.00.01 A.W.P.   0 122 0 1.845.650 

15.1.016.10.00.01 Meteo.   0 72 0 1.404.114 
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15.1.017.10.00.01 V.O.V.   0 79 0 1.336.243 

15.1.018.10.00.01 Sektie West 15 16 242.987 253.169 

  Onderz. en Dataverw.  2 0 38.532 0 

  Planning  2 0 47.796 0 

  Milieu  0 0 0 0 

  

Verkavelingen en 

Advies  20 0 358.569 0 

    
                               

Sub-tot.  462 708 8.959.393 12.482.939 

 

Voor het jaar 2012 zien de personeelskosten van het Directoraat Bouwkundige 

Werken en Ruimtelijke Ordening er alsvolgt uit : Bedragen x SRD. 1.000 

 

 

 

Toelichting 

 

Personeelskosten 

Het totaalbedrag voor personeelskosten voor het dienstjaar 2012 bedraagt SRD. 

15.116.991, waarvan voor salarissen en vakantietoelage een bedrag SRD. 

10.628.350 is opgenomen. 

Voor Staatsziekenfonds en Pensioenfonds een bedrag ad SRD. 1.000.623 en het 

resterend bedrag van SRD. 4.388.618 is voor de overige posten ressorterende onder 

personeelskosten. 

Kostensoort 2012 2011 

Salarissen (Lonen, overwerk, vakantietoeslag, 

bijdrage pensioen, bijdrage SZF, bonussen en 

gratificatie) 

12.167 17.793 

Vacatie- en onderstanden (vacatiegelden) 193 151 

Toelagen(functionele, persoonlijke, gezins-, 

detachering, waarnemingstoelagen en 

inconveniënten) 

249 649 

Vergoedingen(vervoers-,representatie- en 

telefoonverg.) 

399 31 

Opleidingen 264 85 

Externen(contractanten,tijdelijk 

personeel,deskundigen bin-nenland en 

deskundigen buitenland) 

1.845 371 

   

Totaal. 15.117 19.080 
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Het Directoraat Bouwkundige Werken en Ruimtelijke Ordening telt totaal 462 

personeelsleden, waarvan 4 inactief. De inactieve personeelsleden zijn o.a. 

personeelsleden die met verlof buiten bezwaar en/of onwettig afwezig zijn.  

De gemiddelde leeftijd van het Directoraat Bouwkundige Werken en Ruimtelijke 

Ordening is 48. Te rekenen vanaf 1 mei 2010 tot en met 30 april 2011 zijn er 81 

personen in dienst getreden van het Directoraat Bouwkundige Werken en 

Ruimtelijke Ordening, terwijl er voor diezelfde periode 30 personeelsleden de dienst 

hebben verlaten om diverse redenen z.a. pensioen, ontslag etc.  

Ten aanzien van het personeelsbeleid van het Ministerie van Openbare Werken, 

Directoraat Bouwkundige Werken en Ruimtelijke Ordening mag ook voor het jaar 

2012 geconcludeerd worden, dat het van eminent belang is een gekwalificeerd 

personeelsbestand op te bouwen om zodoende invulling te geven aan de taakstelling 

van dit Directoraat. 

Om het personeelsbestand op te bouwen c.q. bij te stellen zullen er zowel 

technische- als administratief kader worden aangetrokken t.b.v. diverse afdelingen. 

Gelet op de vergrijzing van het personeelsbestand zal in de plaats van af te vloeien 

lager kader nog meer gekwalificeerd personeel aangetrokken moeten worden en 

zullen er ook mogelijkheden bekeken moeten worden om personeel te trainen op 

diverse niveau‟s. 

 

Onderstaand zijn in de volgende tabellen personeelsdata weergegeven m.b.t.  

Onder andere : aantal werknemers naar dienstjaar, leeftijdsklasse en ziekte verzuim. 

Tabel II. 

AANTAL WERKNEMERS NAAR DIENSTJAAR VAN HET DIR.BWR.  

STAND PER 30/04/11  

   

DIENSTJAAR AANTAL 2012 AANTAL 2011 

<=5 64 98 

6-10 84 77 

11-15 12 15 

16-20 35 45 

21-25 68 108 

26-30 42 62 

31-35 89 192 

36-40 59 80 

>=41 5 5 

TOTAAL ACTIEF 458 682 

TOTAAL INACTIEF     4 26 

GENERAAL TOTAAL 462 708 

Het gemiddelde aantal dienstjaar per werknemer  van het Dir.BWR. is 22 

jaar  
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Tabel III. 

 

AANTAL WERKNEMERS NAAR LEEFTIJDSKLASSE 

VAN HET DIR.BWR. STAND PER30/04/11  

   

LEEFT.KLASSE AANTAL 2012 AANTAL 2011 

<= 25 13 9 

26-30 23 49 

31-35 32 40 

36-40 36 35 

41-45 67 86 

46-50 85 120 

51-55 107 188 

56-60 90 149 

>=61 5 6 

TOTAAL ACTIEF 458 682 

TOTAAL INACTIEF 4 26 

GENERAAL TOTAAL 462 708 

 

De gemiddelde leeftijd per werknemer van het Dir.BWR. is 48 jaar. 



2012 No. 103 

 

 

Opm:  bij frequent ziek zijn van personeelsleden worden er disciplinaire 

maatregelen  getrofffen o.a. medische keuring , in mindering verlofdagen etc. 

 

Tabel V 

 

Werknemersbestand naar kader  van het 

Dir.BWR. 

Stand per 30/04/2011   

   

Kader 2012 2011 

Lager 289 523 

Midden 149 136 

Hoger 9 13 

Top 11 10 

Inactief 4 26 

Totaal 462 708 

   

 

2011      2012 

Indeling op basis inschalingABB.     Indeling op basis inschaling FISO 

Schaal <= 8 (Lager) Schaal 9-14 (Midden)                   Schaal <= 6 (Lager)   Schaal 7-8 (Midden) 

Schaal 15-20 (Hoger) Schaal <=21(Topkader)              Schaal 9-10 (Hoger)  Schaal >= 11 (Topkader) 

 

 

 

Tabel IV.     

Ziekteverzuim t.r.v. 1 mei 2010 tot en met 30 april 2011 

van het Dir.BWR.    

     

Verzuim redenen 2011 2010 

  Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel 

Ziek zonder attest 4.462 42.30% 7.014 31.25% 

Ziek met attest 6.087 57.70% 15.430 68.75% 

Totaal 10.549 100.00% 22.444 100.00% 
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Materiele kosten 

Bedragen x SRD. 1.000 

 

Kostensoort  2012 2011 

Materiële kosten (  kantoorkosten , reis - en verblijfkosten , automatisering  en 

algemeen. 

3.210 9.830 

 

 

Het totaal bedrag van 2012 voor kostensoort materiёle kosten bedraagt in totaal  Srd. 

3.210.000. Ten laste van Huur van vaar- en voertuigen is een totaalbedrag van  Srd. 

143.885 gereserveerd i.v.m. de uitoefening van diverse veldwerkzaamheden door de 

diverse afdelingen. 

 

Deze werkzaamheden houden ondermeer in : 

-  Het verrichten van renovatiewerkzaamheden door de opzichters van de 

afdeling Restauratie en Onderhoud aan diverse overheidsgebouwen. 

-  Het houden van toezicht door supervisors van de afdelingen Utiliteitsbouw, 

Volkswoningbouw, Bouw- en Woningtoezicht en Sektie West, in verband 

met het bouwen van dienstwoningen, overheidsgebouwen etc. in stad, 

districten en in het binnenland. 

 

Voorts is er een bedrag van Srd. 40.700 opgenomen voor binnenlandse 

verblijfskosten. Ten laste van grootboekrekening Onderhoud en Exploitatie van 

dienstvoertuigen is gereserveerd SRD. 314.644 voor het aankopen van brandstof en 

smeermiddelen voor overheidsvoertuigen, banden, onderdelen etc. t.b.v. het 

Directoraat B.W.R. Verder is uitgetrokken voor verzeke-ringen een bedrag van 

SRD. 9.910. Het resterend bedrag ad Srd. 2.700.861 is gereserveerd voor de overige 

Materiële kosten. 

 

Subsidie en bijdragen 

      Bedragen x SRD 1.000 

Kostensoort 2012 2011 

Subsidie en bijdragen 100 2 

 

 

Het bedrag dat gereserveerd is voor subsidie en bijdragen bedraagt Srd. 100.000 dit 

vanwege het feit dat door organisaties donaties worden aangevraagd. 

 

Aanschaffingen 

      Bedragen x SRD. 1.000 

Kostensoort : 2012 2011 

Aanschaffingen ( inventaris , automatisering  ,  

gereedschappen  en  vervoermiddelen ) 

1.491 2.990 

 



2012                                                           31 No. 110 

Voor het jaar 2012 is een totaalbedrag van SRD. 1.491.000 opgenomen voor 

aanschaffingen. Er zullen computers en printers aangeschaft worden. Ook is het 

noodzakelijk dat het verouderd kantoorinventaris wordt vervangen. 

Voorts zullen er voor diverse afdelingen die regelmatig veldwerkzaamheden 

verrichten nieuwe voertuigen worden aangeschaft om zodoende de noodzakelijke 

behoefte van huur van voertuigen gefaseerd in te dammen.  

Tevens zal het ook van belang zijn diverse technische instrumentarium en 

communicatie middelen aan te schaffen. 

 

TITEL 11: Beleidsprogramma’s 

 

Tabel 1:      Bedragen x SRD 1000 

        

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Sociaal Maatschappelijk Welzijn         

 Real. 
2010 

Vermoedelijk 
beloop 

2011 

Raming2012 Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Raming 
2016 

100 Verbetering van 

landsgeb. 
1.636 971 3.050 4.000 4.500 4.750 5.000 

101 Bouw en uitbr.v. 

landsgeb. 
3.297 6.013 58.250 200.500 200.500 200.000 200.000 

103 Bouwen van 

landsgeb. 
0 164 603 600 600 550 550 

104 
Volkswoningbouw 0 872 243.203 150.000 100.000 100.000 100.000 

 
        

 
Totaal 4.933 8.020 320.606 355.100 305.600 305.300 305.550 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Ruimtelijke ordening en Milieu  

 

       

102 Voorbereiding 

Verzelfstandiging 

Vuiloph. Dienst 

9.403 5.605 0 0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

105 Planologische 

Dienst 
0 0 0 0 

0 0 0 

106 Onderzoek en 

dataverzameling 
0 0 1.000 8.000 

 

  8.000 

 

8.000 

 

8.000 

 Totaal 9.403 5.605 3.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

 Generaal totaal 19.269 13.625 306. 106 363.100 297.600 313.300 313.550 
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Toelichting: 

De hierboven opgenomen bedragen hebben betrekking op een 3-tal 

Ontwikkelingsplan-beleidsdoelen. Het gaat daarbij om de beleidsdoelen: 

1. Ruimtelijke ordening 

2. Sociaal Maatschappelijk Welzijn en  

3. Economische Ontwikkelin 

 

Tabel 2     Bedragen x SRD 1000 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied : Sociaal Maatschappelijk Welzijn  

Omschrijving/toelichting uit Ontwikkelingsplan 

 Verwachte 

Beleidsresultaten per eind 

 2011 

Verwachte 

Beleidsresultaten per eind 

 2012 

Beleidsprogramma:  

100 Verbetering van landsgebouwen Het is verwachtbaar dat  

SRD 6.935. gerealiseerd zal 

worden. Het bedrag is 

voornamelijk besteed voor 

het opzetten en eventueel 

afbouwen van  diverse 

overheidsgebouwen. 

Te realiseren in 2012 

SRD 3.050. Het bedrag zal 

besteed worden voor renova-

tiewerkzaamheden van 

diverse afdelingen v/h Min. 

van O.W. en andere 

overheidsgebouwen in 

Paramaribo en districten  

 

101 Bouw en uitbr. van landsgeb. En 

        ambtenarenwoningen 

 

Het is verwachtbaar dat   

SRD  29.064. gerealiseerd zal 

worden. Het eerdergenoemd 

bedrag is besteed voor het 

renoveren van kantoorge-

bouwen die in slechte staat 

verkeren en het nieuw 

opzetten van diverse 

kantoorgebouwen. 

 

 

Te realiseren in 2012 

SRD 58.250. Het bedrag zal 

besteed worden voor de 

afbouw van diverse  

overheidsgebouwen en het 

restaureren  van monumentale 

panden. Eveneens ook voor 

nieuw op te zetten 

overheidsgebouwen. 
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103 Bouwen van landsgebouwen 

 

Het is verwachtbaar dat        

SRD  1.450. gerealiseerd zal 

worden. Het bedrag zal 

besteed  worden voor de 

renovatie vandienstwoningen, 

en kantoor-ruimte 

 

 

Te realiseren in 2012 

SRD.603. Het gaat om 

renovatie van dienstwoningen 

van het Min. Van Openbare 

Werken en diverse 

kantoorruimten i/h distr. 

Nickerie. 

 

104 Volkswoningbouw Het is verwachtbaar dat  

SRD. 84.666. Het bedrag zal 

besteed worden voor het 

bouwen van woningen in stad 

en district. 

Te realiseren in 2012 

SRD.  243.203., waarvan  

SRD. 85.000. t.l.v. de 

reguliere begroting en het 

resterend be-drag ad SRD. 

158.203 t.l.v. de ontvangen 

China lening t.b.v. het 

bouwen van woningen in 

geheel Suriname. 

 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Omschrijving/toelichting uit Ontwikkelingsplan 

 Verwachte 

Beleidsresultaten per eind 

2011 

Verwachte 

Beleidsresultaten per eind 

2012 

   

Beleidsprogramma: 

 
  

102 Voorbereiding Verzelfstandiging 

Vuilophaal- en 

       Vuilverwerkingsdienst 

Verwachte realisatie SRD. 

19.078. Het gaat om het 

verrichten van reguliere 

werkzaamheden m.n. het 

ophalen en verwerken van vuil 

op diverse vuilstortplaatsen in 

Paramaribo en omgeving en de 

inrichting van de vuilstortplaats 

te Ornamibo. 

 

 

 

- . - 
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105 Planologische Dienst Verwachte realisatie 

SRD  4.000. Het bedrag is 

gere-serveerd voor het 

uitvoeren van 

ressortassessment en onderzoek 

waardoor het noodzakelijk zal 

zijn consultancy aan te trekken. 

 

 

- . - 

106 Onderzoek en dataverzameling  

- . - 

Te realiseren in 2012  

SRD. 1.000 voor het 

aantrekken van consultancy. 

 

 

Toelichting op de Beleidsdoelen 

 

In het kader van het beleid voor Sociaal Maatschappelijk Welzijn en Economische 

Ontwikkeling is het de bedoeling van het Ministerie van Openbare Werken, 

Directoraat Bouwkundige Werken en Ruimtelijke Ordening in het begrotingsjaar 

2012, de verdere aanpak ter hand te nemen van groot achterstallig onderhoud van 

Staatsgebouwen, opzetten van Staatsgebouwen en het bouwen van woningen in stad 

en districten. 

 

Het Ministerie van Openbare Werken heeft als verantwoordelijkheid het beleid, de 

planning en de ontwikkeling van algemene structurele bouwkundige voorzieningen 

ten algemene nutte. De adequate huisvesting van Staatsorganen en overheidsdiensten 

alsmede het onderhoud daarvan is daarom een primaire taak van dit Ministerie. Het 

voorbereiden, uitvoeren en monitoren van bouwkundige projecten is een structurele 

en alledaagse inspanning door deskundigen van dit Ministerie. 

 

Huisvesting is een primaire factor binnen elke organisatie om optimaal te kunnen 

functioneren, waarbij een zekere aanpak toegepast zal worden nl.: 

- Het optimaal benutten van de beschikbare ruimten c.q. faciliteiten die 

beschikbaar zijn bij de overheid. 

- Het ter hand nemen van de huisvestingsproblematiek ter garandering 

van een optimale facilitering van de landsdienaren. 

De projecten in 2012 die betrekking hebben op het voorgaande zijn o.a. : 
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Verbetering van landsgebouwen met hun toebehoren (Restauratie en 

Onderhoud) 

 
  Omschrijving Lokatie Werken tbv  

Bedrag 

1 Renovatie werkzaamheden 

D.N.A 

Fort Zeelandia 

DNA 300.000 

2 Renovatie Dependance 
C.T.W. 

Domburg en Lelydorp 
Ministerie van OW 250.000 

3 Afbouw logeer gebouw 

Coronie 

Coronie 

Ministerie van RO 150.000 

4 Renovatie hoofd gebouw 

O.W. 

Mr. J. Lachmonstraat 

Ministerie van OW     1.500.000 

5 Vervangen dakbedekking 

werkloodsen A.W.P. 

Duisburglaan 

Ministerie van OW 600.000 

6 Renovatie dienstwoningen 

Zanderij 

Zanderij 

Diverse Ministeries 250.000 

      
    

  Totaal   
  3.050.000 

 

Bouw en uitbreiding van landsgebouwen en ambtenarenwoningen 

(Utiliteitsbouw) 

 

No Omschrijving Lokatie Werken tbv  
         Bedrag 

1 Nieuwbouw hoofdkantoor 
BIZA (Zetel Minster) 

Wilhelminastraat, 
Paramaribo 

Ministerie van BIZA    2.000.000 

2 Nieuwbouw kantoor 

Directoraat Algemeen Beheer  

Wilhelminastraat, 

Paramaribo 

Ministerie van BIZA       500.000 

3 Renovatie kantoor Personeels 

Administratie BiZa 

Onafhankelijkheidsplein Ministerie van BIZA    2.000.000 

4 Renovatie en herindeling 
Kabinet van de President 

Fort Zeelandia, Combe Kabinet van de 
President 

   2.000.000 

5 Renovatie Presidentieel 

Paleis 

Onafhankelijkheidsplein Kabinet van de 

President 

   1.500.000 

6 Renovatie huidige D.N.A. 

gebouw 

Fort Zeelandia, Combe DNA       500.000 

7 Bouwen van ambtenaren 
dienstwoningen i/d districten 

Diverse Districten Diverse Ministeries 500.000 

8 Restaureren en schilderen 

van D.C. woning te 

Groningen  

Saramacca Ministerie van R.O 

(D.C) 

   200.000 

     

      

 Sub-totaal   9.200.000 
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 Transport   9.200.000 

10 Renoveren en schilderen v/h 
Belastingkantoor  

Nickerie Ministerie van 
Financiën 

 750.000 

11 Renoveren en schilderen v/h 

hoofdkantoor der Directe 

Belastingen  

Sommelsdijcksstr. Ministerie van 

Financiën 

 1.400.000 

12 Nieuw kantoorgeb R.O.G.B. Mr. J. Lachmonstr. Ministerie R.O. G.B     300.000 

13 Nieuw kantoorgebouw 
SoZaVo  

Kromme Elleboogstr. Ministerie SoZaVo     300.000 

14 Renovatie Faja Lobi Creche Riekelaan Ministerie SoZaVo     100.000 

15 Renovatie Gongote Creche Khadjeristr. Ministerie SoZaVo     100.000 

16 Renovatie Kokorie Creche Ormosiastr Ministerie SoZaVo     100.000 

17 Renovatie Mamio Creche   Ministerie SoZaVo     100.000 

18 Renovatie Nene Creche Jozef Israelstr. 
Paramaribo 

Ministerie SoZaVo     100.000 

19 Renovatie Pikin Sranang 

Creche 

Peu  et Contentstr. 

Paramaribo 

Ministerie SoZaVo     100.000 

20 Renovatie Sophia Creche Anton Bundelstr. 

Paramaribo 

Ministerie SoZaVo     100.000 

21 Nieuwbouw gebouw 

Directoraat Volkshuisvesting  

fase 1 

Mr. J. Lachmonstraat/ 

Jourilaan 

Ministerie SoZaVo  3.000.000 

22 Restauratie hfd.kant. Min. v. 
Just. en Pol.  

Henck Arronstraat &  
Mr.Dr. J.C. de 

Mirandastr 

Ministerie Justitie & 
Politie 

1.000.000 

23 Bouw politiebureau 

Stoelmanseiland 

Stoelmanseiland Ministerie Justitie & 

Politie 

1.000.000 

24 Bouw politiebureau 

Bensdorp 

Benzdorp Ministerie Justitie & 

Politie 

2.000.000 

25 Bouw Multipurpose Training 

Center fase 2 t.b.v. K.P.S.  

Tibitiestraat Ministerie Justitie & 

Politie 

1.000.000 

26 Bouw hoofdbureau v. Politie 
(verdere afbouw) 

Gemenelandsweg Ministerie Justitie & 
Politie 

3.000.000 

27 Renovatie en uitbreiding 

Veeteelt kantoor (verdere 
afbouw) 

Letitia Vriesdelaan Ministerie L.V.V 2.000.000 

28 Nieuwbouw geïntegreerd 

laboratorium L.V.V. 

Letitia Vriesdelaan Ministerie L.V.V 3.000.000 

29 Bouw melk collectorstation Staatsboerderij Ministerie L.V.V 500.000 

     

 Sub-totaal   29.150.000 
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 Transport   29.150.000 

 

30 Scholenbouw programma 
binnenland inclusief verre 

zuiden 

Binnenland Ministerie Onderwijs 
& Volksontwikkeling 

2.500.000 

31 Bouw scholengemeenschap  Saramacca Ministerie Onderwijs 

& Volksontwikkeling 

300.000 

32 Bouw scholengemeenschap Commewijne Ministerie Onderwijs 
& Volksontwikkeling 

300.000 

33 Bouw scholengemeenschap  Nickerie Ministerie Onderwijs 

& Volksontwikkeling 

300.000 

34 Bouw scholengemeenschap  Marowijne Ministerie Onderwijs 

& Volksontwikkeling 

300.000 

35 Bouw scholengemeenschap  Para Ministerie Onderwijs 

& Volksontwikkeling 

300.000 

36 Renovatie Wi Kontren 
(voorbereiding) 

Verl. Fred Derbystraat Ministerie Sport en 
JeugdZaken 

250.000 

37 Restauratie en Herbouw Ston 

Oso (voorbereiding) 

Dr. Sophie 

Redmonstraat/ 

Zwartenhovenbrugstr.  

Stg. Erfgoed 

Suriname, Ministere 

Onderwijs & 
Volksontwikkeling 

250.000 

38 Renovatie voormalig 

politiebureau  tbv sectie Zuid 

OW 

Rijsdijk Ministerie Openbare 

Werken 

400.000 

39 Nw.Bouw Hoofdkantoor  
MOW 

Mr. Jagernath 
Lachmonstr 

Ministerie Openbare 
Werken 

1.000.000 

  Totaal        35.050.000 

 

Lopende Projecten (Utiliteitsbouw) 

 
  Omschrijving Lokatie Werken tbv  

 Bedrag  

1 Afbouw en inrichten v/h 

kantoorpand van C.B.B.  

Calciumstr.  Ministerie  BiZa        3.500.000  

2 Renoveren en schilderen 

v/h Torengebouw  

Onafhankelijksplein Ministerie Financien         1.000.000 

3 Renoveren en schilderen 

van Cebuma  

Letitia Vriesdelaan Ministerie Financien         1.000.000  

4 Renoveren en schilderen 

v/h hoekgebouw 

Onafhankelijksplein Ministerie Financien         1.000.000  

5 Bouw 2e 

studentenhuisvesting 
Universiteitscomplex 

Leysweg           3.000.000  

6 Renoveren en schilderen 

MBK noord fase 2 

Gemenelandsweg Ministerie Defensie         1.500.000  

 Sub-totaal        11.000.000 
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 Transport        11.000.000 

 7 Renoveren en schilderen 
MBK zuid fase 2 

Gemenelandsweg Ministerie Defensie         
1.500.000  

8 Renovatie, uitbreiden en 

schilderen HI gebouw 

Saramaccadoorsteek Ministerie HI        1.500.000  

9 Nieuwbouw kantoor en 

logeergebouw Apoera 

Apoera Ministerie ATM         

1.000.000  

10 Bouw GLIS Kantoor  Mr. J. Lachmonstraat Minister R.O.G.B         
5.000.000  

11 Scholenbouwprogramma Boven Suriname Ministerie Onderwijs 

& Volksontwikkeling 

        

3.000.000  

12 Renovatie, uitbreiden en 

schilderen voormalig 

kantoor kabinet President 

Brokopondolaan/ Mr. J. 

Lachmonstr 

Kabinet President            

200.000  

          

  Totaal          23.200.000 

 Generaal totaal        58.250.000 

 

 

Bouwen en ren.van landsgebouwen (Sektie Nickerie) van het Min.van O.W. 

 

 
  Omschrijving Lokatie Werken tbv  

           Bedrag  

1 Schilderwerken 

emplacement O.W. SW 

Nw. Nickerie Ministerie OW 

22.577 

2 Termietenbestrijding 

emplacement O.W. SW 

Nw. Nickerie Ministerie OW 

  7.500 

3 Wachterswoning 
Arawarasluis 

Nw. Nickerie Ministerie OW 
196.640 

4 Dienstwoning 05-162 Van Pettenpolder, Nw. 

Nickerie 

Ministerie OW 

58.164 

5 Dienstwoning  SN 05-163 Van Pettenpolder, Nw. 

Nickerie 

Ministerie OW 

26.228 

6 Dienstwoning SN 05-240 Van Pettenpolder, Nw. 
Nickerie 

Ministerie OW 
74.509 

7 Dienstwoning SN 05-89 Van Pettenpolder, Nw. 

Nickerie 

Ministerie OW 

45.832 

8 Bouw van een 

wachterswoning te Hazard 

Nw. Nickerie Ministerie OW 

171.967 

  Totaal     603.417 

  Afgerond     603.000 
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Lopend project (Volkswoningbouw) 

 

 

Onderzoek en dataverzameling 

 

  Omschrijving Lokatie Werken tbv  
          Bedrag  

1 Het aantrekken van 

consultancy t.b.v. 

onderzoek en 

Landelijk Ministerie OW 3.000.000 

  Ontwerp van Structuur- en 
Bestemmingsplan 

  Totaal     3.000.000 

 

 

TITEL III: Middelenbegroting  
                                                                                                                                        

Bedragen x SRD.1.000 
 Ontvangsten        

Code Omschrijving Realisatie 

2010 

Vermoe 

delijk 
beloop  

2011 

Raming 

2012 Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Raming 

2016 

80.40.08 Bouwvergunnings-

recht 
250 250 3.225 3.225 3.225 3.225 3.225 

 Verkavelingsvergun- 

ningsrecht 
       

80.50.10 Opbrengst verk. van 

roerende goederen 
264 200 35 35 35 35 35 

80.50.99 Diverse niet bel. 

ontvangsten 
28 25 3 3 3 3 3 

80.60.06 Bijdragen 

bestekkosten 
65 70 100 100 100 100 100 

80.60.15 Opbr. 

Gasoline/diesel 

Paramaribo 

3.11.9 3 0 0 0 0 0 

80.60.17 Opbr. 
Gasoline/diesel 

Nickerie 

239 240 0 0 0 0 0 

80.60.19 Opbrengst container 
huur 

81 80 0 0 0 0 0 

 Totaal Niet-        

  Omschrijving Lokatie Werken tbv  
Bedrag 

1 Bouwen van woningen in 

stad en district incl. (eigen 

bijdrage) 

Landelijk Kabinet van de 

 President 

 85.000.000 

 2 Bouwen van woningen  
via leningen 

Landelijk Kabinet van de 
 President 

158.203.268 

  Totaal     243.203.268 
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Belasting middelen 

 Totaal 

Ontvangsten 
4.109 868 3.363 3.363 3.363 3.363 3.363 

         

 Leningen        

 EXIM Bank 

Bouwen van 1000 

woningen 

0 0 158.203 158.203 158.203 158.203 158.203 

         

 Totaal leningen 0 0 158.203 158.203 158.203 158.203 158.203 

         

 Totaal 

Middelenbegroting 
4.109 868 161.566 161.566 161.566 161.566 161.566 

 

Het ministerie is zich er terdege van bewust dat over alle directoraten heen de 

inkomsten van de middelenbegroting drastisch verhoogd moeten worden. In 

samenwerking met het ministerie van Financiën wordt gekeken naar de 

mogelijkheden ter realisatie hiervan. 

Alle huidige niet belasting middelen worden geëvalueerd en worden zijdens het 

ministerie van Openbare Werken voorstellen ter advies en begeleiding ingediend bij 

het Ministerie van Financiën om te komen tot het besluit van actualisering en 

implementatie van deze voorstellen.  

 

Toelichting per middel 

 

Bouwvergunningsrecht : 

 

Onder bouwvergunningsrecht vallen de leges en bouwheffingen. Deze middelen zijn 

al decennia lang op hetzelfde niveau gebleven en behoeven anno 2012 dus een 

significante aanpassing.  

De bouwheffing wordt geheven op basis van de geraamde bouwkosten per 

aangevraagde bouwvergunning. Voor het begrotingsjaar 2012 worden de gemiddelde 

bouwkosten geraamd op SRD. 1.000.000,- per m² bebouwd vloeroppervlak. De 

heffing zal conform een schijvensysteem worden toegepast en wel alsvolgt : 

 

Vloeroppervlak Geraamde bouwkosten Toe te passen heffing 

< 50 m² < 50.000 0,50% minimaal   SRD. 100,- 

50 – 100 m² 50.000 – 100.000 0,75% minimaal   SRD. 375,- 

100 – 200 m² 100.000 – 200.000 1,0% minimaal   SRD. 1.010,- 

200 – 500 m² 201.000 – 500.000 1,5% minimaal   SRD. 3,015,- 

> 500 m² > 500.000 2%     minimaal  SRD.10.000,- 
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Bijdrage bestekkosten : 

 

Op deze post worden opgebracht “de opbrengsten van bestekken” aan de hand van het 

voorbereiden van projekten door de diverse afdelingen. Deze bestekken worden door 

de afdeling Financiële- en Comptabele Zaken aan geinteresseerde 

aannemingsbedrijven verkocht. De verkoopprijs varieert tussen de SRD. 75,- en SRD. 

200,-. 

 

Diverse niet belasting ontvangsten: 

 

a. Verkavelingsvergunningen 

Voor het aanvragen van verkavelingsvergunningen moet thans slechts leges 

en zegel-kosten betaald worden. In het begrotingsjaar 2012 zal het 

verkavelingsrecht worden ingevoerd. Hiertoe zal in het najaar van 2011 een 

wetsontwerp worden ingediend.  

Het wetsontwerp voorziet in heffingen op basis van het totaal aan geraamde 

kosten welke een direct verband hebben met de uitvoering van de 

verkavelingsvergunning.  

Er wordt een onderscheid gemaakt in 2 soorten verkavelingen : 

 

a Eenvoudige verkavelingen  

Hieronder vallen de verkavelingen van terreinen die reeds ontsloten 

zijn door bestaande infrastructuur ; 

b Grote verkavelingen  

Hieronder vallen de verkavelingsprojecten, waarbij er nieuwe infrastructuur moet 

worden aangelegd. 

 

Het verkavelingsvergunningsrecht zal worden geheven conform de onderstaande 

structuur. 

 

a. Eenvoudige verkavelingen : 

In deze categorie verkavelingen zal een heffing van 25% van de geraamde 

kosten worden ingepast, met een minimum van SRD. 375,-. De geraamde 

kosten betreffen de kosten in verband met de dienstverlening door de 

landmeters in dit kader (voorbereiding van de vergunning, opmaak van 

alle benodigde kaarten van de te creëren kavels, evenals van de afpaling 

daarvan). 

 

b. Grotere verkavelingen : 

De heffing wordt hierbij berekend op basis van de te ramen kosten welke 

een direct verband hebben met de uitvoering van het verkavelingsproject. 

Gebaseerd op recente cijfers wordt voor het begrotingsjaar 2012 een 

gemiddelde raming toegepast van SRD. 1.000.000,- per ha bruto areaal. 
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Grootte 

verkavelingsproject 

Heffing 

<5 ha 2,0% 

5 - 10 ha 2,50% 

10 - 20 ha 3,0% 

> 20 ha 4% 

  

 

DIRECTORAAT CIVIEL TECHNISCHE WERKEN EN 

DIENSTVERLENING 

 

 

Titel I: Apparaatskosten 

    Bedragen x SRD. 1000 

 
Code Kostensoort Real. 

2010 

Vermoedelijk 

beloop 

2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

10 Personeelskosten 24.210 28.350 44.708 43.646 45.829 47.662 49.569 

20 Materiële kosten 2.108 3.300 20.414 20.122 21.128 21.974 22.852 

30 Subsidies en 
Bijdragen 0 0 0 0 0 

0 
0 

40 Aanschaffingen  498 1.190 9.156 9.530 10.006 10.407 10.823 

 Totaal 

Apparaatskosten 

 
26.816 32.840 74.278 

 
73.298 

 
76.963 

 
80.043 

 
83.244 

 

  

Toelichting per kostensoort: 

 

Personeelskosten 

Het Directoraat Civieltechnische Werken telde per 01 mei 2011 1094 ambtenaren, 

waarvan 1082 personen in vaste dienst (tabel I) en 12 contractanten (tabel II). Het 

onderdirectoraat Dienstverlening telde per 01 mei 2011 343 ambtenaren, waarvan 

318 personen in vaste dienst (tabel I) en 25 contractanten (tabel II). 

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het personeelsbestand per 1 mei 2011 

voor Directoraat Civieltechnische Werken en Dienstverlening. 

In de tabellen is een opsplitsing gemaakt naar afdeling met de bijbehorende salarissen 

per jaar. 
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Tabel I (Personeel in vaste dienst) 

 
Onderdeel Afdeling Aantal Totaal lonen 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

15.2.001.10.00.01 Departements 

leiding 

42 33 31 1.600.000 1.205.000 1.120.000 

15.2.002.10.00.01 Algemene 

Zaken 

76 66 64 1.010.000 874.000 850.000 

15.2.003.10.00.01 Begr. en Fin.Zkn 22 20 21 550.000 498.000 490.000 

15.2.004.10.00.01 Personeels 
zaken en 

personeelszorg 

23 20 20 520.000 479.000 470.000 

15.2.005.10.00.01 Documentatie 

en Informatie 

Verzorging 

13 12 11 250.000 237.000 187.000 

15.2.007.10.00.01 Voorlichting 

(naar S.O.P.) 

0 12 9 0 264.000 225.000 

15.2.008.10.00.01 Juridische 
Zaken (naar 

S.O.P.) 

0 10 10 0 280.000 235.000 

15.2.010.10.00.01 Wegen 280 400 413 5.500.000 7.750.000 6.515.000 

15.2.011.10.00.01 Bruggen 16 15 16 320.000 340.000 280.000 

15.2.012.10.00.01 Waterkering 11 16 16 250.000 330.000 275.000 

15.2.013.10.00.01 Ontwaterings 

werken 

199 190 187 3.600.000 3.300.000 3.105.000 

15.2.014.10.00.01 Waterloopk. 

Afdeling 

37 38 40 800.000 810.000 775.000 

15.2.015.10.00.01 Grondmechn 

.Lab. 

11 10 10 250.000 225.000 288.000 

15.2.016.10.00.01 Verkeer 50 45 45 980.000 810.000 710.000 

15.2.017.10.00.01 SektieNickerie 

(zie Sectie West 
Droog/Nat) 

0 132 135 0 1.960.000 1.840.000 

15.2.018.10.00.01 Project 

monitoring 

(naar S.O.P.) 

0 3 3 0 75.000 100.000 

15.2.019.10.00.01 SectieOost 

Droog 97  

 

1.575.000 

  

15.2.020.10.00.01 Sectie West 

Droog 161  

 

2.750.000 

  

15.2.021.10.00.01 Meteoro 

logischeDienst 72  

 

1.650.000 

  

15.2.022.10.00.01 SectieOost Nat  19   400.000   

15.2.023.10.00.01 Sectie West Nat  25   359.000   

15.2.024.10.00.01 Vuil en 
Verwerking 72  

 

1.245.000 

  

15.2.025.10.00.01 Autowerkplaats 107   1.850.000   

15.2.026.10.00.01 Bewaking 51   720.000   

15.2.027.10.00.01 Controle Unit 
Veldinspectie 16  

 

299.500 

  

 Totaal 1.40

0 

1.02

2 

1.031 26.478.500 19.437.000 17.465.00

0 
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Tabel II ( Contractanten) 
Onderdeel Afdeling Aantal Totaal Lonen 

2012 2011 2010 2012 2011 2010 

15.2.001.10.50.01 Departementsleiding 0 1 1 0 25.000 6.500 

15.2.002.10.50.01 Algemene Zaken 1 3 6 10.000 35.000 79.000 

15.2.003.10.50.01 Begrotings- en  

Financiele Zaken 

0 0 1 0 0 19.000 

15.2.010.10.50.01 Wegen 1 5 5 15.000 110.000 70.000 

15.2.013.10.50.01 Ontwateringswerken 3 2 3 50.000 30.000 37.000 

15.2.014.10.50.01 Waterloopkundige 

Afdeling 

3 2 1 75.000 34.000 38.000 

15.2.017.10.50.01 SektieNickerie 0 1 1 0 13.000 12.500 

15.2.019.10.50.01 Sectie Oost Droog 2   25.000   

15.2.019.10.50.01 Sectie West Droog 2   24.000   

15.2.024.10.50.01 Vuilophaal en verwerking 4   55.000   

15.2.025.10.50.01 Autowerkplaats 8   110.000   

15.2.026.10.50.01 Bewaking 13   160.000   

 Totaal 37 14 18 524.000 247.000 262.000 

 

In het dienstjaar 2012 zal de gemiddelde loonsom van het personeel SRD.17.162,49 

bedragen, terwijl dit in 2010 SRD.18.330,72 bedroeg. Voor het jaar 2009 was dit 

cijfer SRD.16.898,95. 

Bij de raming van de personeelskosten is ook rekening gehouden met opleidings- en 

bijscholings- programma‟s voor het personeel. Tevens is rekening gehouden met de 

institutionele versterking en de development map. 

 

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 47 jaar. 

 

De uitstroom van personeel ten gevolge van het bereiken van de pensioengerechtigde 

leeftijd in het dienstjaar 2012 is 48 personen. 

 

Voor het jaar 2012 zien de personeelskosten van het Directoraat Civieltechnische 

Werken er alsvolgt uit: 

Bedragen  x SRD.1.000 

 

Kostensoort: 2012 2011 

Salarissen (Lonen, overwerk,vakantietoeslag,bijdragepensioen,bijdrage 
SZF, bonussen en gratificatie) 

35.721 

 
 

26.967 

Vacatiegelden en onderstanden( honorarium Commissies)  125 166 

Toelagen (functionele, persoonlijke, gezins-, detachering, 
waarnemingstoelagen en inconvenienten)   1.221 

 
598 

Vergoedingen (vervoers-, representatie- en telefoonvergoeding) 164 175 

Opleidingen 145 66 

Externen (contractanten, tijdelijk personeel en deskundigen binnenland) 
7.332 

 
378 

                                      Totaal 44.708 28.350 
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De overige apparaatskosten zien er als volgt uit: 

 

Bedragen  x SRD.1.000 

 

 

 

De materiele kosten bedragen voor dienstjaar 2012 SRD. 20.414.000,-. Hiervan is 

voor onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen van de afdeling Autowerkplaats 

een bedrag geraamd van SRD.11.550.000,- voor aankoop van brandstof, 

smeermiddelen, reparatie en onderhoud van alle overheidsvoertuigen. Voorts is voor 

verzekering van alle dienstvoertuigen een bedrag van SRD.1.010.000,-  uitgetrokken. 

 

Kostensoort: 2012 2011 

Materiële kosten(kantoorkosten, reis- en verblijfkosten, automatisering, 
algemeen) 

20.414 3.300 

Aanschaffingen( Inventaris,automatiseringen gereedschappen en  

vervoermiddelen) 

9.156 1.190 

 

                                                    Totaal 29.570 4.490 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s  
   

Bedragen x SRD.1.000 

Ontwikkelingsplan- Beleidsgebied: Infrastructuur 

 

Code Omschrijving Gereal. 

2010 

Vermoe 

delijk  

beloop  
2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

100 Onderhoud 

wegen 
8.914 10.000 11.546 9.500 9.500 9.000 9.000 

101 Aanleg/verbeterin
g van wegen 

227.226 488.372 252.683 1.159.000 1.050.000 594.000 594.000 

102 Onderhoud 

bruggen 
152 375 1.040 350 350 350 350 

103 Bouwen bruggen 14.098 72.855 172.045 710.000 694.000 570.000 570.000 

104 Onderhoud 
irrigatie- en 

afwateringswerke

n 

5.022 12.590 5.271 13.000 13.000 13.000 13.000 

105 Onderhoud open- 

en gesloten 

riolering 

3.685 8.680 10.000 8.000 8.000 8.000 8.000 

106 Verbetering 
irrigatie- en 

afwateringswerke
n 

48.547 66.848 50.250 241.000 221.000 46.500 46.500 

107 Onderhoud 

waterkeringswerk

en 

941 1.450 1.050 2.000 2.000 2.000 2.000 

108 Verbetering 

waterkeringswerk

en 

6.073 8.625 15.130 900.000 900.000 900.000 900.000 

110 Verkeersvoorzien
ingen 

1.153 4.000 2.313 3.000 3.000 3.000 3.000 

117 Aanleg ringdijk,-

kanaal en –weg 
Groot Paramaribo 

0 6.000 27.500 240.000 240.000 240.000 240.000 

121 Onderhoud  

verkeers-

technische 

voorzieningen 

1.014 2.250 2.365 2.000 2.000 2.000 2.000 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

122 Verzelfstandiging 

Vuilophaal   16.163     

123 Upgraden 

Grondmechanisc
h Laboratorium 

  700     

 Totaal 316.825 682.045 568.056 3.287.850 3.142.850 2.387.850 2.387.850 
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Toelichting: 
De hierboven opgenomen bedragen hebben betrekking op Ontwikkelingsplan 

Beleidsgebieden Bestuurlijke en juridische ontwikkeling, Economische ontwikkeling, 

Sociaal maatschappelijk welzijn, Ruimtelijke ordening en Milieu en Infrastructuur 

 

Onderstaand volgt een overzicht van de beleidsmaatregelen met vermelding van de 

financieringsmodaliteit:   (bedragen X SRD.1.000,-) 
 

Beleidsmaatregel 
Begroting 

(in SRD.) 

Overheidsbijdrage 

(in SRD.) 

 

Lening (in SRD.) 

Lopende lening 

Nog te sluiten 

lening 

Onderhoud wegen 11.546 11.546 0 0 

Aanleg/verbetering wegen 252.683 60.000 125.683 67.000 

Onderhoud bruggen 1.040 1.040 0 0 

Bouw  bruggen 172.045 20.685 0 151.360 

Onderhoud irrigatie- en 
afwateringswerken 5.271 

5.271 0 0 

Onderhoud open- en gesloten 

riolering 10.000 
10.000 0 0 

Verbetering irrigatie- en 

afwateringswerken 50.250 
44.250 6.000 0 

Onderhoud waterkeringswerken 1.050 1.050 0 0 

Verbetering 

waterkeringswerken 
15.130 

15.130 0 0 

Verkeersvoorzieningen 2.313 2.313 0 0 

Aanleg ringdijk, -kanaal en –
weg Groot-Paramaribo 27.500 

27.500 0 0 

Onderhoud verkeerstechnische 

voorzieningen 2.365 
2.365 0 0 

Verzelfstandiging Vuilophaal 
16.163 

16.163 0 0 

Upgraden Grondmechanisch 

Laboratorium 700 
700 0 0 

TOTAAL 568.056 218.013 131.683     218.360 

 

 

In onderstaande  tabel wordt beschreven wat het ministerie van Openbare Werken,  

Directoraat Civieltechnische Werken, binnen de beleidsprogramma´s concreet van 

plan is te doen om de gestelde doelen te realiseren. 
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Tabel 2 
Ontwikkelingsplan-Beleidsgebieden      :  Infrastructuur 

 Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

Programma‟s 

100 Onderhoud wegen 

 

 

 
 

 

 

Verwachte realisatie van 

SRD. 11.546.000,-. Het gaat hierbij 

om regulier onderhoud van  

geasfalteerde, bestrate, lateriet-, zand- 
en schelpwegen in Paramaribo en 

districten, aanhuur  zwaar materieel 

voor het egaliseren van de zandwegen  
en aankoop asfaltbetonmengsel en 

betonartikelen. 

Te realiseren  

SRD. 10.000.000,-. Dit bedrag 

zal worden besteed aan regulier 

onderhoud van  wegen, trottoirs, 
voetpaden en bermen in 

Paramaribo en in de districten.  

 
 

101 Aanleg/verbetering 
      van wegen 

 

Verwachte realisatie van 
SRD. 252.683.000,-. Het gaat om de 

afronding v/d werkzaamheden i.v.m. 

de asfaltering van 575 km. aan wegen 
in woonwijken, asfaltering van 475 

km. aan hoofdinfrastructuur  

waaronder de asfaltering van wegen 
naar vakantie- en toeristische oorden, 

bestrating van wegen en de 

herinrichting van wegen. Voorts zal 
een aanvang worden gemaakt met het 

verhogen van de aslastMeerzorg- 

Albina. 

Te realiseren  
SRD. 488.372.000,-. Zal o.a. 

besteed  worden ter voortzetting 

van de projecten “Het asfalteren 
en reconditioneren van wegen in 

woonwijken in Groot 

Paramaribo en districten, het 
asfalteren van (hoofd) 

ontsluitingswegen, het 

herinrichten van wegen en het 
bestraten van wegen. 

102 Onderhoud bruggen 
 

Verwachte realisatie van  
SRD. 1.040.000,-. In deze gaat het om 

regulier onderhoud van bruggen in  
Paramaribo en de districten. 

Te realiseren  SRD. 375.000,-. 
Zal besteed worden t.b.v. 

regulier onderhoud van de 
bestaande bruggen in Paramaribo 

en districten. 
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 Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

Programma‟s 

103 Bouwen bruggen Verwachte realisatie van 

SRD. 172.045.000,-. Wordt o.a. 

besteed aan de voortzetting van de 

bouw van 8-tal bruggen in diverse 

districten, de voortzetting van de 
bouw van de 6e brug over 

Saramaccakanaal, het bouwen van 

steigers, de bouw van de 
Carolinabrug, bouw 2e brug over 

Suriname-rivier, bouw 7e brug over 

Saramaccakanaal, directie-
voeringskosten en studiekosten. 

Te realiseren SRD. 72.855.000,-. 

Te besteden aan  o.a. de 

voortzetting bouwen en 

rehabiliteren 8-tal bruggen, 

voortzetting bouw 6e brug over 
Saramaccakanaalen directie-

voeringswerkzaamheden. 

104 Onderhoud irrigatie 

     en afwateringswerken 
 

Verwachte realisatie                    

SRD. 5.271.000,- . Dit bedrag wordt 
besteed  aan  regulier onderhoud van 

de sluizen, gemalen en de pompen, het 

onderhouden van de lozingen en 
kanalen in Paramaribo en districten en 

electra ten behoeve van de 

pompgemalen. 

Te realiseren SRD.12.590.000,- 

Te bestedenaan onderhoudvan de 
pompen, gemalen en sluizen in 

Paramaribo en de districten en  

het ophalen  c.q. bespuiten 
kanalen en lozingen in 

Paramaribo en districten. Voorts 

is rekening gehouden met 
stroomrekeningen van de 

sluizen, gemalen en de pompen. 

105 Onderhoud open- en 

      gesloten riolering 
 

Verwachte realisatie van   

SRD. 10.000.000,-. Dit bedrag wordt 
besteed  aan het opschonen en 

uitdiepen c.q. uitbaggeren van 

lozingen in Paramaribo en de 
districten,aanhuur van zwaar 

materieel, het leggen van rioleringen 

in Paramaribo en districten, 

opschonen en uitdiepen van open- en 

gesloten riolering. 

 

Te realiseren SRD. 8.680.000,-. 

Hierin is opgenomen het jaarlijks 
regulier onderhoud, zoals het 

opschonen en uitdiepen c.q. 

uitbaggeren van lozingen en 
kanalen in Paramaribo en 

districten, het onderhouden van 

gesloten rioleringen en  aanhuur 

van zwaar materieel. 

 

106 Verbetering irrigatie 

     en afwateringswerken 

 

Verwachte realisatie van  

SRD. 50.250.000,-. Dit bedrag is 

besteed aan de uitvoering van de 
projecten “Verbetering 

hoofdontwatering  Paramaribo 

Centrum, Bouw negental 
pompgemalen fase 2, verbetering 

ontwatering gebieden Weg naar Zee, 

Latour Winti-Wai, Cocobiaco/ 
Leidingen, diverse riolerings-

Te realiseren SRD. 66.848.000,-

.Dit bedrag zal o.m. besteed 

worden aan voortgang 
verbetering van  de 

hoofdontwatering Paramaribo 

Centrum, ter  verbetering van de 
ontwatering van woonwijken in 

Paramaribo en de districten, 

Cocobiaco-weg/ Leidingen, 
gebieden  Latour/ Winti Wai, 
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 Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

projecten en het verrichten van 
directievoeringswerkzaamheden. 

Tevens is rekening gehouden met een 

integraal ontwaterings- en wegenplan 
voor de districten Commewijne, 

Coronie, Marowijne, Wanica, Para en 

Saramacca en herstel Nani-
verdeelwerken en Awarasluis en een 

Lekbeteugelingsplan met spillways 

Creola, verbetering ontwatering 
Weg naar Zee. 

107 Onderhoud 

      waterkeringswerken 
 

Verwachte realisatie  van  

SRD. 1.050.000,- is besteed aan 
regulier onderhoud van 

waterkeringswerken en het verrichten 

van herstelwerk-zaamheden aan de 
oeververdediging te Weg naar Zee en 

in de distrikten. 

 
 

 

Te realiseren SRD. 1.450.000,-. 

Dit bedrag zal worden besteed 
aan herstelwerkzaamheden van 

de waterkeringen in de districten 

Commewijne, Coronie en 
Nickerie en te Weg naar Zee. 

 

 

108 Verbetering 
     waterkeringswerken 

 

Verwachte realisatie van  
SRD. 15.130.000,-. Dit bedrag zal o.a. 

besteed worden aan het verrichten van 

advies en 
directievoeringswerkzaamhedeni.v.m 

uitvoering project “bouw Zeedijk 

Coronie ” en 
oeververdedigingswerken 

“rechteroever Surinamerivier en 

linkeroever Commewijnerivier” en 
herstel van de  oeververdediging Nw. 

Amsterdam te Commewijne, aanleg 

oeververdediging Waterkant en.  

Te realiseren SRD. 8.625.000,-
.Dit bedrag zal worden besteed 

aan verbetering c.q herstel v/d 

oeververdedigingen van de 
districten Commewijne, 

Marowijne en in het district 

Wanica., directievoerings-
werkzaamheden voor de bouw 

van Zeedijk Coronie en oever-

verdedigingswerken  
rechteroever Surinamerivier en 

linkeroever Commewijnerivier. 

110 Verkeersvoorzienin- 

       gen 

 

Verwachte realisatie van  

SRD. 2.313.000,-. Dit bedrag zal 

worden besteed aanhet  aanleggen van 
verkeersplateaus, leveren en 

aanbrengen van knipperlichten, 

vangrails, wegbewijzering, 
zweepmasten met 

oversteekvoorzieningen, mobiele 

verkeerstellers, verkeerspaaltjes etc. 

Te realiseren  SRD.4.000.000,-

.Dit bedrag zal besteed worden 

aan het leveren en aanbrengen 
van knipperlichten in stad en 

districten, het verbeteren van de 

verkeersveiligheid op kruis-
punten, scholen en het verrichten 

van verbeteringswerken aan 

verkeersregelinstallaties.  

117 Aanleg ringdijk, 
       kanaal en –weg Groot 

      Par’bo 

Te realiseren SRD 27.500.000,-. Dit 
bedrag zal besteed worden aan de 

aanleg van een Ringdijk strekking 

Anton Dragtenweg tot Pomona. 
 

Te realiseren SRD. 6.000.000,-. 
Dit bedrag zal besteed worden 

aan de aanleg van een ringdijk te 

Weg naar Zee en ringkanaal 
Paramaribo. 
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 Verwachte beleidsresultaten per 

eind 2011 

Verwachte beleidsresultaten 

per eind 2012 

121Onderhoud 
verkeerstechnische 

      voorzieningen 

Verwachte realisatie van  
SRD. 2.365.000,-. Dit bedrag zal 

besteed worden aan het leveren en 

aanbrengen van verkeersborden, 
belijningen, markeringen en aankoop 

van materialen, het aanbrengen van 

verkeersdrempels met toebehoren, het 
aanleggen van middenbermen etc. 

Te realiseren SRD. 2.250.000,-. 
Te besteden aan het leveren en 

aanbrengen van thermoplastisch 

materiaal als wegmarkeringen in 
Paramaribo en districten, 

aanbrengen verkeersborden, 

galvaanpalen en toebehoren, 
aanleggen verkeersdrempels, 

leveren en aanbrengen 

wegbewijzering en electra. 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

122Verzelfstandiging 

Vuilophaal 

Verwachte realisatie van  

SRD. 16.163.000,-. Dit bedrag zal 

worden aangewend voor het 
aantrekken van een consultant, 

aanhuur zwaarmaterieel, aankoop 

zand, afronding fase 1 herinrichting 
vuilstortplaats Ornamibo etc. 

 

123Upgraden 

Grondmechanisch 
       Laboratorium 

Verwachte realisatie van  

SRD.700.000,- te besteden aan het 
aantrekken van een consultant, 

training van het personeel, aankoop 

technisch gereedschap, zwaarmaterieel 
en zware werktuigen. 

 

 

 

Toelichting per beleidsmaatregel  

 

Onderhoud wegen 

 

Het geraamd bedrag bestemd voor onderhoud van wegen voor het jaar 2012 is SRD. 

11.546.000,- (dit bedrag is inclusief onderhoud van de wegen van Sectie Oost en 

West). Het betreft hier voornamelijk onderhoud van het secundaire en tertiaire 

wegennet, bestaande uit grotendeels onverharde maar ook verharde wegen.  
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De onderhoudswerkzaamheden zullen zowel in eigen beheer als door derden worden 

uitgevoerd.  

 

Aanleg en verbetering van wegen 

 

Voor het jaar 2012 is een bedrag van SRD. 252.683.000,-opgenomen voor de aanleg 

en verbetering van wegen. Dit bedrag zal alsvolgt worden besteed: 

NO. OMSCHRIJVING 

 

DISTRICT (SRD.) 

1 

Het leveren en verwerken van schelpzand, scherpzand, 

klinkzand en savannazand 

Diverse 

districten 

3.030.000 

2 

Het machinaal schoonvegen van verharde wegen,trottoirs, 

fiets- en voetpaden, parkeerplaatsen etc. 

Diverse 

districten 

1.000.000 

3 

Het aanhuren van zwaar materieel Diverse 

districten 1.300.000 

4 

Het onderhouden en beplanten rotondes Diverse 

districten 100.000 

5 

Het leveren en verwerken van lateriet op de wegen Diverse 

districten 450.000 

6 

Aanmaken, transporteren en verwerken van 

asfaltbetonmengsel 

Diverse 

districten 308.000 

7 

Leveren en verwerken van base-course Diverse 

districten 137.000 

8 Renovatie van pleinen 
 

675.000 

  Subtotaal 
 

7.000.000 

  Sectie Oost Droog 
 

  

9 

Het leveren en verwerken van schelpzand, scherpzand, 

klinkzand en savannazand 

Commewijne/ 

Marowijne 

2.000.000 

10 

Het leveren en verwerken van lateriet op de wegen Commewijne/ 

Marowijne 15.000 

11 
Aanmaken, transporteren en verwerken van 
asfaltbetonmengsel 

Commewijne/ 
Marowijne 200.000 

12 

Leveren en verwerken van base-course Commewijne/ 

Marowijne 78.000 

13 
Het aanhuren van zwaar materieel Commewijne/ 

Marowijne 253.000 

  
Subtotaal  

2.546.000 

 Sectie West Droog 
 

  

14  Aankoop schelp- en klinkzand tbv wegen  
Coronie/ 
Nickerie 2.000.000 

  Sub totaal 
 

2.000.000 

    
 

  

  Totaal 
 

11.546.000 
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NO. 

 

OMSCHRIJVING 

 

DISTRICT (SRD.) 

1 500 km Paramaribo en buiten Paramaribo (Dalian 

III)(lening 100% ) 

Diverse 

districten 111.263.000 

2 Asf. Hfd ontsluitingswegen (Baitalin.v.)(lening 50%) Diverse 

districten 15.000.000 

3 50 km districten (Tjongalanga n.v.)(lening 50%) Diverse 

districten 5.862.000 

 

4 75 km districten (Caremcon.v.)(lening 50%) 

Diverse 

districten 5.078.000 

5 
Oost-west verbinding Monkshoop -

Boskamp(Tjongalanga n.v.)(lening 50%) 

Saramacca 

2.900.000 

7 
AsfalterenWegnaarTottikamp 

Commewijne 
3.045.000 

8 
AsfalterenWegnaarLaarwijk 

Commewijne 
2.030.000 

9 Het  herinrichten van wegen uitgaanscentrum en diverse 

uitvals- en primaire wegen 

Groot-

Paramaribo 

10.000.000 

10 Het ontwerpen en directievoeringskosten voor 

reconditioneren en herinrichten van wegen 

Diverse 

districten 

3.825.000 

11 

Reconditioneren wegen in het Zuiden 

Sipaliwini       

2.000.000 

12 

Reconditioneren van asfaltwegen Parbo en districten 

Diverse 

districten 2.000.000 

13 

Het bestraten van wegen 

Diverse 

districten 3.380.000 

14 Verhogenaslast wegstrekking Meerzorg- Albina 

(SRD. 67.000.000,- is lening IDB/ AFD en SRD. 
8.500.000 is overheidsbijdrage) 

Commewijne 

Marowijne 
75.500.000 

20 
Wegstabilisatiemaatregelen Henri Fernandesweg 

Paramaribo 
8.100.000 

21 

Studie aanpak trottoirs en bermen en aanvang 

stadsverfraaing Binnenstad 

Paramaribo 

1.700.000 

 Sub totaal 
 

251.683.000 

  Sectie West Droog 
 

  

22 Bezanden en beschelpen kleiwegen v. Pettenpolder 
 
Nickerie 1.000.000 

  Sub totaal 
 

1.000.000 

  Totaal 
 

252.683.000 
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Het Onderhouden van bruggen 

 

Het gaat hier om onderhoud van de vaste oeververbindingen en wel voornamelijk van 

bruggen en duikers in de districten, vallende onder het secundaire wegennet. Voor 

het regulier- en noodzakelijke onderhouden c.q. reconditioneren van bruggen in 2012 

is een bedrag van SRD. 1.040.000,-uitgetrokken en zal volgens onderstaande 

specificatie worden besteed, te weten: 

 
NO.  

OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 

Onderhoud van bruggen in Paramaribo en districten 

Diverse 

districten 725.000 

2 Aanschaf van materialen en benodigdheden t.b.v. onderhoud 
bruggen 

Diverse 
districten 25.000 

  
Sub totaal 

 
750.000 

  
Sectie Oost Droog 

 
  

3 Onderhoud bruggen in het districten Commewijne en 

Marowijne 

Commewijne/ 

Marowijne 200.000 

4 Aanschaf van materialen en benodigdheden t.b.v. onderhoud 

bruggen districten Commewijne en Marowijne 

Commewijne/ 

Marowijne 25.000 

  
 Sub totaal 

 
225.000 

  
Sectie West Droog 

 
  

5 
Onderhoud bruggen in het district Nickerie 

Nickerie 
65.000 

 
Sub Totaal 

 
65.000 

  
                                                       Totaal 

 
1.040.000 
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Het Bouwen van Bruggen 

 

Voor het bouwen van bruggen is voor dienstjaar 2012 een bedrag van SRD. 

172.045.000,- 

opgenomen. Onderstaand volgt een opsomming van de projecten die in 2012 zullen 

worden uitgevoerd, te weten:  

 

 
 

NO. 
OMSCHRIJIVING 

 

DISTRICT (SRD.) 

1 
Voortzetting bouwen en rehabiliteren van 8-tal bruggen in diverse 

districten. 

Diverse 

districten 3.000.000 

2 
Het bouwen van bruggen in diverse districten. 

Diverse 
districten 10.000.000 

3 
Voortzetting bouw  brug PikinSaron in het district Para 
(onderhoudstermijn). Para 400.000 

4 Bouw 6e brug over het Saramaccakanaal in het verlengde van de 

Indira Gandhiweg en bouw brug Domineekreek en aansluitende 

wegen. 

Wanica/ 

Paramaribo 2.000.000 

5 
Kosten t.b.v. Voorbereidingswerkzaamheden en Directievoering.  1.900.000 

6 Voorbereiding nieuwbouw 7e brug over Saramaccakanaal 
(Beekhuizen). Paramaribo 675.000 

7 
Voorbereiding Bouw 2e brug over de Surinamerivier (Domburg- 
Laarwijk). 

Wanica/ 
Commewijne 700.000 

8 

Het bouwen van steigers. 

Diverse 

districten 510.000 

9 
Bouw Carolinabrug(lening 100%). Para 151.360.000 

 Subtotaal  170.545.000 

 
Sectie West Droog    

10 
Bouw van een betonnenbrug te Bastiweg/Gemaalweg. Nickerie 500.000 

11 
Bouw van een betonnenbrug te Savannaweg (K- Brug). Nickerie 1.000.000 

 
Subtotaal  1.500.000 

  
                                                       Totaal  172.045.000 
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Verbetering irrigatie-en afwateringswerken 

 

Voor 2012 is een bedrag van SRD. 50.250.000,- opgebracht. Het geraamd bedrag zal 

onder meer worden besteed aan: 

 

NO.  OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 Voortgang bouw 5-tal pompgemalen fase II 
Diverse 
districten 4.250.000 

2 

Voortgang project Verbetering hoofdontwatering Paramaribo 

Centrum(50% lening) 

Paramaribo 

12.000.000 

3 Verbetering Ontwatering Cocobiacoweg / Leidingen gebied  

Paramaribo/ 
Wanica 

2.000.000 

4 Inzet deskundigen t.b.v. onderzoek cq directievoering 
 

2.000.000 

5 Verbetering Ontwatering gebied Latour/ Winti-Wai 
Paramaribo 

3.410.000 

6 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Commewijne 

Commewijne 

1.000.000 

7 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Marowijne 
Marowijne 

1.000.000 

8 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Coronie 
Coronie 

1.000.000 

 9 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Wanica 
Wanica 

1.000.000 

10 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Saramacca 
Saramacca 

1.000.000 

11 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Para 
Para 

1.000.000 

12 

Beheer en  onderhoud wijkontwatering- en wegenplan 

Paramaribo 

Paramaribo 

2.500.000 

13 Integraal Waterbeheer & onderhoud Pomona gebied 
Saramacca 

7.340.000 

14 
Integraal Waterbeheer & onderhoud Weg naar Zee gebied 
(pompgemalen en tijdelijke dijk)  

Paramaribo 

2.573.000 

15 Integraal Waterbeheer & onderhoud Saramaccakanaal gebied 

Paramaribo 

2.572.000 

16 VerbeteringontwateringCreola 
Saramacca 

2.000.000 

  Sub Totaal 
 

46.645.000 

  Sectie West Nat 
 

 

16 Herstel Nanniverdeelwerken en Arawarrasluis 
Nickerie 

1.000.000 

17 Lekbeteugelingsplan met Spillways t.b.v. beheer Nanizwamp 

Nickerie 

2.605.000 

  Sub Totaal 
 

3.605.000 

                                                         Totaal 
 

50.250.000 
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Onderhoud open-en gesloten riolering 

 

Voor het regulier programma voor onderhoud van de riolering van Paramaribo en 

districten is het bedrag van SRD. 10.000.000,- opgebracht in 2012. Dit bedrag zal 

worden aangewend voor: 

 

NO.  OMSCRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 

Opschonen en uitdiepen c.q. uitbaggeren van lozingen in 

Paramaribo. 

Paramaribo 

1.500.000 

2 

Opschonen en uitdiepen c.q. uitbaggeren van lozingen in 

districten. 

Diverse 

districten 

2.000.000 

3 Aanhuur, onderhoud en beheer van zwaar materieel. 

Diverse 

districten 

3.700.000 

4 Leggen van rioleringen in Paramaribo en districten. 

Diverse 

districten 

1.000.000 

5 Verhelpen van verzakkingen in het  gesloten rioleringen. 

Diverse 
districten 

900.000 

  Sub Totaal 
 

9.100.000 

  Sectie Oost Nat 
 

  

6 Opschonen en uitdiepen van open- en gesloten rioleringen. 

Commewijne 

Marowijne 

400.000 

7 Aanhuur en beheer van zwaar materieel. 
Diverse 
districten 150.000 

 Sub Totaal 
 

550.000 

  Sectie West Nat 
 

  

6 Opschonen en uitdiepen van open- en gesloten rioleringen. 

Nickerie/ 

Coronie 

300.000 

7 Aanhuur en beheer van zwaar materieel. 
Nickerie/ 
Coronie 50.000 

 Sub Totaal 
 

350.000 

  Totaal 
 

10.000.000 
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Verbetering irrigatie-en afwateringswerken 

 

Voor 2012 is een bedrag van SRD. 71.455.000,- opgebracht. Het geraamd bedrag zal 

onder meer worden besteed aan: 

 

NO.  OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 Voortgang bouw 5-tal pompgemalen fase II 
Diverse 
districten 5.750.000 

2 

Voortgang project Verbetering hoofdontwatering Paramaribo 

Centrum(50% lening) 

Paramaribo 

12.000.000 

3 Verbetering Ontwatering Cocobiacoweg / Leidingen gebied  

Paramaribo/ 
Wanica 

2.000.000 

4 Inzet deskundigen t.b.v. onderzoek cq directievoering 
 

2.000.000 

5 Verbetering Ontwatering gebied Latour/ Winti-Wai 
Paramaribo 

4.410.000 

6 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Commewijne 

Commewijne 

2.000.000 

7 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Marowijne 
Marowijne 

3.500.000 

8 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Coronie 
Coronie 

3.500.000 

 9 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Wanica 
Wanica 

3.000.000 

10 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Saramacca 
Saramacca 

3.500.000 

11 District Integraal Ontwatering- en wegenplan Para 
Para 

3.205.000 

12 

Beheer en  onderhoud wijkontwatering- en wegenplan 

Paramaribo 

Paramaribo 

3.500.000 

13 Integraal Waterbeheer & onderhoud Pomona gebied 
Saramacca 

8.840.000 

14 
Integraal Waterbeheer & onderhoud Weg naar Zee gebied 
(pompgemalen en tijdelijke dijk)  

Paramaribo 

3.573.000 

15 Integraal Waterbeheer & onderhoud Saramaccakanaal gebied 

Paramaribo 

3.572.000 

16 VerbeteringontwateringCreola 
Saramacca 

2.000.000 

  Sub Totaal 
 

66.350.000 

  Sectie West Nat 
 

 

16 Herstel Nanniverdeelwerken en Arawarrasluis 
Nickerie 

1.000.000 

17 Lekbeteugelingsplan met Spillways t.b.v. beheer Nanizwamp 

Nickerie 

4.105.000 

  Sub Totaal 
 

5.105.000 

                                                         Totaal 
 

71.455.000 
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Onderhoud waterkeringswerken 

 

Voor regulier onderhoud van waterkeringswerken is een bedrag ad SRD. 1.050.000,- 

opgebracht. Dit bedrag zal worden besteed voor het onderhouden van de waterkering 

in de districten Commewijne, Paramaribo en Coronie en het herstellen van de 

oeververdedigingen in het district Nickerie en kan als volgt worden gespecificeerd. 

 

NO.  OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 
Onderhoud waterkeringswerken te Weg naar Zee. Paramaribo 

250.000 

2 
Onderhoud waterkeringswerken i/h district Commewijne. Commewijne 

125.000 

3 
Onderhoud waterkeringswerken i/h district Saramacca. Saramacca 

125.000 

4 
Onderhoud waterkeringswerken i/h district Coronie. Coronie 

125.000 

5 

Onderhoudwaterkeringswerkenoverigedistricten. Diverse 

districten 200.000 

  Subtotaal 
 

825.000 

  Sectie West Nat 
 

  

7 OnderhoudZeedijkNickerie 
Nickerie 

50.000 

8 Beschoeiingen 
Nickerie 

175.000 

  Subtotaal 
 

225.000 

  Totaal 
 

1.050.000 

 

Verbetering van waterkeringswerken 

 

Ter verbetering van de waterkeringswerken is een bedrag groot SRD. 15.130.000,- 

opgenomen en zal besteed worden aan de verbetering van de waterkering in 

Paramaribo en de districten Wanica, Coronie en Commewijne. 

De projecten die in uitvoering zullen worden genomen zijn de volgende: 

 

 

NO.  OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 

Herstelwerkzaamheden aan de oeverververdediging te 
Albina in het district. 

Marowijne 

130.000 

2 

Directievoeringskosten "Bouw Zeedijk Coronie " in het 

district Coronie.Het financieel gedeelte van de uitvoering 

ligt bij het ministerie van Financiën 

Coronie 

500.000 

3 

Directievoeringskosten "Aanleg oeververdedigingswerken 

recteroever Surinamerivier en 

linkeroeverCommewijnerivier "in het district 
Commewijne.Het financieel gedeelte van de uitvoering ligt 

bij het ministerie van Financiën 

Commewijne 

500.000 
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4 
Studie Aanleg oeververdediging en herinrichting Waterkant 
(±2km) 

Paramaribo 

1.000.000 

5 Ontwatering plantage Jagtlust en Dordrecht 
Commewijne 

2.000.000 

6 

Verbetering Waterkering vanaf Peperpot tot Petjaketieweg 

a/d rechteroever v/d Sur.rivier(±10 km) 

Commewijne 

1.000.000 

7 Oeververdediging en herinrichten kade te Albina. 
Marowijne 

3.000.000 

8 

Aanleg oeververdedeging vanaf de Paloeloeweg tot 

Groningen a/d linkeroever v/d Saramacca rivier 

 

Saramacca 5.000.000 

9 

Herstel oeververdediging en bouw aanmeersteiger 

voorzieningen voor plezier vaartuigen en inrichten van het 

terrein te Domburg in het district Wanica 

Wanica 

2.000.000 

  Totaal 
 

15.130.000 

 

 

Het treffen van verkeersvoorzieningen 

 

Ter vergroting van de verkeersveiligheid en het bevorderen van een vlotte 

verkeersafwikkeling is voor het jaar 2012 een bedrag van SRD. 2.313.000,-

opgenomen en specifiek voor: 

 

 NO. OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 Leveren en aanbrengen van vangrails 

Diverse 

districten 400.000 

2 
Het leveren en aanbrengen van wegbewijzering d.m.v. 
portalen en zweepmasten 

Diverse 
districten 200.000 

3 

Het leveren en aanbrengen van verkeersafhankelijke VRI 

systemen met optie groene golf 

Diverse 

districten 
400.000 

4 

Het aanbrengen van portalen inclusief VRI systemen en 
digitale snelheidsindicatoren en weg bewijzering, nabij 

scholen 

Diverse 
districten 

220.000 

5 

Leveren en aanbrengen van zweepmasten met oversteek 
voorzieningen nabij scholen (inclusief verkeersborden L2, 

met LED verlichting) 

Diverse 
districten 

245.000 

6 Het aanleggen van businhammen 
Diverse 
districten 92.000 

7 
Het leveren en aanbrengen van digitale 
snelheidsindicatoren inclusief zonnepanelen 

Diverse 

districten 200.000 

8 

Het leveren en plaatsen van mobile verkeerstellers 

(wegkant tellers) inclusief zonnepanelen en 

uitleesprogramma (software) 

Diverse 

districten 

85.000 

9 

Het leveren en plaatsen van verkeerspaaltjes nabij 

kruispunten (zgnAmsterdammetjes) tbv het fout parkeren 
(op basis van Surinaams ontwerp) 

Diverse 
districten 

268.000 
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10 
Leveren van mobiele weegbruggen t.b.v. bepaling 
overbelasting van voertuigen 

Diverse 

districten 
203.000 

  Totaal 
 

2.313.000 

 

Aanleg ringdijk, -kanaal en –weg Groot Paramaribo 

 

In het kader van de ontwateringsproblematiek is de aanleg van een ringdijk, -kanaal 

en  

–weg om Paramaribo van groot belang. In verband hiermee is het volgend project 

voor het dienstjaar 2012 tot een bedrag van SRD. 27.500.000,- opgebracht: 

 
 NO. 

OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 
Aanleg ringdijk te van Anton Dragtenweg naar Pomona  

Paramaribo  
27.500.000 

  
Totaal  

 
27.500.000 

 

 

Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen 

 

Voor het jaar 2012 is een bedrag van SRD. 2.365.000,-opgenomen voor: 

 

 NO. OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 

Het leveren en aanbrengen en onderhouden van 

verkeersborden, galvaanpalen inclusief bevestigingsmateriaal 

Diverse 

districten 

475.000 

2 
Het leveren en aanbrengen van thermoplastische 
markeringen in stad en district. Idem kruisingsvlakken 

Diverse 
districten 

800.000 

3 

Het verwijderen van verkeerd geplaatste drempels, en het 

leveren en aanbrengen van prefab drempels op basis van 
oproep contracten 

Diverse 

districten 

430.000 

4 

Het aanleggen van middenbermen (zgn vluchtheuvels) op 

brede wegen tbv voetgangers 

Diverse 

districten 
28.500 

5 

De herinrichting en bestrating van bermen en 

parkeergelegenheden  

Diverse 
districten 

230.000 

6 

Diverse onderhoudswerkzaamheden/ aankoop diverse 

materialen 

Diverse 

districten 
216.900 

7 Electra 
 

69.600 

  Subtotaal 
 

2250.000 

  SectieOostDroog 
 

  

8 

Diverse onderhoudswerkzaamheden/ aankoop diverse 

materialen 

Commewijne 

Marowijne 115.000 
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  Subtotaal 
 

115.000 

  Totaal 
 

2.365.000 

 

Voorbereiding op Verzelfstandiging Vuilophaal en Verwerkingsdienst 

 

Voor het dienstjaar 2012 is een bedrag van SRD. 16.163.000,- opgenomen. Deze post 

betreft de voorbereidingskosten om te komen tot verzelfstandiging van vuilophaal en 

verwerkingsdienst en is als volgt gespecificeerd:  

 

 

Upgraden Grondmechanisch lab 

 

Om de dienstverlening te verbeteren is er voor het dienstjaar 2012 opgenomen een 

bedrag van SRD. 700.000,- welke als volgt wordt gespecificeerd: 

 

NO. OMSCHRIJVING (SRD.) 

1 

Het aantrekken van een consultant  ter vervaardiging van een 

investeringsplan ter professionalisering van het lab. 50.000 

2 Aanschaf van technischgereedschap 100.000 

3 Aanschaf van zwaar materieel en zware werktuigen 500.000 

NO.  OMSCHRIJVING 
DISTRICT 

(SRD.) 

1 

Het aantrekken van een consultant voor het finaliseren van de 

inzamelingsplan en het bussinessplan ivm de verzelfstandiging 

van de dienst Vuilophaal en Verwerking 

 

250.000 

2 

Aanhuur van zwaar materieel voor 

vuilverwerkingswerkzaamheden op de vuilstortplaats te 

Ornamibo 

Wanica 

1.387.000 

3 

Aankoop van schelpzand voor het onderhouden  van de 

zandwegen op de stortplaats 

Wanica 

132.000 

4 Aankoop van zand voor het afdekken van vuil op de stortplaats 
Wanica 

1.277.000 

5 Onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen 
 

127.000 

6 

Aanhuur van kraakperswagens, dumptrucks en pickup'stbv 

huisvuilinzameling Groot-Paramaribo 

Paramaribo 

9.000.000 

7 Aankoop containers en afvalbakken 
Diverse 
districten 850.000 

8 

Afronding Perceel 1 van Fase 1 herinrichting van 
vuilstortplaats Ornamibo en inrichting dumplocatie voor 

grofafval 

Wanica 

2.950.000 

9 Aanschafpersonenauto en pickup's 
 

190.000 

  Totaal 
 

16.163.000 
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4 Training van het personeel (institutionele versterking) 50.000 

  Totaal 700.000 

 

 

TITEL III: Middelenbegroting     bedragen x 

SRD1.000 
Ontvangsten  

80.50            Niet - Belasting Middelen 

Code Omschrijving 

Gereal 
2010 

Vermoe 

delijk 
beloop 

 2011 

Raming 

2012 

Raming 
2013 

Raming 
2014 

Raming 
2015 

Raming 
2016 

80.50.10 Opbrengst verkoop 

roerende goederen 
3 0 290 290 290 290 290 

80.50.99 Diverse NBM: 

Laboratorium 

onderzoek/ 
Waterstand/ 

Meteoinformatie/Opbr

engsten 
Autowerkplaats 

35 40 96 38 38 38 38 

80.60          Inkomsten uit overheidsbedrijven en –diensten 

80.60.06 Bestekkosten 43 52 332 300 300 300 300 

80.60.15 Opbrengstbrandstoffen 
Paramaribo 

0 0 9.541 10.000 10.000 10.000 10.000 

80.70.17 Opbrengstbrandstoffen 

Nickerie 
0 0 1.201 1.200 1.200 1.200 1.200 

80.60.19 Opbrengstcontainerver
huur 

0 0 110 200 200 200 200 

 Totaal Niet Belasting  

Middelen 
81 92 11.570 12.028 12.028 12.028 12.028 

90.10           Leningen 

90.10.01 Eximbank: 

Dalian III Het 

asfalteren en 

rehabiliteren van 500 
km aan wegen  

87.549 240.000 111.263 0 0 0 0 

90.10.05 IDB/AFD: 

Weg Meerzorg- 
Albina van 8 naar 13 

ton (additioneel) 

0 1.000 67.000 67.000 0 0 0 

90.10.99 Locale aannemers: 

Asfaltering van wegen 

in woonwijken in 

Groot Paramaribo en 
districten en 

hoofdontsluitingswege

n 

52.528 66.750 14.420 0 0 0 0 

 Lening: 

Studie een aanvang 

nieuwbouw 

luchthaven te 
Commewijne 

0 0 0 0 0 0 0 
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 Lening: 

Bouwrijp maken van 
gronden ten behoeve 

van 

woningbouwprogram
ma 

0 0 0 0 0 0 0 

 Lening: 

Bouw 6e brug over 

Saramaccakanaal in 
het verlengde van de I. 

Gandhiweg  

0 0 0 0 0 0 0 

 Lening: 

Bouw Carolina brug 
0 0 151.360 0 0 0 0 

 Lening: 

Voortgang project 

bouw 5-tal 
pompgemalen fase 2 

0 0 0 0 0 0 0 

 Locale aannemers: 

Voortgang project 
verbetering 

hoofdontwatering 

Paramaribo Centrum 
 

18.863 12.000 6.000 

 

0 
 

0 0 0 

 Lening: 

Integraal waterbeheer 

en onderhoud gebied 
Pomona 

0 0 0 0 0 0 0 

 Lening: 

Lekbeteugelingsplan 

met spillways ten 

behoeve van beheer 

Nanizwamp 

0 0 0 0 0 0 0 

 Lening: 

Studie 

Kustbescherming 
Albina-Nickerie: 

Integraal masterplan 

studie 

0 0 0 0 0 0 0 

 Lening: 

Aanleg ringdijk, 

ringkanaal, ringweg in 

Groot Paramaribo 

0 0 0 0 0 0 0 

 Totaal leningen 158.940 319.750 350.043 67.000 0 0 0 

 Totaal 

Middelenbegroting 159.021 319.842 361.613 79.028 
12.028 12.028 12.028 

 

Het ministerie is zich er terdege van bewust dat over alle directoraten heen de 

inkomsten van de middelenbegroting drastisch verhoogd moeten worden. In 

samenwerking met het ministerie van Financiën wordt gekeken naar de 

mogelijkheden ter realisatie hiervan. 
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Alle huidige niet belasting middelen worden geëvalueerd en worden zijdens het 

ministerie van Openbare Werken voorstellen ter advies en begeleiding ingediend bij 

het Ministerie van Financiën om te komen tot het besluit van actualisering en 

implementatie van deze voorstellen.  

 

Toelichting per middel 

 

Opbrengst verkoop van roerende overheidsgoederen en diensten: 

 

T.l.v. dit artikel worden afgekeurde dienstvoertuigen en/of zwaar materieel verkocht. 

Het bedrag wordt vastgesteld nadat taxatie heeft plaatsgevonden door een commissie 

ingesteld door Autowerkplaats.  

 

Diverse niet belasting ontvangsten: 

 

Ontvangsten van de Meteorologische Dienst 

De Meteorologische Dienst verstrekt informatie aan derden inzake weersberichten 

tegen betaling. Tarieven worden vastgesteld afhankelijk van verstrekte informatie. 

Per onderdeel kan Srd. 20,-p/u in rekening worden gebracht. 

 

Ontvangsten afdeling Ontwateringswerken 

Betreftontvangsten voor het verstrekken van overloopvergunningen aan derden door 

de afdeling. Het tarief bedraagt SRD. 4,50. 

 

Ontvangsten afdeling Waterloopkundige Afdeling 

Betreft ontvangsten voor het verstrekkenvan gegevens, zoals van de waterstand, de 

stroomsnelheden van het water en de kwaliteit van het water. Het tarief bedraagt  

SRD 6,00. 

 

Ontvangsten afdeling Grondmechanisch Laboratorium 

Houdt verband met het uitvoeren van onderzoekingen naar de kwaliteit van 

materialen van diverse overheids- en particuliere werken. De prijzen varieren tussen 

SRD.7,50 en SRD. 998,-. 
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Opbrengsten van autowerkplaats 

Door de afdeling worden diverse overheidsvoertuigen gerepareerd en/of voorzien van 

een servicebeurt. T.l.v. dit artikel vindt er verrekening plaats middels het opmaken 

van verrekeningsmandaten. 

 

Ontvangsten V.O.V. 

Op de Vuilstortplaats worden produkten die vervallen en of aan bederf onderhevig 

zijn, afkomstig van diverse bedrijven, gedumpt tegen betaling van een bedrag 

vastgesteld door de afdeling V.O.V. 

 

Bijdrage bestekken : 

 

Het bedrag welke hier is geraamd is verkregen van de afdelingen die de projecten 

voorbereiden. De verkoopbedragen van bestekken varieert tussen SRD. 25,- en SRD. 

1.000,-. 

 

Opbrengsten containerhuur: 

 

Door de afdeling Vuilophaal- en Verwerkingsdienst wordt aan commerciële en 

sociale instellingen containers verhuurd. Verhuur van de 1100 L containers aan de 

commerciële- en sociale instellingen, bedrijven en winkels bedraagt SRD. 5,- per 

maand. Het tarief voor ledigen van container bedraagt SRD. 2,- per keer. 

De conceptbeschikking tot vaststelling van nieuwe tarieven voor commerciële en 

sociale instellingen is in voorbereiding.  

 

Opbrengst van verstrekkingen van brandstof en smeermiddelen aan diverse 

diensten in Paramaribo: 

 

Diverse overheidsvoertuigen worden voorzien van brandstof en smeermiddelen te 

Paramaribo. T.l.v. dit artikel vindt er verrekening plaats middels het opmaken van 

verrekeningsmandaten, tegen marktconforme prijzen.  

 

Opbrengst van verstrekkingen van brandstof en smeermiddelen aan diverse 

diensten te Nickerie: 

 

Diverse overheidsvoertuigen worden voorzien van branstof en smeermiddelen te 

Nickerie. T.l.v. dit artikel vindt er verrekening plaats middels het opmaken van 

verrekeningsmandaten, tegen marktconformeprijzen.  
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DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN (MILIEUBEHEER) 

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Bedragen x  SRD 1.000,- 

Code Kostensoort Real. 

2010 

Vermoedelijk 

Beloop 

2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

10 Personeelskosten 26.737 26.193 27.177 28.536 29.963 31.461 33.034 

20 Materiële kosten 3.211 4.751 3.723 3.909 4.105 4.310 4.525 

40 Aanschaffingen  287 1.690 1.000 1.050 1.103 1.158 1.216 

 Totaal 

Apparaatskosten 30.235 32.634 31.900 33.495 35.171 

 

36.929 

 

38.775 

 

Toelichting 

 

Personeelskosten: 

In het jaar 2011 is reeds een start gemaakt met het doorlichten van het 

personeelsbestand. Deze doorlichting zal ook in 2012 gecontinueerd worden. 

Voornamelijk de inactieve werknemers worden geindentificeerd en wederom tewerk 

gesteld. Tevens zal het personeelsbeleid over het jaar 2012 erop gericht zijn om het 

personeel in voornamelijk de districten zo productief mogelijk in te zetten in hun 

eigen woonomgeving om zo het maximale rendement te behalen. 

 

 

Door interne opleidingen zal het personeel in de gelegenheid worden gesteld zich op 

hun vakgebied te bekwamen en te professionaliseren wat moet leiden tot verbetering 

van de dienstverlening aan de gemeenschap.Verder zal kader worden toegevoegd aan 

de diverse afdelingen van het Directoraat wat moet leiden tot zelfstandig opererende 

afdelingen binnen de dienst in voornamelijk de distrikten, dit vanwege de grote 

afstanden. Met de investering in de menselijke hulpbron; personeel, werkt het 

directoraat naar een beter functionerende dienst binnen het overheidsapparaat.  

 

De gemiddelde bezoldiging per jaar (de totale personeelskosten gedeeld door het 

aantal personeelsleden d.i. Srd. 22.497.528: 1540 =) bedraagt Srd 14.608,78. 

Onderstaand wordt de becijfering weergegeven die betrekking heeft op verhoudingen 

en verschillende disciplines inzake het personeels gebeuren volgens gegevens over de 

periode juni 2010 tot en met april 2011. 

 

Personeelsbestand per april 2011  :  1540 

Gemiddelde leeftijd                          :  34 jaar 

Gem.bezoldiging/jaar          :  Srd. 14.608,78 

Lager kader                                                    :  1.437  man  : 908   vrouw  :  531 

Midden kader                                                 :       81  man  :  50    vrouw  :    29 

Hoger kader    :       17  man  :   8    vrouw  :      9 

Top kader    :        5   man  :   5 
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Instroom                                                         :  44 

Uitstroom                                                       :  34 

Afwezige dagen    : 8.499 

Ziekte dagen     : 26.628 

Opgen.verlof dagen    : 40.110 

Materiële kosten: 

Het  geraamd bedrag van deze post is teruggebracht met SRD 1.028.000,-  ten 

opzichte van het dienst jaar 2011, omdat er minder voertuigen zullen worden 

aangehuurd dankzij het wederopstarten van het  machinepark. De afdeling 

Mechanisatie draagt zorg voor de service van de aangeschafte dienst voertuigen. Ook 

dit jaar is er rekening gehouden met het aankopen van vuilcontainers en persoonlijke 

beschermingsmiddelen. 

 

Aanschaffingen: 

Voor de begroting 2012 is rekening gehouden met de inrichting van het in aanbouw 

zijnde kantoorgebouw voor de veldafdelingen. Tevens zullen ten behoeve van de 

dienstverlening in 2012 een chipper, hoogwerker en andere machines worden 

aangeschaft. 

 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 
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Toelichting Beleidsprogramma’s: 

 

100  Ophalen van dichtbegroeide lozingen 

 

Bij dit beleidsprogramma zullen ook dit jaar aannemers worden aangetrokken t.b.v. 

het opschonen van de diverse lozingen in Paramaribo en Wanica. De focus zal 

gericht zijn op het handmatig opschonen van secundaire en tertiaire lozingen. Het 

aanhuren van machines voor het verrichten van opschonings werkzaamheden wordt 

mede uit dit beleidsprogramma gefinancierd.  

 

 

101  Het rehabiliteren van secundaire en tertiaire wegen 

 

Het onderhoud van diverse bermen van secundaire- en tertiaire wegen wordt uit dit 

beleidsprogramma gefinancierd middels aanbestedingen. 

Op basis van verzoeken vanuit de gemeenschap voor het opvullen van de 

verschillende openbare terreinen, z.a. scholencomplex, buurttehuizen en 

sportterreinen met klinkzand en schelpzand, worden de middelen uit dit programma 

aangewend. Het ligt in de bedoeling om de secundaire en tertiaire wegen in de 

volksbuurten die zeer slecht zijn onderhouden te bezanden. De districten Paramaribo, 

Wanica, Saramacca en Commewijne zullen hierbij aan bod komen. 

 

102  Het opruimen van illegale vuilstortplaatsen en ophalen van groot vuil 

 

Het ligt in de bedoeling om in het dienstjaar 2012 het beleid voort te zetten m.b.t. het 

opruimen van de illegale vuilstortplaatsen als mede het schoonmaken van de 

binnenstad (opruimen van zwerfvuil in de late middag). Ook worden uit dit 

beleidsprogramma de welbekende schoonmaakacties “Krin Kondre” en “Clean up the 

World” gefinancierd waarbij illegale vuilstortplaatsen worden opgeruimd middels 

Trucks en Backhoe Loaders. In 2011 is op aankondiging van de President van de 

Republiek Suriname een aanvang gemaakt met een Nationale Schoonmaak Actie in 

de diverse districten. Dit project zal ook in het dienstjaar 2012 gecontinueerd worden 

om zodoende een bijdrage te leveren aan de verbetering van de leef – en 

woonomgeving. 
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103 Het maaien van parken en pleinen, alsmede bermen en taluds van de 

secundaire- en tertiaire trenzen 

 

Met de uitbreiding van maai werkzaamheden in de districten Wanica, Saramacca, 

Commewijne en Nickerie is het beoogde doel bij dit beleids programma nl. “Het 

onderhouden van de bermen en taluds van de secundaire-en tertiaire trenzen alsmede 

parken en  pleinen”, reeds een succes.  Het maaien van de bestaande parken en 

pleinen evenals de bermen langs de wegen in de volksbuurten volgens een vaste 

planning en middels de aanhuur van maaibalken en taludmaaiers wordt ook uit dit 

beleidsprogramma gefinancierd. Continueren van deze activiteiten uit dit 

beleidsprogramma is van eminent belang.  

 

104 Stadsverfraaiingsprojecten en Groenvoorziening 
 

Dit beleidsprogramma wordt een zeer belangrijk speerpunt binnen het functioneren 

van het directoraat.  Het beleid zal daarom worden voortgezet en zonodig worden 

uitgebreid naar de districten. De focus voor het dienstjaar 2012 zal gericht zijn op het 

rehabiliteren en herinrichten van diverse parken en pleinen middels 

groenvoorzieningen. Als voorbeeld kunnen worden aangehaald: het Valliantsplein, 

het Revoplein in het district Coronie en het veerplein te Meerzorg Commewijne. 

Voor de uitvoering van de diverse beplantings projecten is reeds in 2010 en 2011 een 

aanvang gemaakt met het vermenigvuldigen en opkweken van planten. Eind 2011 

worden de voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een boomkwekerij te 

Plantage Richelieu (Commewijne) en in het dienstjaar 2012 zal gestart worden met 

de opzet hiervan. Bij de uitvoering van het integraal project “Herinrichting 

Binnenstad van Paramaribo” zal het Directoraat Milieubeheer ook een wezenlijke 

bijdrage leveren middels groenvoorziening langs de diverse wegen. 

 

  

105 Institutionele Versterking Directoraat Milieubeheer 

 

In het kader van de institutionele versterking van het Directoraat Milieubeheer zullen 

een aantal afdelingen worden gereorganiseerd en versterkt middels 

capaciteitsopbouw en kennisverruiming. De reorganisatie van het directoraat staat 

derhalve daarom ook centraal waarbij middels deze aanpassing wordt beoogd dat 

zowel intern als extern er een duidelijkere taakverdeling binnen het directoraat is en 

de onderdirecteuren gericht kunnen gaan werken aan de gewenste veranderingen om 

dit onderdeel eveneens binnen het thema van “effectiviteit en efficiëntie” te 

verbeteren. 
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106  Boomzorg 

 

Op basis van de inventarisatie en het lange termijn onderhoudsplan zal het beleid 

gericht zijn op het op regelmatige basis onderhouden van de reeds aanwezige bomen 

op openbaar terrein en het uitvoeren van een herbeplantingsplan voor de binnenstad 

van Paramaribo.   

 

107  Infrastructurele Werken 

 

Dit beleidsprogramma vormt een ander belangrijk speerpunt binnen het te voeren 

beleid van het directoraat. Zo zal het in aanbouw zijnde kantoorgebouw t.b.v van de 

velddiensten van Paramaribo worden afgebouwd en zal het beleid zich verder richten 

op renovatie van de kantoren in de diverse districten. Tevens zullen in het dienstjaar 

2012 voorbereidingen getroffen worden voor het opzetten van drie recycling perrons 

in Paramaribo. 
Ontwikkelingsplan- Beleidgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 Verwachte 

beleidsresultaten per 

eind 2011 

Verwachte 

beleidsresultaten 

per eind 2012 

100  Het ophalen van dicht begroeide of – 
geslibte 

       lozingen 

Verbeterde afvoer van 
secundaire en 

tertiaire lozingen. 

Verbeterde afvoer in 
buurten waar trenzen zijn 

opgehaald. 

101  Het rehabiliteren van secundaire en 
tertiaire 

        wegen 

Opheffen van directe nood 
voor 

buurtbewoners.  

Verbetering van de 
aangepakte wegen en 

opheffen van directe nood 

in 

diverse districten. 

102  Het opruimen van illegale vuil 

stortplaatsen en 
        ophalen van groot vuil 

Regelmatig controle van de 

ambulante ploegen 
resulteert in regelmatig 

opruimen van de illegale 

vuilstortplaatsen.  

Geen of weinig 

vuilstortplaatsen in Groot 
Paramaribo. Voortzetting 

en uitbreiding van de 

“Krin Kondre 
Actie” naar de 

verschillende ressorten 

van Paramaribo en 
Wanica. 

103  Het maaien van parken en pleinen 

alsmede 

        bermen en talud van de secundaire en 
tertiaire 

        trenzen 

Goed onderhouden van 

bermen en taluds.  

Gereconditioneerde 

bermen en taluds, meer 

parken en pleinen. 

104  Stadverfraaiingsprojecten en 
groenvoorziening 

Verfraaide en van groen 
voorziene 

 bermen, parken en pleinen 

in  
Paramaribo en de overige 

districten. 

Verbeterd en verfraaid 
leefmilieu 

voor het volk van 

Suriname. 

105  Institutioneleversterking Direktoraat 
       Milieubeheer 

Afronding van de te treffen 
voorbereidingen voor de 

reorganisatie 

van het directoraat. 

Effectiever en efficiënter 
functionerend directoraat, 

waarbij er gewerkt is aan 

capaciteitsopbouw en 
kennisverruiming van het 
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personeel. 

106  Boomzorg De bomen in de binnenstad 

van 
Paramaribo 

geinventariseerd. Een 

lange termijn 
onderhoudsplan en een 

herbeplantingsplan 

opgesteld. 

Aanvang gemaakt met het 

herbeplantingsplan en op 
regelmatige basis 

onderhoud van de bomen. 

108  InfrastructureleWerken Aanvang gemaakt met de 

bouw van het 

kantoorgebouw voor de 
velddiensten. 

Afgebouwd gebouw ten 

behoeve van de 

veldafdelingen met de 
nodige 

kantoor – inventaris en 

gerenoveerde gebouwen 

van de afdelingen in de 

districten. 

 

 

TITEL III: Middelenbegroting  
   Bedragen x SRD 1.000,- 

 

Toelichting 

 

Ontwateringswerken: 010 

Verkoop van bestekken bij het   50st  a    Srd  15,      = Srd    750 

 houden van aanbestedingen      50 st  a    Srd  25,       = Srd 1.250 

 

Dienst der beplantingen :013 
Trimmen van bomen     12st     a   Srd  150,-     = Srd  1.800 

Verkoop van Mahony hout    10 m3  a      Srd 350,-      = Srd  3.500   

Verkoop van plantjes               500 st  a      Srd   10,-      = Srd  5.000 

 

Milieupolitie: 016 

Wegslepen van autowrakken 20 st     a     Srd 125       = Srd 2.500 

Code Ontvangsten Real 

2010 

Vermoe 

delijk 
Beloop 

2011 

Raming 

2012 

Raming 

2013 

Raming 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

 Niet Belasting 

middelen 

60 87 174 184 190 195 201 

80.50.99 Diverse niet 

belasting 
ontvangsten    

       

 Totaal niet 

belasting 

middelen 

60 87 174 184 190 195 201 

         

 Totaal 

middelenbegroti

ng 

60 87 174 184 190 195 201 
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Dienstverlening: 017 

Verhuur van kantine        12 mnd   a   Srd 75    = Srd     900 

Verhuur  van voetbalveld    12 mnd   a   Srd 300    = Srd  3.600 

Opruimen van vuil, schoonmaken van  

Percelen                  300 keer  a  Srd  100 Srd  30.000    

Maaien terrein    B.O.G    12 keer  a   Srd 8.115 = Srd  97.380 

                            M.W.I    12 keer  a   Srd 750     = Srd    9.000 

                           G.M.D     12 keer  a   Srd 1.500  = Srd  18.000 

 

Totaal aan te verwachten inkomsten                  Srd 173.680 

 

De prijzen van de bestekken zijn door het Ministerie van  O.W. vastgesteld. De 

tarieven van o.a trimmen van bomen, opruimen van vuil, verkoop van plantjes, 

verhuur voetbalveld etc. zijn vastgesteld door de directie en liggen over het algemeen 

lager dan de marktconforme prijzen. De bedragen die worden gehanteerd voor het 

verrichten van vorengenoemde werkzaamheden zijn vastgesteld door de directie en 

liggen over het algemeen lager dan de marktconforme prijzen. Daarnaast heeft de 

Overheid een aantal taken in eigenbeheer uit te voerern onder noemer van staatszorg.  

Dit vanwege het feit dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor sociaal-

zwakkeren en sociale instellingen. Personen die zich het wel kunnen permitteren 

worden verwezen naar particulieren voor schoonmaakwerkzaamheden. Zodoende 

worden de particuliere schoonmaakbedrijven ook tegemoet gekomen. 

 

Paramaribo,  29 juni 2012 

 

ROBERT L.A. AMEERALI 

 


