
2015                                                             1                                                  No. 126   

 

   

 
2015                                              STAATS BLAD                                          No. 126  

VAN DE 

REPUBLIEK SURINAME 

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE 
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN 
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 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-E Afdeling van de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het dienstjaar 

2015  betreffende het MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN wordt als volgt 

vastgesteld. 

 

DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN DIENSTVERLENING  

TITEL I: Apparaatskosten 

Bedragen x SRD 1.000 

 Kostensoort Bedrag 

10 Personeelskosten 12.927 

20 Materiële kosten 5.097 

30 Subsidie en bijdragen 1 

40 Aanschaffingen 337 

   

 Totaal Apparaatskosten 18.362 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 
 

Bedragen x SRD 1.000 

 Beleidsmaatregel Bedrag  

100 Verbetering van landsgebouwen met hun toebehoren   

8.000 

101 Bouw en uitbreiding van landsgebouwen en 

ambtenarenwoningen 

                 

72.978 

103 Bouwen van landsgebouwen  1.475 

104 Volkswoningbouw 120.051 

106 Ruimtelijke ordening urbane gebieden 1.610 

   

 Totaal Beleidsprogramma’s 204.114 

 

TITEL III: Middelenbegroting  

                                   Bedragen x SRD 1.000 

 Omschrijving Bedrag 

Code Ontvangsten  

80.40.08 Bouwvergunningsrecht 325 

80.50.99 Diverse niet belasting ontvangsten 5 

80.60.06 Bijdragen bestekkosten 25 

 Totaal Niet Belasting Middelen 355 

   

90.10 Ontvangen leningen  

90.10.01 China ontvangen leningen 98.500 

 Totaal ontvangen leningen 98.500 

   

 Totaal middelenbegroting 98.855 
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DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN  

 

TITEL I: Apparaatskosten   

 Bedragen x SRD 1.000  

Code Kostensoort Bedrag 

10 Personeelkosten 41.870 

20 Materiële kosten 22.325 

30 Subsidies en bijdragen 0 

40 Aanschaffingen 4.655 

 Totaal Apparaatskosten 68.850 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

Bedragen x SRD 1.000 

Code Beleidsmaatregel Bedrag  

100 Onderhoud wegen 32.225 

101 Aanleg/verbetering wegen 736.550 

102 Onderhoud bruggen 6.934 

103 Bouw bruggen 482.070 

105 Onderhoud ontwateringswerken 59.490 

106 Verbetering irrigatie- en afwateringswerken 348.400 

107 Onderhoud waterkeringswerken 15.530 

108 Verbetering waterkeringswerken 127.863 

110 Verkeersvoorzieningen 9.613 

121 Onderhoud verkeerstechnische voorzieningen 10.532 

122 Vuilophaal en -verwerking 77.190 

123 Upgrading Grondmechanisch Lab 1.250 

124 Verbetering dienstverlening Waterloopkundige 

Afdeling 
1.625 

125 Verbetering dienstverlening Meteorologische Dienst 2.550 

 Totaal Beleidsprogramma’s 1.911.822 
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TITEL III: Middelenbegroting                    

 

Bedragen x SRD 1.000 

 

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN 

TITEL I:  Apparaatskosten  

                                                                 Bedragen x SRD 1.000,- 

kostensoort Bedrag

10 Personeelskosten 31.566       

20 Materiele kosten 5.539         

40 Aanschaffingen 4.115         

Totaal apparaatskosten 41.220        
 

Code Omschrijving Bedrag 

  Ontvangsten   

80 Middelen   

80.50 Niet-belastingmiddelen  

80.50.10 Opbrengst verkoop roerende goederen 55 

80.50.99 Diverse niet-belasting ontvangsten 98 

80.60 Inkomsten uit overheidsbedrijven en-diensten  

80.60.06 Bestekkosten 16 

80.60.15 Opbrengsten gasoline/diesel Paramaribo 9.800 

80.60.17 Opbrengsten gasoline/diesel Nickerie 800 

80.60.19 Opbrengst containerhuur 262 

  Totaal NBM 11.031 

     

90.10 Ontvangen leningen  

90.10.01 China ontvangen leningen 160.000 

90.10.02 India ontvangen leningen 0 

90.10.99 Overige ontvangen leningen    1.204.150 

 Totaal Leningen 1.364.150 

    

 Totaal Middelenbegroting 1.375.181  
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

                     Bedragen x SRD 1.000, -

Code Beleidsmaatregel Bedrag

100 Ophalen van dichtbegroeide lozingen 800            

101 Het rehabiliteren van secundaire- en tertiaire wegen 400            

102 Opruimen van illegale vuilstortplaatsen en ophalen van groot vuil. 3.000         

103

Het maaien van parken en pleinen, alsmede bermen en talud van 

secundaire en tertiare trenzen 2.000         

104 Stadsverfraaiingsprojecten en groenvoorziening 1.250         

105 Institutionele versterking Directoraat Openbaar Groen 100            

106 Boomzorg 500            

107 Infrstructurele werken 500            

108 Nationale schoonmaakactie en overige milieuprojecten 2.000         

Totaal beleidsprogramma's 10.550                                               

 

TITEL III: Middelenbegroting 

                                                                                         Bedragen x SRD 1.000,- 

Code Ontvangsten Bedrag

Niet Belasting middelen

80.50.99 Diverse niet belasting ontvangsten 105

Totaal niet belasting middelen

Totaal middelenbegroting 105  
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Artikel 2 

OVERGANGSMAATREGELINGEN 

 

1. In afwijking van de comptabiliteitswet (G.B. 1962, no.111, zoals laatstelijk 

gewijzigd bij S.B. 2003, no.76) wordt de begroting opgesplitst:  

Voor de uitgaven: in ministeries en in kostencategorieën; een 

kostencategorie bestaat uit operationele uitgaven en programma’s per 

directoraat en is onderverdeeld in artikelen.  

 

Voor de ontvangsten: in afdelingen en naar aard uitgesplitste 

ontvangstramingen per directoraat.  

 

1. Bij staatsbesluit wordt een werkdocument gepubliceerd conform de 

instructies genoemd in lid 1. De totale bedragen van de begrotingen zullen 

niet veranderen.  

 

 

Artikel 3 

 

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van haar 

afkondiging, met dien verstande dat deze terugwerkt naar 1 januari 2015. 

3. De Minister van Financiën en van Openbare Werken zijn belast met de 

uitvoering van deze wet.   

 

 

Gegeven te Paramaribo, de 8 
ste

 juli 2015 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

 

Uitgegeven te Paramaribo, de 4
e
 september 2015 

de Minister van Binnenlandse Zaken 

 

M.F. NOERSALIM 

 

 

 

 

 



2015                                                             7                                                  No. 126   

 

   

WET VAN 8 JULI 2015 TOT VASTSTELLING VAN DE 15- DE 
AFDELING VAN DE BEGROTING VAN UITGAVEN EN 
ONTVANGSTEN VOOR HET DIENSTJAAR 2015 BETREFFENDE HET 
MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN 

 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

 

Algemeen deel 

 

DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN DIENSTVERLENING 

 

In het begrotingsjaar 2015, zullen vanuit het Directoraat Bouwkundige Werken en 

Dienstverlening de reeds in uitvoering zijnde beleidsactiviteiten welke inherent zijn 

aan het Ontwikkelingsplan 2012 – 2016 van de Regering Bouterse – Ameerali, 

voortvarend worden voorgezet. Het voornemen is voornamelijk gericht op het 

uitvoeren van de lopende alsook  het  opleveren van projecten het e.e.a. enerzijds in 

samenwerking met andere relevante ministeries en anderzijds met organisaties en 

bedrijven uit de private sector. 

 

De beleidsvisie en de beleidsactiviteiten van het Directoraat worden geplaatst binnen 

het kader van de beleidsdomeinen (1) Ruimtelijke Ordening en Milieu en (2) Sociaal 

Maatschappelijk Welzijn en Economische Ontwikkeling van het Ontwikkelingsplan. 

 

Beleid voor Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 

Afdeling Onderzoek en Dataverzameling 

 

De in 2014 opgenomen beleidsmaatregelen: “Base Studie Wegen Wanica”, “ 

Structuur en Bestemmingsplannen”, “Milieustudie Ziekenhuis Wanica” en 

“Richtlijnen Verkavelingen” worden in het dienstjaar 2015 voortgezet. De 

beleidsmaatregel “Structuur en Bestemmingsplannen” is opgedeeld in “Structuurplan 

Woongebieden” en “Bestemmingsplannen” omdat  de omvang van het project is 

uitgebreid. Het Bestemmingsplan en Handhavingsplan  zullen hierdoor in 2015 van 

start gaan.  
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Afdeling Planning 

 

De afdeling Planning is belast met de voorbereiding van structuur en 

bestemmingsplannen.  Vanaf het jaar 2013 is gewerkt aan een aanbestedingsdossier 

structuur en bestemingsplannen voor de woongebieden  Paramaribo, Nickerie en 

Apoera zoals omschreven in de Stedebouwkundige Wet.  In 2014 is echter het 

woongebied  zoals omschreven in de Stedebouwkundig Wet, uitgebreid  met de 

districten Wanica, Para en Commewijne en een strook van 5 km aan weerszijden van 

de as van de primaire wegen categorie a. Door de uitbereiding van het areaal is toen 

besloten om de focus slechts te leggen op het Structuurplan  om daarna in 2015 een 

aanvang te maken met Bestemmingsplannen en het Handhavingsplan.  

 

Afdeling Verkavelingen en Advies  

 

In 2014 is de afdeling van start gegaan met het opstellen van een leidraad voor 

Verkavelingsplannen, die als doel heeft de richtlijnen voor verkavelingen aan te 

scherpen. 

De uitvoering wordt in 2015 voortgezet. Tevens zijn de nodige administratieve 

voorzieningen in de vorm van een Staatsbesluit getroffen om het verkavelen 

vergunningsplichtig te stellen in de districten Wanica, Commewijne en Para waarbij 

in het jaar 2015 een agressiever toezicht zal zijn op de naleving van de 

verkavelingsvoorwaarden.  

 

Afdeling  Onderzoek 

 

Ten behoeve van de voorgenomen bouw van een medisch centrum in het district 

Wanica, worden met de projecten “Base Studie Wegen Wanica” en  “Milieustudie 

Ziekenhuis Wanica” de betere ontsluitingsmogelijkheden respectievelijk de 

milieuomstandigheden in beeld gebracht. Deze projecten zijn in 2014 opgestart en 

zullen verder in 2015 worden uitgevoerd. 

 

Afdeling Bouw- en Woning toezicht 

 

De taken en bevoegdheden van de afdeling Bouw- en Woning toezicht zijn 

vastgelegd in de Bouwwet 1956 (G.B.1956 no.30) en het Bouwbesluit 1956 

(G.B.1956 no.108).   

De afdeling is verantwoordelijk voor het verlenen van bouwvergunningen en de 

controle bij de uitvoering daarvan, ter regulering c.q. ordening van de bouwsector.  
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Het bouwvergunningen beleid is reeds geruime tijd gericht op het verkorten van de 

doorlooptijden van vergunningaanvragen om zodoende binnen de wettelijke 

termijnen de vergunningverlening te doen plaatsvinden. Het proces van de 

vergunningverlening van bouwaanvragen is als gevolg hiervan geëvalueerd en zijn 

mogelijkheden bekeken voor het behalen van efficiency voordelen binnen het proces, 

door waar nodig modificaties aan te brengen. De richtlijnen voor aanvragen zijn 

verscherpt en loopt de formele doorlooptijd vanaf het moment waarop alle benodigde 

informatie is ingediend. Zo is bij het indienen van bouwvergunningaanvragen een 

checklist systeem ingevoerd waaruit duidelijk is aangegeven wat de vereisten zijn. 

 

Behalve het procesverloop zal ook de nodige aandacht worden geschonken aan de 

technische vereisten waaraan hedendaagse bouwwerken dienen te voldoen, mede 

bekeken vanuit de achtergrond van veranderende weersomstandigheden waarbij 

rukwinden enorm veel schade aanrichten aan woningen. Middels het bij elkaar 

brengen van de actoren binnen de bouwsector en kennis uitwisseling zullen de 

nodige verbeteringen vorm krijgen.   

 

Naast deze maatregel is er een werkgroep geïnstalleerd voor het efficiënter 

afhandelen van zakenpanden, bestaande uit personeelsleden van de afdeling Bouw- 

en Woningtoezicht, Verkeer, Planologische dienst en Ruimtelijke Ordening.  

Het contact met de samenwerkende actoren zoals de  afdeling Juridische Zaken, de 

Districtscommissarissen, Buurtmanagers, B.O.G., Brandweer, e.a. is geïntensiveerd. 

Tevens zal de samenwerking met de districts- en ressortraden worden geïntensiveerd 

op het gebied van adviezen voor de bouw van zakenpanden in woonwijken.    

In het begrotingsjaar 2015 zal dit beleid verder worden voortgezet en is het streven 

van de afdeling om maandelijks 400 bouwvergunningen te verlenen. Voorts zullen 

illegale bouwwerken met medewerking van de daartoe bevoegde instanties zoals de 

brandweer, politie, D.C. en buurtmanager worden stopgezet en indien nodig worden 

gesloopt. Voor deze intensievere veldwerkzaamheden waarbij benodigde equipment 

zoals een hoogwerker, sleepwagen etc. zal moeten worden aangeschaft en zullen 

middelen hiertoe gereserveerd worden.  

Als gevolg van een wijziging welke is ingesteld per 25 februari 2010 (S.B.2010 

no.27) is geheel Suriname bouwvergunningplichtig en betreft in deze om de 

uitbreiding van de werkingssfeer van het Bouwbesluit no.1. Hierdoor is het 

controlegebied uitgebreid.  

 

Een organisatieontwikkelingstraject zal opgestart worden dat uiteindelijk zal leiden 

tot herstructurering van diverse secties, taken en bevoegdheden. De inrichting en 

formatie van de  Controlesectie zal noodzakelijkerwijs aangepast moeten worden en 

zal het benodigd technisch kader aangetrokken moeten worden. Institutionele 

versterking van het bestaand personeel, middels diverse trainingen waaronder 

management trainingen, computer-, beton en staal- en correct Nederlands, is 

eveneens essentieel. De beëdiging van opgeleide ambtenaren en opleiden van overig 

personeel tot B.A.V.P. moet nog gerealiseerd worden. 
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Reeds is een aanvang gemaakt om het personeel te voorzien van de nodige tools 

hetgeen in 2015 verder zal worden aangevuld.   

 

Teneinde de efficiëntie naar de burger toe te vergroten is geheel in lijn met het E-

govermentbeleid van de huidige Surinaamse Regering, in het afgelopen jaar gewerkt 

aan de voorbereiding voor het aanschaffen en  implementeren   van een 

geautomatiseerd vergunning-registratiesysteem (Management Informatie Systeem 

(MIS)). In 2015 zal in samenwerking met het kabinet van de Vice – President verder 

gewerkt worden aan het verwezenlijken van een geautomatiseerd systeem inclusief 

het trainen van het daartoe bestemd personeel. Het systeem, zal het mogelijk maken 

om op elk gewenst moment informatie door bevoegden in te voeren en te bewerken.  

 

Uit het registratiesysteem zullen de managementrapportages met grotere mate van 

nauwkeurigheid (compleet en consistent) data  presenteren aan de leiding en  zullen 

indien nodig bijsturende dan wel corrigerende acties worden ondernomen. 

 

Beleid voor Sociaal Maatschappelijk Welzijn en Economische Ontwikkeling 

 

Afdeling Restauratie en Onderhoud 

 

De afdeling Restauratie en Onderhoud draagt regulier zorg voor het in goede staat 

houden van Staatsgebouwen zowel in Paramaribo als in de districten. De 

grootonderhouds- en renovatiewerken zijn deel van de taakstelling van de afdeling.  

Voor het naar behoren uitvoeren van deze  taakstelling zal verdere institutionele 

versterking moeten plaatsvinden niet alleen alsgevolg van laag geschoold kader maar 

ook vanwege vergrijzing op de afdeling.  

 

Vanwege het feit dat steeds meer ministeries beschikken over eigen panden en het 

besef dat duurzaam en regulier onderhoud moet plaatsvinden is het noodzakelijk om 

te beschikken over een bestand van overheidspanden. Dit bestand zal worden 

gecreëerd middels een management informatie systeem. Bij de registratie van de 

panden zullen daaraangekoppeld worden het onderhoudsplan, bestaande uit groot 

onderhoud en eventueel klein onderhoud. 

Voor de uitvoering van “klein onderhoud” welke vaak genoeg in eigen beheer wordt 

uitgevoerd, zal ook lager geschoold technisch personeel moeten worden 

aangetrokken, daar delen van het huidig personeel binnen deze sectie vanwege hun 

aantal dienstjaren en leeftijd, de dienst verlaten. 

 

Voor de projecten welke zijn opgebracht binnen de beleidsmaatregelen zal ook 

middenkader – technisch als administratief aangetrokken moeten worden om de 

projectsupervisie te kunnen uitvoeren.   

 

Upgraden van personeel zal mede via korte in- en externe trainingen geschieden. 
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Afdeling Utiliteitsbouw 

 

Er wordt steeds efficiënter en effectiever gewerkt aan (1) het onderhoud van 

bestaande Staatsgebouwen en daar waar nodig (2) het opzetten van nieuwe 

gebouwen, welke voldoen aan de functionele behoeften van de gebruiker. Immers 

een goede huisvesting heeft een positieve impact op de werkmotivatie en 

arbeidsproductiviteit van landsdienaren in het bijzonder en op de 

overheidsorganisatie in het algemeen.  

 

In 2013, is een aanzet gegeven voor een organisatorische verandering  binnen de 

afdeling, waarbij er een systeem van projectbeheer is toegepast en per ministerie 

projectmanagers worden aangesteld.  In 2015 zal de toepassing van dit systeem 

worden gecontinueerd, terwijl tegelijkertijd steeds zal worden gewerkt aan de 

verdere verbetering hiervan.  

De voordelen van deze werkwijze is het beter afstemmen van voorgenomen 

bouwplannen met de verschillende ministeries, het uitwerken van deze plannen en 

het houden van  aanbestedingen en het monitoren tijdens de projectuitvoering tot aan 

de definitieve oplevering.  

 

Het Ministerie van Openbare Werken draagt de verantwoordelijkheid over alle 

bouwwerken van de overheid, waardoor de omvang aan uit te voeren werken 

aanzienlijk groot is.  De beschikbare capaciteit (projectmanagers) om het beleid voor 

wat betreft de uitvoering zelf ter hand te nemen, komt hierdoor vaak in gedrang. Het 

ministerie is derhalve vaak genoodzaakt om externe consultants aan te trekken voor 

zowel de projectvoorbereiding als voor het dagelijkse toezicht op de uitvoering.  

 

De praktijk heeft uitgewezen dat zowel de financiële als de technische aspecten van 

bouwprojecten centraal moet worden gemanaged. Onlangs werd steeds ondervonden 

dat de informatiestroom niet optimaal dan wel niet tijdig geschiedde tussen het 

bouwministerie en belanghebbend ministerie of instantie. Hierdoor ontstond er onder 

andere vooral vertraging en inefficiëntie in het betalingsproces. Om deze kwestie tot 

het verleden te doen laten behoren heeft de afdeling Utiliteitsbouw een project 

managementsysteem ontwikkeld waarmee het beheer van de projecten steeds 

effectiever en efficiënter plaatsvindt.  

 

Het systeem heeft echter meer opgeleverd dan eerste instantie was bedoeld. Naast het 

beheer heeft dit systeem bewezen een uitstekend database te zijn voor een reëel 

overzicht van status en vordering van het financiële, technische en organisatorische 

aspect van projecten, waardoor niet alleen verslaggeving effectief plaatsvindt maar 

ook projectmatige termijnplanningen van de afdeling op nu veel efficiëntere wijze 

kan geschieden.  

 

Vanwege de effectiviteit wordt dit systeem thans ook door andere technische 

afdelingen van het ministerie geïmplementeerd. Het continu verbeteren van het 
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project managementsysteem vindt ook plaats, om zodoende de output steeds 

eenvoudiger te doen plaatsvinden en uitgebreider te maken. Zo is de afdeling 

voornemens om in 2015 het juridische aspect van projecten beter te gaan 

incorporeren in het systeem.  

 

Het bouwgebeuren in de wereld is niet statisch. Er vinden steeds veranderingen 

plaats van technieken, werkprocessen en projectorganisatie in zijn geheel. Daarom 

wordt het in te zetten kader ook steeds bijgeschoold teneinde in staat te zijn om de 

aldus verzwaarde taken en verantwoordelijkheden adequaat te kunnen uitvoeren. 

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van diensten van externe deskundigen, interne 

opleidingen en toegepaste opleidingen verzorgd door instituten in binnen- en 

buitenland. Dezelfde aanpak wordt uiteraard ook toegepast bij de andere technische 

afdelingen o.a. Restauratie en Onderhoud.  

 

Voor het dienstjaar 2015 zullen weining tot geen nieuwe projecten worden 

voorbereid, aangezien veel lopende projecten en open contracten van het 2014 zullen 

overlopen naar 2015.  Het ligt in de bedoeling om te concentreren op de afronding 

van deze projecten om zodoende te geraken uit de hoeveelheid achterstallige 

projecten.   

 

Via haar missie “ De afdeling Utiliteitsbouw dient de Staat als stuwende kracht bij 

het ontwikkelen, realiseren, restaureren en onderhouden van bouwkundige projecten 

aangaande utiliteitsbouw (overheidsgebouwen die bestemd zijn voor werk, educatie, 

zorg en recreatie), waarbij functionaliteit, duurzaamheid en uitstraling van de 

bouwwerken centraal staan”, tracht de afdeling Utiliteitsbouw het voorgenomen 

beleid uit te voeren in het dienstjaar 2015. 

 

Tot de branche van Utiliteitsbouw horen over het algemeen ziekenhuizen, 

sporthallen, stadions, sportpleinen, kantoorgebouwen, parkeergarages, pleinen, 

dienstwoningen, scholen, theaters, bioscopen, auditoria en historische gebouwen. 

  

Sektie West (District Nickerie en District Coronie) 

 

Sektie West bestrijkt het gebied Coronie en Nickerie. Voor dit gebied worden via de 

beleidsmaatregel 103 “Bouwen van Landsgebouwen” projecten tot een zekere 

omvang gefinancierd.  De afdeling belast met het renoveren van de 

overheidsgebouwen verleent technische assistentie aan andere ministeries voor wat 

betreft de projectvoorbereiding, -begeleiding en de oplevering met ondersteuning 

vanuit Paramaribo indien nodig.  

 

Een andere activiteit welke vanuit deze Sektie wordt ondernomen is het acuut 

verlenen van hulp bij opgetreden schade aan gebouwen alsgvolg van rukwinden. Het 

district Nickerie is in de afgelopen periode geconfronteerd geraakt met dit 

verschijnsel en zal in de toekomst hiermee rekening worden gehouden.  
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Het ministerie zal hierop inspelen door niet slechts hulp aan te bieden maar ook het 

opvoeren van de controle werkzaamheden rond de bouwactiviteiten die aldaar zullen 

plaatsvinden. Het personeel zal voorzien worden in de nodige training om de 

voorgenomen werkzaamheden efficient en effectief uit te voeren. 

 

Afdeling Volkswoningbouw 

 

Vanuit deze afdeling wordt een bijdrage geleverd aan één van de belangrijke 

beleidspijlers van deze regering. Het woningbouwprogramma, welke in 2011 

landelijk is gelanceerd zal voor wat betreft de projecten die vanuit het ministerie zijn 

geïnitieerd en begroot verder worden gevoerd.  De projecten in dit kader zijn het 

woningbouwprogramma te Hanna’s Lust, Richelieu, Marienburg en Para.  Het pilot 

groeiproject te Hanna’s Lust wordt in 2015, vanuit de integrale aanpak verder tot 

ontwikkeling gebracht door het aanleggen van een volledige, volwaardige 

civieltechnische infrastructuur. Het initieel projectplan is uitgebouwd met de nodige 

verruiming van het projectbudget en de uitvoeringstermijn. Voor wat betreft de 

nutsvoorzieningen is een nieuw onderstation van de EBS N.V. reeds in gebruik 

genomen en wordt de watervoorziening aangelegd.  

 

Van de overige projecten zal geheel conform planning gewerkt worden aan de 

gedeeltelijke dan wel definitieve opleveringen.   

 

Vanwege de voorbereidingen in het laatste kwartaal van het dienstjaar 2014, zal voor 

het nieuw project te Wageningen in het district Nickerie een aanzienlijk deel van het 

projectbudget ten laste van de begroting van het dienstjaar 2015 worden opgevoerd.              

De middelen zullen aangewend worden voor het bouw- en woningrijp maken van 

grond voor het opzetten van een 70-tal woningen.  

 

Naast het woningbouwprogramma is het beleid van de regering erop gericht om de 

medische voorziening te optimaliseren en de bereikbaarheid van medische zorg te 

verbeteren.  

In het kader hiervan is een ziekenhuis gepland in het district Wanica, dat vanuit de 

afdeling zal worden mede begeleid en gefinancierd zal worden door de 

Volksrepubliek China.  

De uitvoering zal in 2015 plaatsvinden. De voorstudie naar de mogelijkheden van het 

opzetten van een Wanica Medical Center wordt in 2014 afgerond.  Overeenkomstig 

een intentie  tussen China en Suriname is een expert team naar Suriname 

afgevaardigd voor een feasibility studie ten behoeve van het Wanica Hospital 

Project.  

 

Een ondertekening van de Minutes Of Meeting, MOM, onderschrijft door beide 

partijen de intentie van een grant aan Suriname t.b.v. de bouw van een ziekenhuis in 

Wanica. De grant zal worden aangevuld met een lening, waarvan de hoogte nog 

bepaald moet worden in samenwerking met het Ministerie van Financiën.  
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Vanuit de Surinaamse zijde zal o.m. voorzien worden in:  

- Basisinformatie voor het ontwerp.  

- Nutsvoorzieningen: voldoende energie en water zowel tijdens de bouw als 

bij het in bedrijf zijn van het ziekenhuis.   

- Voldoende personele bezetting voor het te bouwen ziekenhuis. 

- Een ontwikkelingsplan van de omgeving. 

- Een milieustudie. 

China zal worden gevraagd het te gebruiken materiaal alsmede te installeren 

apparatuur aan de Surinaamse standaarden voldoet en dat een percentage van de in te 

zetten werkkrachten van Surinaamse komaf is. 

 

Afdeling Algemene Zaken 

 

Het project dat de afdeling Algemene Zaken in het dienstjaar 2015 is voornemens uit 

te voeren is het aantrekken van een professioneel bewakingsbedrijf voor het 

Ministerie van Openbare Werken ter bewaking van de volgende objecten: 

 Hoofdkantoor OW 

 Autowerkplaats/ Vuilophaal en Verwerkingsdienst (Duisburglaan) 

 Openbaar Groen 

 Meteo dienst/WLA  

Een van de voornaamste taken van de afdeling Algemene Zaken is het zorgdragen 

van een adequate bewaking op gebouwen, terreinen en opstallen van het Ministerie. 

In het kader van het professionaliseren van het bewaken van gebouwen, terreinen en 

opstallen van het Ministerie van Openbare Werken is gemeend de bewakingsdienst 

te outsourcen.  

De reden hiertoe is:   

 Het ontbreken van mankracht 

 Het ontbreken van kennis op het niveau van professionele bewaking in de 

eigen organisatie 

 Het effect van kostenverlaging (synergie effecten) 

 Het groot aantal ziekteverzuim van de beschikbare mankracht. 

 

Voordelen voor het aantrekken van een bewakingsbedrijf 

 

Het grote voordeel aan een bewakingsonderneming is het logistiek gebeuren. Als 

klant hoeft men zich niet veel aan te trekken, alles is contractueel en wettelijk 

afgesproken.  
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Enkele voordelen zijn:   

 Kostenbesparing 

 Beschikbaarheid 

 Flexibel capaciteitsbeheer. 

Door te outsourcen kan de capaciteit en bezetting beter beheerd worden. Het inhuren 

van personeel wordt overgelaten aan een externe dienstverlener met wie het 

Ministerie afspraken maakt over kwantitatieve en kwalitatieve resultaten, aantal uren 

en/of andere verplichtingen. 

 

DIRECTORAAT BOUWKUNDIGE WERKEN EN DIENSTVERLENING  

 

TITEL I: Apparaatskosten  

Bedragen x SRD 1.000 
Code Kostensoort Real. 

2013 
Vermoedelijk 

beloop 

2014 

Raming 

2015 

Raming 
2016 

Raming 
2017 

Raming 
2018 

Raming 
2019 

10 Personeelskosten 11.925 12.656 12.927 13.573 14.252 14.963 15.712 

20 Materiële kosten 1.739 3.487 5.097 5.352 5.620 5.901  6.196 

30 Subsidies en 
Bijdragen 

 
0.2 

0 1 1 1 1 1 

40 Aanschaffingen 
  

 
1.748 512 337 354 372 391 512 

 Totaal Gewone 

Dienst 

 

15.412 16.655 18.362 19.280 20.245 21.256 22.421 
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Tabel I 

 

Het personeelsbestand van het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening 

ziet er als volgt uit per 1 mei 2013  

 

Onderdeel Afdeling   Aantal     Totaal   Lonen 

        2015 2014 2015 2014 

15.1.001.10.00.01 Departementsleiding 24 28 1.169.952 1.228.740 

15.1.002.10.00.01 Alg.en Huish. Dst. 62 21 951.156 337.716 

15.1.003.10.00.01 Begr. en Fin. Zkn. 26 25 662.712 658.320 

15.1.004.10.00.01 Personeelszaken  20 21 458.652 475.440 

15.1.005.10.00.01 Agenda, Post 6 5 120.360 96.504 

15.1.006.10.00.01 Interne Controle 16 16 284.376 367.500 

15.1.010.10.00.01 Utiliteitsb.   26 22 597.493 467.621 

15.1.011.10.00.01 Rest. Onderh. 117 135 2.166.864 2.473.020 

15.1.013.10.00.01 B.W.T.   42 41 1.041.552 1.022.592 

15.1.014.10.00.01 Volkswoningbouw 11 11 266.820 252.468 

15.1.018.10.00.01 Sektie West 15 17 300.108 303.110 

    15.1.019.10.00.01  Onderz. en Dataverz.  9 9 193.968 193.968 

    15.1.020.10.00.01  Planning  9 9 193.968 193.968 

       15.1.021.10.00.01  Milieu  9 9 193.968 193.968 

       5.1.022.10.00.01  Verkavelingen en Advies  22 18 464.564 362.990 

 
                            Sub-tot.  414 387 9.066.513 8.627.925 

 

De personeelskosten van het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening 

voor het jaar 2015 zien er als volgt uit: 

Bedragen x SRD 1.000 

 
Kostensoort: 2015 2014 

Salarissen (Lonen, overwerk, vakantietoeslag, bijdrage pensioen, 

bijdrage SZF, bonussen en gratificatie) 

11.833 11.330 

Vacatie- en onderstanden (vacatiegelden) 44 46 

Toelagen (functionele, persoonlijke, gezins-, detachering, 

waarnemingstoelagen en inconveniënten) 

313 299 

 

Vergoedingen (vervoers-, representatie- en telefoonverg.) 286 240 

Opleidingen 170 221 

Externen (contractanten, tijdelijk personeel, deskundigen 
binnenland en deskundigen buitenland) 

281 520 

   

Totaal 12.927 12.656 
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Toelichting 

 
Personeelskosten 

Het totaalbedrag voor personeelskosten voor het dienstjaar 2015 bedraagt 
SRD 12.927.000,- waarvan voor salarissen en vakantietoelage een bedrag 
SRD  10.281.428,-  is opgenomen. 
 
Het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening telt in totaal 414 

personeelsleden waarvan de gemiddelde leeftijd 48 jaar is. Te rekenen vanaf 1 mei 

2013 tot en met 30 april 2014 zijn er 66 personen in dienst getreden terwijl in de 

dezelfde periode 43 personeelsleden de dienst hebben verlaten om diverse redenen 

z.a. pensioen, ontslag, overplaatsing, etc. 

  

Het personeelsbeleid heeft een aantal aandachtspunten – vergrijzing met als gevolg 

een hoge uitstroom, zeer minieme instroom ten opzichte van de uitstroom, weinig 

hoger kader -  welke met medewerking van de Raad van Ministers en het ministerie 

van Binnenlandse Zaken verholpen kunnen worden. Derhalve zal vanuit het 

directoraat gewerkt worden aan het opbouwen van een gekwalificeerd 

personeelsbestand niet alleen op stafniveau maar ook op (technisch) uitvoerend 

niveau. Knelpunten met betrekking tot de presentie zijn enigszins tot een minimum 

weggewerkt middels de introductie van een prikklok systeem. Het aantal onwettige 

afwezigen is teruggebracht en worden maatregelen conform de personeelswet 

strikter opgevolgd. Dit zal ook de trend zijn in 2015 en zal het prikklok systeem 

verder uitgebreid worden naar meerdere werklocaties van het ministerie c.q. 

directoraat. 

 

Het beleid rond training welke in 2014 is opgestart zal ook in 2015 verder worden 

uitgevoerd. Op elk niveau zal personeel getraind worden, waarbij optimaal gebruik 

zal worden gemaakt van de mogelijkheden van buitenlandse beurzen en/ of 

trainingen.  

 

In onderstaande tabellen wordt de personeelsdata m.b.t. onder andere: aantal 

werknemers naar dienstjaar, leeftijdsklasse en ziekte verzuim weergegeven. 
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Tabel II 
AANTAL WERKNEMERS NAAR DIENSTJAAR  

VAN HET DIR. BWD. STAND PER 30/04/13  

   

DIENSTJAAR 

AANTAL 

 2015 

AANTAL  

2014 

<=5 100 91 

6-10 59 76 

11-15 23 17 

16-20 7 6 

21-25 31 59 

26-30 70 56 

31-35 30 30 

36-40 62 50 

>=41 1 1 

TOTAAL ACTIEF 383 386 

TOTAAL INACTIEF     31 1 

GENERAAL TOTAAL 414 387 

Het gemiddelde aantal dienstjaren per werknemer  is  22 jaar.  

 

Tabel III. 

 

AANTAL WERKNEMERS NAAR LEEFTIJDSKLASSE 

VAN HET DIR. BWD. STAND PER 30/04/13  

   

LEEFT.KLASSE AANTAL 2015 AANTAL 2014 

<= 25 10 10 

26-30 37 41 

31-35 51 48 

36-40 32 32 

41-45 28 43 

46-50 67 75 

51-55 85 65 

56-60 73 71 

>=61 0 1 

TOTAAL ACTIEF 383 386 

TOTAAL INACTIEF 31 1 

GENERAAL TOTAAL 414 387 

 

De gemiddelde leeftijd per werknemer is 48 jaar. 



2015                                                             19                                                  No. 126   

 

   

Tabel IV     

Ziekteverzuim t.r.v. 1 mei 2013 tot en met 30 april 2014 

van het Dir. BWD.    

     

Verzuim redenen 2014 2013 

  Absoluut Procentueel Absoluut Procentueel 

Ziek zonder attest 1.756 37.20% 2.639 39.32% 

Ziek met attest 2.964 62.80% 4.072 60.68% 

Totaal 4.720 100.00% 6.711 100.00% 

 

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. BWD 

Stand per 30/04/2013   

Kader 2015 2014 

Lager 243 253 

Midden 115 106 

Hoger 8 6 

Top 16 14 

Overige 1 7 

Inactief 31 1 

Totaal 414 387 

 

2012         2013 

Indeling op basis inschaling ABB.     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) 

 

 

Materiele kosten 

    Bedragen x SRD 1.000 

Kostensoort:  2015 2014 

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

algemeen) 

5.097 3.484 

 

Het totaal bedrag van 2015 voor kostensoort materiёle kosten bedraagt in totaal  

SRD 5.097.200,-  
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Een bedrag van SRD 75.000 is gereserveerd ten laste van Huur van vaar- en 

voertuigen  i.v.m. de uitoefening van diverse veldwerkzaamheden door de diverse 

afdelingen. Deze werkzaamheden hebben betrekking op onder meer: 

-  t.b.v. afdeling Restauratie en Onderhoud                                                                        

Het verrichten van renovatiewerkzaamheden aan diverse 

overheidsgebouwen door de opzichters. 

-  t.b.v. de afdelingen Utiliteitsbouw, Volkswoningbouw, Bouw- en 

Woningtoezicht en Sektie West                                                                                                                                                             

Het houden van toezicht in verband met het bouwen van dienstwoningen, 

overheidsgebouwen etc. in stad, districten en in het binnenland door de 

supervisors. 

 

Voor binnenlandse verblijfskosten is er een bedrag van SRD 40.500,- opgenomen 

aangezien een aantal projecten buiten Paramaribo worden uitgevoerd en dient voor 

de accommodatie gezorgd te worden.  

 

Voor het aankopen van brandstof en smeermiddelen voor overheidsvoertuigen, 

banden, onderdelen etc. t.b.v. het Directoraat B.W.D.,  is ten laste van 

grootboekrekening “Onderhoud en Exploitatie van dienstvoertuigen” gereserveerd 

SRD 253.774,-  

 

Verder is uitgetrokken voor de nutsvoorzieningen telefoon, elektriciteit en water een 

bedrag van SRD 926.640,-. Het resterend bedrag ad. SRD 3.801.286,- is 

gereserveerd voor het overige gebruik van goederen en diensten. 

 

Subsidie en bijdragen 

 Bedragen x SRD 1.000 

Kostensoort: 2015 2014 

Subsidie en bijdragen 1 0 

 

Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag ad. SRD 1.000,- uitgetrokken voor donaties 

aan organisaties en individuen. 

 

Aanschaffingen 

 Bedragen x SRD 1.000 

Kostensoort: 2015 2014 

Aanschaffingen (inventaris, automatisering,  

gereedschappen  en  vervoermiddelen) 

337 512 
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Voor het jaar 2015 is een totaalbedrag van SRD 337.000,- opgenomen voor 

aanschaffingen. Hoewel het afgelopen jaar de verouderde kantoorinventaris 

grotendeels vervangen is, is het toch noodzakelijk voor het dienstjaar 2015 een 

bedrag te reserveren voor de aanschaf van divers kantoormeubilair indien dat 

gewenst is. Voor de aanschaf van diverse technische instrumentarium worden ook 

middelen opgebracht.  

 

TITEL 11: Beleidsprogramma’s 

 

Tabel 1:  Bedragen x SRD 1.000 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Sociaal Maatschappelijk Welzijn         

 Real. 

2013 

Vermoedelijk 

beloop 
2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

100 Verbetering van 

Landsgebouwen 
1.752 1.053 8.000 8.400 8.820 9.261 9.724 

101 Bouw en uitbr.v. 

Landsgebouwen 
44.648 41.912 72.978 76.627 80.458 84.481 88.705 

103 Bouwen van 

landsgebouwen 
143 646 1.475 1.549 1.626 1.707 1.793 

104 
Volkswoningbouw 67.561 30.440 120.051 153.083 135.737 100.000 80.000 

 
        

 
Totaal 114.104 74.051 202.504 239.659 226.641 195.449 180.222 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu         

106 Ruimtelijke 

Ordening urbane 

gebieden 

149 358 1.610 1.691 1.775 1.864 1.957 

         

 Totaal 149 358 1.610 1.691 1.775 1.864 1.957 

 Generaal totaal 114.253 74.409 204.114 241.350 228.416 197.313 182.179 
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Onderstaand volgt een overzicht van de beleidsmaatregelen met vermelding van de 

financieringsmodaliteit: 

  
 

Beleidsmaatregel 
Begroting (in 

SRD) 

Overheidsbijdrage 

(in SRD) 

 

Lening (in SRD) 

Lopende lening 

Nog te sluiten 

lening 

Verbetering van 

Landsgebouwen 
8.000.000 8.000.000 0  0  

Bouw en uitbreiding van 
landsgebouwen  

72.978.000 72.978.000 0 0 

Bouwen van landsgebouwen  1.475.000 1.475.000 0 0 

Volkswoningbouw  120.051.000 21.551.000 85.000.000 13.500.000 

Ruimtelijke ordening urbane 

gebieden  
1.610.000 1.610.000 0 0 

TOTAAL 204.114.000 105.614.000 85.000.000 13.500.000 

 

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 Ontwikkeling. 

Tabel 2         

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied: Sociaal Maatschappelijk Welzijn  

Omschrijving/ toelichting uit Ontwikkelingsplan 

 Verwachtte 

Beleidsresultaten per eind 

2014 

Verwachtte 

Beleidsresultaten per eind 

 2015 

Beleidsprogramma:  

100 Verbetering van           

landsgebouwen 

Het geraamd bedrag is 

voornamelijk besteed aan het 

grondig renoveren en 

eventueel afbouwen van  

diverse overheids-gebouwen.                      

Er zullen renovatie-

werkzaamheden worden 
verricht aan diverse 

afdelingen v/h Min. van O.W. 

en andere 
overheidsgebouwen in 

Paramaribo en districten. 

101 Bouw en uitbr. van landsgeb. en  

ambtenarenwoningen 

Het verwacht resultaat is de 

totale besteding van het 

geraamd bedrag aan de 

uitvoering van de lopende 

Er zal gewerkt worden aan de 

afbouw van diverse 

overheidsgebouwen en het 

restaureren  van monumentale 
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projecten w.o. het renoveren 

van kantoor-gebouwen die in 

slechte staat verkeren en het 

nieuw opzetten van diverse 

kantoorgebouwen. 

panden. Eveneens ook voor 

nieuw op te zetten overheids-

gebouwen. 

103 Bouwen van landsgebouwen Het geraamd bedrag is 

besteed  aan de renovatie van 

diverse dienstwoningen en 

kantoorruimten. 

 

Renoveren van 
dienstwoningen van het Min. 

van Openbare Werken en 

diverse kantoorruimten i/h 
district Nickerie. 

104 Volkswoningbouw 
De voorgenomen 

woningbouw projecten in 
stad en district zijn 

uitgevoerd.   

Het verrichten van reguliere 

werkzaamheden en het 
bouwen van woningen in 

geheel Suriname. 

Ontwikkelingsplan-Beleidsgebied Ruimtelijke Ordening en Milieu 

Omschrijving/ toelichting uit Ontwikkelingsplan 

 Verwachtte 

Beleidsresultaten per eind 

2014 

Verwachtte 

Beleidsresultaten per eind 

2015 

Beleidsprogramma: 
  

106 Onderzoek en dataverzameling Het is verwachtbaar dat de 

beleidsprojecten zoals 

opgenomen  gerealiseerd 

zullen worden door volledige 

besteding van het geraamd 

bedrag. 

Het bedrag zal besteed 

worden aan het aantrekken 

van consultancy. 

 

Toelichting op de Beleidsdoelen 

 

Geheel conform de taakstelling van het Directoraat Bouwkundige Werken en 

Dienstverlening zal, binnen het beleidsgebied Sociaal Maatschappelijk Welzijn en 

Economische Ontwikkeling, 

- de verdere aanpak van het  groot achterstallig onderhoud van 

Staatsgebouwen ter hand worden genomen,  

- vanwege de grote vraag naar Staatsgebouwen, functioneel als 

architectonisch nieuwbouw plaatsvinden en 

- zullen woningen in stad en districten worden gebouwd. 
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Met haar verantwoordelijkheid is het ministerie van Openbare Werken belast met het 

beleid, de planning en de ontwikkeling van algemene structurele bouwkundige 

voorzieningen ten algemene nutte. Primair is het voorzien in adequate huisvesting 

van Staatsorganen en overheidsdiensten evenals het onderhoud daarvan.  Het 

ministerie is zich er van bewust dat de schaarse beschikbare middelen efficiënt 

besteed moeten worden doch stelt voorop dat duurzaam onderhoud moet 

plaatvinden. De voordelen van goed en regelmatig onderhoud verlengen immers de 

levensduur van de staatsgebouwen. 

 

In het dienstjaar 2015 zullen de beleidsprogramma’s “100 Verbetering van 

landsgebouwen”, “101 Bouw en uitbreiding van landsgebouwen en 

ambtenarenwoningen”, “103 Bouwen van landsgebouwen (sectie Nickerie)” en 

“104 Volkswoningbouw” voor het merendeel gericht zijn op de uitvoering en 

monitoring van de lopende bouwkundige projecten. 

Dit zal geschieden middels de contractuele samenwerking die er bestaat tussen het 

ministerie van Openbare Werken als opdrachtgever en directievoerders als 

opdrachtnemers. Het streven is de achterstand in de uitvoering weg te werken en 

zoveel als mogelijk de projecten technisch 100% op te leveren voor de gebruikers 

met name de ministeries voor wie de projecten worden uitgevoerd.  

 

Prioriteit zal worden gegeven aan de projecten die technisch gezien reeds in een ver 

gevorderd stadium zijn. In samenwerking met het ministerie van Financiën zal 

tevens ook getracht worden de financiële achterstanden weg te werken. 

 

De projecten in 2015 die betrekking hebben op het voorgaande zijn o.a. 

100 - Verbetering van landsgebouwen met hun toebehoren Restauratie en 

Onderhoud 

 
 No Omschrijving Locatie Werken 

t.b.v.  Bedrag 

1 

Herindeling en renoveren van 
werk en ontvangst-ruimte op de 

begane grond van het hoofd-

kantoor van het Min. van OW  

Mr. J. Lachmonstraat  Min. v. O.W. 347.500 

      

2 

Het bouwen van een nieuwe 
werkloods en het renoveren van 

het hoofdgebouw t.b.v. de 

Waterloopkundige dienst.  

Mr. J. Lachmonstraat  

Min. v. O.W. 

1.744.700 

3 Staatslogeergebouw te Totness  Coronie Min. v. O.W. 1.082.354 
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4 

Het leveren, installeren en geheel 

bedrijfsvaardig opleveren van 
koelinstallaties t.b.v. diverse 

kantoorruimten van het Min. van 

OW  

Mr. J. Lachmonstraat  Min. v. O.W. 22.538 

 5 
Het schilderen van een nieuw- 
bouw brandweerkazerne  

 Kwatta 
Min. v. O.W. 

3.155                

6 
Het renoveren van de sanitaire 

ruimten van het Min. van OW  
Mr. J. Lachmonstraat  

Min. v. O.W. 
1.025.802 

7 

Het slopen van 3 stuks bestaande 

liftinstallaties en install. van 3 st 

nieuwe pers. liftinstallaties i/d 

bestaande liftschachten van het 

hoofdgebouw v/h Min. van OW  

Mr. J. Lachmonstraat  

Min. v. O.W. 

518.037 

8 

Renovatie plafond begane grond, 
1e en 2e etage, Puien begane 

grond 1e en 2e etage van het 

hoofdgebouw v/h Min. van OW 

Mr. J. Lachmonstraat  

Min. v. O.W. 

1.898.150 

9 
Het renoveren van het 
kantoorgebouw centraal garage 

aan de Duisburglaan   

Duisburglaan 
Min. v. O.W. 

482.764 

10 

Het renoveren van het gebouw 

v/d First Lady o/d hoek v/d 
Tamarindelaan en Henck 

Arronstraat. 

Henck Arronstraat Min. v. O.W. 

875.000 

 Totaal   8.000.000 

 

101 - Bouw en uitbreiding van landsgebouwen en ambtenarenwoningen   

(Utiliteitsbouw) 

 

Lopende projecten 

 
    No Omschrijving Lokatie Werken t.b.v. Bedrag 

1 

Het afbouwen van een 

praktijklokaal voor de 
Barronschool te Moengo 

Marowijne Minov                 196.505  

2 

Het bouwen, renoveren en 

schilderen van leslokalen 

alsmede dienstwoningen op 
diverse lokaties tbv het 

Ministerie van Onderwijs   

Brokopondo Minov                54.120  

3 

Het bouwen en schilderen 

van dienst-woningen en een 

mediatheek te Atjoni  

Sipaliwini Minov                    163.950  
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4 

Het bouwen en schilderen 

van school-lokalen en 

dienst-woningen te 
Brokopondo  

Brokopondo Minov                   2.078.470  

5 

Het bouwen en schilderen 
van school-lokalen en 

dienst-woningen op diverse 

lokaties tbv het Ministerie 
van Onderwijs en Volks-

ontwikkeling te Tjaikonde  

Sipaliwini Minov                    150.000  

6 
Het bouwen en schilderen 
van school-lokalen alsmede 

dienst-woningen te Goejaba  

Sipaliwini Minov                    490.143  

7 

 Het bouwen en schilderen 

van school-lokalen alsmede 
dienst-woningen te 

Manlobi 

Sipaliwini Minov  2.043.320  

8 
Het bouwen en schilderen 

van leslokalen te Albina 
Marowijne Minov                    1.084.571  

9 

Het bouwen van een 

internaat op 
Stoelmanseiland in het 

distrikt Sipaliwini 

Sipaliwini Minov                    442.580  

10 

Het bouwen van een 

internaat te Atjoni in het 

district Sipaliwini 

Sipaliwini Minov 3.044.133  

11 Het bouwen en schilderen 

van dienst-woningen en een 
computerzaal te 

Stoelmanseiland tbv het 

Ministerie van Onderwijs 
en Volksontwikkeling 

Sipaliwini Minov                   2.468.332  

12 Renovatie en nieuwbouw 

Blufpand-school 

Paramaribo Minov                   30.000  

13 Renovatie en nieuw-bouw 

SMA Nooranischool 

Paramaribo Minov                 365.919  

14 Renovatie AT Calorschool Paramaribo Minov                      109.010  

15 Renovatie VWO4 Paramaribo Minov                 72.077  

16 Nieuwbouw SPI Paramaribo Minov                      530.003  

17 Nieuwbouw OS 

Petuniaschool 

Paramaribo Minov                   747.800  

18 Nieuwbouw perc 7 (OS 
Marowijneproj., OS 

Beekhuyzen, OS Flustr2) 

Paramaribo Minov                   45.233  

19 Nieuwbouw  

AT Calorschool 

Paramaribo Minov                   30.000  
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20 Zinniaschool Paramaribo Minov                   25.000  

21 Hendrikschool Paramaribo Minov                   41.878  

22 Polanenschool                                                     Paramaribo Minov                74.450  

23 Kuldipsinghproject Paramaribo Minov                     36.502  

24 OS Tourtonne 3 Paramaribo Minov 3.309  

25 Swami Wirjanand Paramaribo Minov                103.503 

26 Het begeleiden en uitvoeren 

van het project: De bouw 

van een educatiecentrum 
tbv het basisonderwijs te 

Kwamalasamutu in het 

district Sipaliwini middels 
het Community 

involvement en public 

partnership model 

Sipaliwini Minov                    234.584  

27 Het bouwen van een school 

op Kalebaskreek 

Saramacca Minov                    1.724.057  

28 

Het verrichten van 

ingenieurs- en 
advieswerkzaamheden en 

het dagelijks houden van 

toezicht bij de uitvoering 
van het project: 

“restauratie, ren. en 

schilderen van het 
pol.bureau gelegen aan de 

Keizerstraat no.25 tbv het 

Min. van JusPol” 

Paramaribo JusPol                     135.388  

29 

Het verrichten van 
ingenieurs- en 

advieswerkzaamheden en 

het dagelijks houden van 
toezicht bij de uitvoering 

van het project: “het 

afbouwen van het Jeugd 
Correctie Centrum (J.C.C. 

complex) te Santo Boma 

Wanica JusPol                599.700 

30 

Projecten tbv de Centrale 

Penitentiare Inrichting te 
Welgedacht A weg (Santo 

Boma) 

Wanica JusPol                   445.154  
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31 

Het bouwen van een 

betonnen verdiepings-
gebouw tbv het Forensisch 

Opsporings-instituut aan de 

Duisburglaan en het 
bedrijfsklaar installeren van 

nutsvoorzieningen 

Paramaribo JusPol                461.701  

32 

Het bouwen en schilderen 

van een politiepost in het 
district Coronie aslmede het 

bedrijfsvaardig leveren en 

installeren van de 
electrischewaterleiding-

installatiesterreinwerk-

zaamheden  

Coronie JusPol                   1.550.561  

33 

Het verrichten van 

direcievoeringswerk-

zaamheden en het dagelijks 
houden van toezicht bij de 

uitvoering van het project 

“het bouwen en schilderen 
van het Politiebureau te 

Totness in het district 

Coronie tbv het Ministerie 
van Justitie en Politie 

Coronie JusPol                     163.971  

34 

Het bouwen en schilderen 

van een Politiepost te 
Richelieu alsmede het 

bedrijfs-vaardig leveren en 

installeren van de 
electrischewaterleiding-

installatiesterreinwerk-

zaamheden 

Commewijne JusPol                   179.840  

35 

Het verrichten van 
directievoeringswerk-

zaamheden en het dagelijks 

houden van toezicht bij de 
uitvoering van het project: 

“het bouwen en schilderen 

van het Politiebureau te 
Richelieu in het district 

Commewijne tbv het 

Ministerie van Justitie en 
Politie 

Commewijne Juspol                   22.964  

36 
Het schilderen van een 

Politiepost te Santo Dorp 
Wanica JusPol                   6.883 

37 

Het uitbreiden, herindelen 

en schilderen van het 

politiebureau te Groningen 

in het district Saramacca 

tbv het Ministerie van 

Justitie en Politie 

Saramacca JusPol 337.023                
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38 

Het bouwen en schilderen 

van dienstwoningen op 
diverse lokaties tbv het 

Ministerie van Justitie en 

Politie te Meerzorg in het 
district Commewijne 

perceel 1 en perceel 2 

Commewijne JusPol                62.609 

39 

Het bouwen van 4 (vier) 

stuks 2 units woningen te 
Brokopondo Centrum tbv 

het Ministerie van Justitie 

en Politie 

Brokopondo JusPol 690.241 

40 

Het bouwen en schilderen 

van een politiepost, een 

dienst-woning en een 
aanmeer-steiger tbv het 

Ministerie van Justitite en 

Politie te Benzdorp 

Sipaliwini JusPol 1.344.645 

41 

Het bouwen en schilderen 
van een politiepost, een 

dienst-woning en een 

aanmeer-steiger tbv het 
Ministerie van Justitite en 

Politie te Stoelmans-eiland 

Sipaliwini JusPol                     1.976.301  

42 

Het bouwen en schilderen 

van dienst-woning te 

Paradise en Corantijnpolder 

tbv het Ministerie van 
Justitie en Politie in het 

district Nickerie (perceel 4 

en 6) Corantijnpolder en 
Paradise 

Nickerie JusPol 165.894 

 

43 

Het bouwen en schilderen 

van dienst-woning te 
Wageningen en herindelen 

van het politiebureau Nw 

Nickerie tbv het Ministerie 

van Justitie en Politie in het 

district Nickerie (perceel 1 

Wageningen en perceel 7 
Nw. Nickerie)  

Nickerie JusPol                   144.657  

44 

Het bouwen en schilderen 

van een politiepost, een 

dienst-woning en 2-tal 2-
units woningen te 

Brownweg tbv het 

Ministerie van Justitie en 
Politie 

Brokopondo JusPol 550.635 
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45 

Het verrichten van bouw- 

en renovatie-
werkzaamheden bij de 

Penitentiaire Inrichting 

Hazard (P.I.H.) inclusief 
beheerderswoningen in het 

district Nickerie tbv het 

Ministerie van Justitie en 
Politie 

 

 
 

 

Nickerie 

 

 
 

 

JusPol 

 

 
 

 

438.539 

46 

Het renoveren, uitbreiden 

en schilderen van het 

politiebureau Nieuwe 
Haven 

Paramaribo JusPol 1.685.513 

47 

Restauratie, renovatie en 

schilderen van het 
Hoofdgebouw van de 

afdeling 

Vreemdelingenzaken van 
het Ministerie van Jus & 

Pol a/d Grote Combeweg 

no.3 

Paramaribo JusPol 254.774 

48 

Restauratie, renovatie en 
schilderen van het gebouw 

van het Min. van Jus & Pol 
a/d Henck Arronstraat no.1 

Paramaribo JusPol 437.430 

 

49 

Het bouwen en schilderen 
van een politiepost, een 

dienst-woning en een 

tweetal 2-unitswoningen 
tbv het Ministerie van 

Justitie en Politie te Apoera 

in het distrikt Sipaliwini 

Sipaliwini JusPol 984.973 

50 

Het leveren en installeren 

van electro-technische 

installatie tbv het 
Hoofdbureau van Politie 

Paramaribo JusPol 1.993.492 

51 

Het leveren, installeren van 

data/voice, ventilatie- en 
lucht-behandelings- en lift 

installatie tbv het 

Hoofdbureau van Politie 

Paramaribo JusPol 2.146.400 

52 

Het leveren en installeren 
van waterleiding installatie 

tbv het Hoofdbureau van 

Politie 

Paramaribo JusPol 140.974 

53 
De renovatie van het 

plantagehuis te Alliance 
Commewijne BiZa 825.301 

54 
Renovatie woning DC te 

Fort Nieuw Amsterdam 
Commewijne BiZa 56.250 
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55 

Het renoveren, restaureren 

en schilderen van de 
Congreshal gelegen aan het 

Onafhankelijkheidsplein 

no.3 

Paramaribo BiZa 304.738 

56 

CBB Klaaskreek Bestek en 
voorwaarden voor het 

bouwen van een nieuw-

bouw kantoor voor de 
bureaus voor Burger-zaken 

te Klaaskreek perceel 1, 

Brownsweg perceel 2, 
Atjoni perceel 3 

(Klaaskreek) 

Brokopondo  BiZa 239.136 

 

57 

CBB Klaaskreek Bestek en 
voorwaarden voor het 

bouwen van een nieuw-

bouw kantoor voor de 
bureaus voor Burger-zaken 

te Klaaskreek perceel 1, 

Brownsweg perceel 2, 
Atjoni perceel 3 

(Brownsweg) 

Brokopondo  BiZa 229.743 

58 

CBB Klaaskreek Bestek en 

voorwaarden voor het 

bouwen van een nieuw-

bouw kantoor voor de 
bureaus voor Burger-zaken 

te Klaaskreek perceel 1, 

Brownsweg perceel 2, 
Atjoni perceel 3 (Atjoni) 

Sipaliwini  BiZa 499.832 

59 

Het bouwen van een 

Bureau voor Burger-zaken 
te Tijgerkreek (perceel 1) 

Saramacca BiZa 498.851 

60 

Het bouwen van een 

Bureau voor Burger-zaken 

te Santodorp (perceel 2) 

Wanica BiZa 790.625 

61 
Het renoveren van het 
gebouw gelegen aan het 

Onafhankelijkheidsplein 

Paramaribo BiZa 2.081.499 

62 

Het renoveren van het 

wachtgebouw te Fort 
Zeelandia 

Paramaribo BiZa 711.470 

63 

Het renoveren van het 
wachtgebouw, Staats-raad 

en herindelen 

gevangenisgebouw te Fort 
Zeelandia 

Paramaribo BiZa 321.429 
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64 
Renovatie en herindelen 

van het Presidentieel Paleis 
Paramaribo BiZa 1.762.100 

65 

Het verrichten van 

directievoeringswerk-

zaamheden en het dagelijks 
toezicht van het projekt 

“De renovatie van het 

Presidentieel Paleis” 

Paramaribo BiZa 118.671 

66 

De renovatie het Nickerie 

Indoor Stadion te 

Commissaris Van 
Pettenpolder in het district 

Nickerie tbv het Ministerie 

van Sport- en Jeugdzaken 

Nickerie  SJZ  384.846 

67 

Het bouwen van een 
districtskantoor in he 

district Para tbv het 

Ministerie van Regionale 
Ontwikkeling 

District Para RO 3.140.421 

68 

Het bouwen van een 

kantoorgebouw tbv DC 
Paramaribo Zuid-West van 

het Ministerie van 

Regionale Ontwikkeling 

District 

Paramaribo 
RO 1.605.871 

70 

Het renoveren van het 
belastingkantoor Nickerie 

tbv het Ministerie van 

Financien 

Nickerie Financien 2.151.156 

71 

Het renoveren en 

verbouwen van het 
Douanekantoor te Albina in 

het district Marowijne 

Marowijne Financien 176.881 

72 

Het renoveren van het 
torengebouw en het balkon 

gedeelte van het 

hoekgebouw van het 
Ministerie van Financien 

Paramaribo Financien 143.569 

73 

Het verrichten van 

renovatie werkzaam-heden 

aan het kantoor-gebouw 
CEBUMA  van het 

Ministerie van Financien 
aan de  

L. Vriesdelaan no. 5 

 Financien 1.219.573 

74 

Het bouwen en schilderen 

van 2 kantoorgebouwen tbv 
het Directoraat 

Milieubeheer aan de 

Kernkampweg in het 
district Paramaribo 

Paramaribo OW 285.513 
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75 

Het bouwen en schilderen 

van een beheerderswoning 
bij de sleephelling naar 

Bigipan in het district 

Nickerie 

Nickerie OW 54.947 

76 

Het bouwen en schilderen 
van een kantoorgebouw tbv 

het Ministerie van 

Openbare Werken te 
Apoera in het district 

Sipaliwini 

Sipaliwini OW 243.288 

77 

Het bouwen en schilderen 

van een kantoorgebouw tbv 

het Ministerie van 

Openbare Werken te 
Rijsdijk in het district Para 

Para OW 990.599 

78 

Het van binnen en buiten 

schilderen van een 

kantoorgebouw en 
omrastering voor afdeling 

Planten-bescherming van 

het Ministerie van L.V.V. 

Paramaribo LVV 77.530 

79 

Het leveren, installeren en 

bedrijfsvaardig opleveren 

van de elektrische licht- en 

krachtinstallaties tbv het 

gebouw van de Planten-

bescherming hoek 
Kankantrie/Bolletriestr. 

Paramaribo LVV 162.804 

80 

Het leveren, installeren en 

bedrijfsvaardig opleveren 
van de waterl.-, hydrofoor- 

en gasinstallatie tbv het 

gebouw van de Planten-
bescherming hoek 

Kankantrie/Bolletriestr. 

Paramaribo LVV 26.548 

81 

Het renoveren, 

herinrichten, uitbreiden en 

schilderen van het gebouw 

van het Ministerie van 

Natuurlijke Hulp-bronnen 
aan de Grote Combeweg 

no. 9 

Paramaribo NH 119.543 

82 

Het restaureren van het oud 
gebouw van 

Ontvangstkantoor te Nw. 

Nickerie 

Nickerie ATM 330.050 

83 

Het bouwen v/e 
Stationsgebouw, lucht-

verkeerstoren en 
parkeergarage voor 

brandweervoertuigen te 

vliegveld Zorg en Hoop 

Paramaribo TCT 170.256 
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84 

Het renoveren v/d 

legereenheid te Afobaka i/h 
distr. Brokopondo 

Brokopondo Defensie 151.316 

85 

Het bouwen en schilderen 

v/e woning voor 

Commandant Vaste 
Kampstaf te Albina, in het 

distr. Marowijne 

Marowijne Defensie 27.371 

86 

Het renoveren, restaureren 
en schilderen v/d gebouwen 

N3, N4, N5 i/d Memre 

Buku Kazerne a/d 

Noordzijde v/d Verl. 

Gemenelandsweg 

Paramaribo Defensie 343.138 

87 

Het herbouwen en 

schilderen v/d verschillende 
gebouwen o/h detachement 

te Brownsweg i/h distr. 

Brokopondo 

Brokopondo Defensie 296.250 

88 

Het bouwen v/d 
omrastering, het uitbreiden 

en renoveren v/h legerings- 

gebouw te Snesikondre 

Marowijne Defensie 342.735 

89 

Het renoveren en schilderen 
v/e 3-tal  barakken tbv. 

VAO (Voortgezet 

Algemene Opleiding) te 
BBZ (Bos Bivak Zanderij) 

i/h distr. Para met daarbij 

behorende toilettengroep  

Para Defensie 239.576 

90 

Het rehabiliteren v/h 
voorplein en parkeer-plaats 

v/h Ministerie van Defensie 

a/d Kwattaweg no.29 

Paramaribo Defensie 523.462 

91 

Het renoveren v/e 
recreatiezaal v/d Stichting 

Nazorg Dienstplichtingen 

en Ex-Militaire (SNDE) 

Paramaribo Defensie 48.400 

92 
Overige diverse lopende 
projecten  

  17.973.000 

 Totaal   72.977.999 

 Afgerond   72.978.000 
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103 - Bouwen van landsgebouwen (Sektie Nickerie) 

 
No Omschrijving lokatie Werken tbv Bedrag 

1 Renovatie- en schilderwerken dienstwoning 

Buitenman SN 05-163 

Nickerie Ministerie OW 133.800 

2 Dienstwoning M. Badal SN 05-88 Nickerie Ministerie OW 104.503 

3 Dienstwoning Chotoe SN 05-89 Nickerie Ministerie OW 104.503 

4 Bouwen van een wachterswoning te H.A. 

Sluis 

Nickerie Ministerie OW 192.720 

5 Sluiswachterswoning Nannisluis Nickerie Ministerie OW 71.250 

6 Dienstwoning Sanngali SN 05-48A Nickerie Ministerie OW 48.118 

7 Dienstwoning D. Bipat SN 05-243 Nickerie Ministerie OW 24.114 

8 Dienstwoning E. Tokromo SN 05-242 Nickerie Ministerie OW 22.152 

9 Dienstwoning G. Ramdin SN 05-239 Nickerie Ministerie OW 28.732 

10 Dienstwoning W.L.A. SN 05-255 Nickerie Ministerie OW 86.437 

11 Dienstwoning Meteodienst SN 02-2 Nickerie Ministerie OW 196.504 

12 Dienstwoning Meteodienst SN 02-3 Nickerie Ministerie OW 196.504 

13 Dienstwoning C. Martodrono SN 05-238 Nickerie Ministerie OW 49.317 

14 Renovatie- en schilderwerken Pompgemaal 

Clarapolder 

Nickerie Ministerie OW 92.250 

15 Termietenbestrijding Hoofdgebouw SN 05-31 Nickerie Ministerie OW 31.323 

16 Renovatie- en schilderwerken Pompgemaal 
Nieuw Nickerie 

Nickerie Ministerie OW 92.250 

 Totaal   1.474.477 

 

104 - Volkswoningbouw 

 
No Omschrijving Locatie Werken tbv Bedrag 

1 Bouwen van volkswoningen in 

geheel Suriname 

Landelijk Min. v. O.W. 13.651.000 

 

2 Bouwen van woningen via 

leningen (Externe financiering 
lening Exim Bank) 

Landelijk Min. v. O.W. 85.000.000 

 3 Bouwen van een ziekenhuis 

(Externe financiering) 

Wanica Min v. Volksgezondheid 13.500.000 

4 Het bouwen en schilderen van 

dienstwoningen op diverse 

lokaties i/h district. Albina tbv 

Ministerie Justitie & Polilitie  en 

Diverse Min.v. Jus & Pol 750.000 
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Min. van Onderwijs  ( Proj. A: 

JusPol) 

5 Het bouwen en schilderen v/e 
beheerderswoning b/d/ 

sleephelling naar Bigipan 

Nickerie Min. v. O.W. 400.000 

6 Bouwen doorgangshuizen KBS Lelydorp, 
Totness en 

Albina 

 6.000.000 

7 Het bouwen en schilderen van 

dienstwoningen op diverse 
lokaties i/h district. Albina tbv 

Ministerie Justitie & Polilitie  en 

Min. van Onderwijs  ( Proj. B: 
JusPol) 

Diverse Min.v. Onderwijs 750.000 

 Totaal   120.051.000 

 

106 - Ruimtelijke Ordening Urbane gebieden 

 
 No Omschrijving Lokatie Werken t.b.v. 

Bedrag 

1 Het aantrekken van consultants v/h opstellen 

van structuurplannen/ bestemmingsplannen 

Landelijk Ministerie OW 805.000 

2 Vervolg project: Richtlijnen voor 

verkavelingen in samenwerking met aan te 

trekken consultants 

Landelijk Ministerie OW 805.000 

 Totaal   1.610.000 
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TITEL III: Middelenbegroting  

Bedragen x SRD 1.000 
 Ontvangsten       

Code Omschrijving Gereal. 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

80.40.08 Bouwvergunnings-recht 312 325 341 358 376 395 

80.50.99 Diverse niet bel. Ontvangsten 
10 5 5 6 6 6 

80.60.06 Bijdragen bestekkosten 60 25 26 28 29 30 

 Totaal Niet-Belasting 

middelen 
      

 Totaal Ontvangsten 382 355 372 392 411 431 

        

 Leningen       

 EXIM Bank 

Bouwen van 1000 woningen 5.365 

 

85.000 

 

80.000 30.000 0 0 

 Extern 

Bouwen van ziekenhuis 

Wanica 

0 13.500 8.100 4.000 2.000 0 

        

 Totaal leningen 5.365 98.500 88.100 34.000 2.000 0 

        

 Totaal Middelenbegroting 5.747 98.855 88.472 34.392 2.411 431 

 

Toelichting per middel 

 

Bouwvergunningsrecht: 

Leges en bouwheffingen vallen onder bouwvergunningsrecht en zijn voor de staat 

een bijdrage aan de inkomsten zijde onder de zogenaamde “ Niet belasting 

middelen”. De huidige tarieven die tussen de SRD 50,- en SRD 150,- liggen zijn 

inmiddels achterhaald en behoeven per ommegaand geactualiseerd te worden. De 

heffingen zijn gebaseerd op de geraamde bouwkosten per m² bebouwd 

vloeroppervlak.  

Zoals in de afgelopen twee opeenvolgende begrotingsjaren is voorgesteld wordt voor 

het begrotingsjaar 2015 evenzo de heffingen aan te passen gelijk aan de 

hierondergenoemde categorisering. De afdeling Bouw- en Woning Toezicht zal 

samen met de Directie van het Directoraat streven om deze heffing conform de 

wettelijke procedures in te voeren.   
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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,- 

 

Bijdrage bestekkosten: 
De ontvangsten variërend tussen de SRD 25,- en SRD 250,- van de verkoop van 

bestekken, waarin de technische en algemene voorwaarden van een project zijn 

beschreven worden ondergebracht onder de post “de opbrengsten van bestekken”. 

Het verkoopproces verloopt via de afdeling Financiële- en Comptabele Zaken.   

 

Diverse niet belasting ontvangsten: 
 

Opbrengst AWS 1996 en UWS1996  exemplaren: 

Na de afkondiging van het Staatsbesluit  van 17 augustus 2011, houdende  de 

vaststelling van het Aanbestedingsreglement voor Werken in Suriname 1996 (AWS 

1996) en de Uitvoeringsvoorwaarden voor Werken in Suriname 1996 (UWS 1996) 

zijn de reglementen door het ministerie elk apart in boekvorm gebundeld voor de 

verkoop aan geïnteresseerden.  

De verkoopprijs per reglement bedraagt SRD 30,- voor studenten en SRD 40,- voor 

niet studenten. 

 

Opbrengst Verkavelingsvergunningen: 

De leges en zegelkosten voor aanvragen van verkavelingsvergunningen zijn in het 

dienstjaar 2014 niet aangepast en is de geplande heffing voor 

verkavelingsvergunningsrecht nochtans niet ingevoerd. Het voorstel met betrekking 

tot invoering van dit recht is nog in voorbereiding. Heffingen zullen geschieden op 

basis van het totaal aan geraamde kosten welke een direct verband hebben met de 

uitvoering van de verkavelingsvergunning. Binnen deze context wordt  onderscheid 

gemaakt tussen eenvoudige en grote verkavelingen. De eenvoudige verkavelingen 

betreffen verkavelingen van terreinen reeds ontsloten door bestaande infrastructuur 

en grote verkavelingen terreinen waarbij er nieuwe infrastructuur moet worden 

aangelegd.  

 

Het voorstel voor heffing van verkavelingsvergunningsrecht ziet er als volgt uit voor: 

 

Grootte verkavelingsproject Heffing 

   < 5 ha 2,0% 

  5 - 10 ha 2,50% 

10 - 20 ha 3,0% 

  > 20 ha 4% 
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Eenvoudige verkavelingen: 
Heffing 5% van de geraamde kosten  in verband met de dienstverlening door de 

landmeters met een minimum van SRD 375,-. De dienstverlening betreft 

voorbereiding van de vergunning, opmaak van alle benodigde kaarten van de te 

creëren kavels, evenals van de afpaling daarvan. 

 

Grotere verkavelingen: 
Heffing wordt hierbij berekend aan de hand van de te ramen kosten welke een direct 

verband hebben met de uitvoering van het verkavelingsproject. Per ha. bruto areaal 

kunnen de kosten gemiddeld SRD 1.000,- kunnen worden gehanteerd.  

 

DIRECTORAAT CIVIELTECHNISCHE WERKEN 

 

Het Directoraat Civieltechnische Werken zal in het begrotingsjaar 2015 geheel 

conform haar taakstelling verder werken aan het beleid zoals uitgezet door de 

huidige regering met als referentie het Ontwikkelingsplan 2012 - 2016 en de 

Regeringsverklaring 2010 – 2015.  

  

Het directoraat is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en het 

onderhoud van alle civieltechnische werken met uitzondering  van de secundaire en 

tertiaire in de districten en in het binnenland. In dit verband is als taak ondermeer 

eveneens toebedeeld de zorg voor de waterbeheersing, ontwatering, technische 

voorzieningen ten behoeve van het verkeer te land en voor het openbaar vervoer, de 

vuilophaal en verwerking daarvan, voorzieningen ten behoeve van de 

waterloopkunde en meteorologie.  

 

Werken naar een toekomstgerichte rehabilitatie van de infrastructuur in de ruimste 

zin des woord is niet alleen de visie van het directoraat Civieltechnische Werken 

maar van het totaal ministerie waaronder drie directoraten ressorteren. Achterstallig 

onderhoud blijft een jaarlijks terugkerende issue hetgeen ook een vertaalslag maakt 

naar de begrotingen die worden opgesteld.  De ten uitvoerlegging van het beleid in 

de toekomst moet dan ook meer gericht zijn op resultaat en kwaliteit. Dit vereist 

verbetering van het toezicht en evaluatie van de effectiviteit van projecten in het 

kader van het onderhoudsbeleid en het ontwikkelingsbeleid, zodat de middelen 

daadwerkelijk worden besteed aan infrastructuur, onderzoek en vernieuwing. Het 

inhalen van achterstanden vergt daarnaast zowel een inspanning naar het versterken 

van het personeel toe als naar de prestaties danwel tempo van de dienstverleners die 

werkzaamheden uitvoeren voor het ministerie.    
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Voor het dienstjaar 2015 zullen de kortlopende reguliere onderhoudsprogramma’s en 

meerjarige rehabilitatie of nieuwbouw programma’s worden uitgevoerd met 

ondersteuning van overige ministeries, organisaties, dienstverleners. De financiering 

van deze programma’s zal verlopen via de reguliere overheidsbegroting danwel via 

externe financiering. Hierbij zullen de mogelijkheden voor het aanboren van nieuwe 

financieringsbronnen in extenso bekeken worden.  

 

Beleidsgebied voor Economische Ontwikkeling/ Infrastructuur 

 

De overheid heeft de leidende rol en verantwoordelijkheid voor het aanleggen en 

beheer van alle fysieke voorzieningen te weten wegen, bruggen, dijken en kanalen 

van civieltechnische aard. Het ministerie van Openbare Werken met name het 

Directoraat Civieltechnische Werken is hierbij het uitvoerend instituut dat via het 

Parlement het mandaat krijgt om de nodige investeringen te plegen.   

Goede infrastructuur is onmisbaar  voor het functioneren van de economie en de 

samenleving en om  dit gegeven nu en in de toekomst te garanderen zijn 

investeringen in aanleg en onderhoud van zeer groot belang. Met de uitvoering van 

beleidsmatige ontwikkelingsprojecten zullen niet slechts schaalvoordelen worden 

gehaald door de publieke sector doch ook door de private sector.  

 

Middels een stevige aanpak van de knelpunten in de infrastructuur als missie van het 

directoraat hebben zowel de economie, burgers, bedrijven als werknemers in de 

diverse sectoren op korte en lange termijn profijt.    

 

Beleidsgebied voor Sociaal Maatschappelijk Welzijn 

 

Heden ten dage is er een groeiende vraag naar onderhoud en meer fysieke 

voorzieningen van technische aard. Dit biedt de nodige aandacht om als directoraat 

bij te dragen aan het sociaal maatschappelijk welzijn van iedere burger. Er behoeft 

voldoende politieke aandacht en financiële  middelen te zijn om op tijd de 

infrastructuur aan te passen en het noodzakelijke onderhoud te plegen. Door het 

uitvoeren van de projecten ontstaat er werkgelegenheid, wordt het ondernemerschap 

gestimuleerd en vinden verhoogde sociale activiteiten plaats.  

 

Vanuit het ministerie wordt ook veel ondernomen om de gemeenschap te wijzen op 

haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in het onderhoud en in stand houden 

van het openbaar goed. Middels effectieve voorlichting, awareness campagnes en het 

instellen van een klachtenlijn wordt gestreefd, dit doel uiteindelijk te bereiken.  

 

Beleidsgebied voor Ruimtelijke Ordening en Milieu 

 

In nauw overleg met het Directoraat Bouwkundige Werken en Dienstverlening en 

wel specifiek met de afdeling Planologie wordt gewerkt aan een effectieve en 

efficiënte ruimtelijke invulling. Vanwege de landelijke desorganisatie als gevolg van 
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het ontbreken van bestemmingsplannen en structuurplannen is het  zeer dringend op 

structureel wettelijk niveau de infrastuur aan te leggen en voor de reeds bestaande 

corrigerende maatregelen door te voeren. Projecten worden uitgevoerd vanuit een 

integrale benadering waarbij optimaal rekening moet worden gehouden met mens en 

milieu. Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer heeft voor ter 

zake dit beleidsgebied een belangrijke rol te vervullen.  

 

Met de transformatie van het Vuilophaal en Verwerkingsbeleid is wederom een 

aanzet gegeven om de jarenlange problematiek rond dit onderwerp op te lossen. 

Vanuit een professionele aanpak en opzet zal het beleid uitgevoerd worden.    

 

De beleidsdoelen die nagestreefd worden door het directoraat worden hierna nader 

toegelicht. 

 

Onderhoud en Aanleg en Verbetering van Wegen  
 

De taken zoals toebedeeld aan de afdeling Wegen zijn het duurzaam onderhouden 

van openbare verharde en onverharde wegen, bermen, (brom)fietspaden en 

voetpaden alsmede het controleren, coördineren en toezichthouden op asfalterings- 

en bestratingsprojecten die door derden worden uitgevoerd.   

 

Door het ontbreken van een voortdurend effectief beleid is er nagenoeg sprake van 

een wegennetwerk dat niet of nauwelijks is gegroeid ten opzicht van de verhoogde 

verkeersintensiteit en hiermede dus niet voldoet aan de maatschappelijke behoefte.  

Het beleid van de huidige regering waarvan de uitvoering deels ligt bij de afdeling 

Wegen, is daarom dan ook gericht op het opvangen van dit knelpunt middels het 

uitvoeren van enkele opmerkelijke projecten te weten: 

- Suriname National Infrastructure Projects (DalianIV) inclusief een 

wegconstructie programma waarbij verschillende wegen in Paramaribo, 

Wanica, Marowijne Saramacca, Para en Brokopondo verhard zullen worden 

aangelegd.   

- Landelijk asfalteringsproject fase IV 

- Het verlengen van de Ringweg tussen de Jan Steenstraat en de Henry 

Fernandesweg met een aansluiting op de Vijfde Rijweg  

- Het bestraten van diverse wegen in diverse districten 

- Reconstructie wegstrekking Coppenamepunt - Nickerie 

- Reconstructie wegstrekking Monkshoop - Henri Fernandesweg. 

 

De projecten zullen een integrale aanpak hebben wat inhoudt dat niet slechts de weg 

wordt aangepakt maar ook de infrastructuur van ontwatering. Primaire wegen die 

niet meer aan de basis eisen voldoen zullen heringericht worden en voorzien worden 

van ondermeer accommodatie voor langzaam verkeer, voetgangers, middels 

eventueel dempen van sloten. Waar nodig zal de asdruk verhoogd worden naar 

internationale standaarden. Dit is reeds het geval bij de onlangs gerehabiliteerde 
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wegstrekking Meerzorg - Albina en de thans in uitvoering zijnde rehabilitatie van de 

wegstrekking Monkshoop - Henri Fernandesweg. Dergelijke 

wegenrehabilitatieprojecten hebben het direct gevolg dat gebieden worden ontsloten 

en de ontwikkeling op gang komt.  

 

De uitvoering van bovengenoemde projecten is gefaseerd over meerdere jaren.  

Voor de financiering van enkele projecten zal gebruik gemaakt worden van lenings-

faciliteiten. 

 

Onderhouden en Bouwen van Bruggen 

 

Ten behoeve van de gemeenschap zullen lastens het dienstjaar 2015 enerzijds de 

reeds in uitvoering zijnde projecten verder uitgevoerd worden en anderzijds nieuwe 

projecten voorbereid en opgestart worden.  De werkzaamheden in dit kader hebben 

betrekking op (1) onderhoud waarbij de bruggen in goede staat worden gehouden, 

(2) rehabilitatie zijnde het herstellen en upgraden van bestaande bruggen en 

nieuwbouw.   

In de begroting zijn voornamelijk opgevoerd projecten in de districten waaronder 

ook het binnenland met als doel een bijdrage te leveren aan het beleid van de 

regering om te zorgen voor ontsluiting, economische ontwikkelingen en eco-

toerisme. 

In het kader van de regionale integratie waarbij de fysieke infrastructuur moet 

worden verbeterd staan nog overeind de plannen voor de bouw van een brug over de 

Corantijnrivier die middels externe financiering zal worden uitgevoerd.  In het kader 

van dit project behoren tot de uit te voeren werkzaamheden:  

- Het uitvoeren van een feasibilty studie  

- Het uitvoeren van  een Environmental Social Impact Assessment  

 

Voorts wordt met de aanleg van nieuwe bruggen (bijvoorbeeld over het 

Saramaccakanaal) een wezenlijke bijdrage geleverd aan de verbetering van de 

verkeersmobiliteit. Dergelijke nieuwe vaste oeververbindingen zorgen voor een 

spreiding van de verkeersintensiteit waardoor de file vorming enigszins af zal 

nemen.    

 

Verkeerstechnische voorzieningen 

 

Het ministerie van Openbare Werken heeft mede op grond van de taakstelling zoals 

vervat in het Staatsbesluit 1991 inhoudende de taakstelling van de diverse 

departementen, de technische verantwoordelijkheid ten behoeve van het verkeer. 
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De huidige verkeerssituatie is er een, waarbij file vorming, stremmingen in de 

doorstroming en afwikkeling van het verkeer, onmaatschappelijk rijgedrag en de vele 

ongevallen met dodelijk afloop en/ of zwaar lichamelijk letsel, brengt enorm veel 

materiële en immateriële schade met zich mee. Daarbij zijn er enorm veel  negatieve 

effecten op de economie en de economische groei die  echter nog niet voldoende in 

kaart zijn gebracht. 

 

In het begrotingsjaar 2015 zullen de projecten ten behoeve van de beleidsmaatregel 

“Verkeersvoorzieningen” merendeels toegespitst zijn op het Verkeersmanagement.  

Daarbij zullen de geïnitieerde projecten moeten leiden naar het gefaseerd opzetten 

van een Verkeerscentrale (Traffic Control Center) waarbij het verkeer vanuit een 

centrale plaats gemonitoord en aangestuurd kan worden. Deze noodzaak bestaat daar 

de geleiding, doorstroming en afwikkeling merendeels zal geschieden met behulp 

van geavanceerde verkeersregel automaten, elektronische en digitale voorzieningen 

ten behoeve van de geleiding, communicatie en monitoring van het verkeer. 

 

De projecten zijn veelal gebaseerd op de elektronische c.q. digitale voorzieningen 

(dynamische voorzieningen) daar deze voorzieningen veel meer communicatie 

mogelijkheden hebben met het verkeer en de communicatie ingesteld kan worden op 

basis van de bestaande behoefte. 

 

De projecten op basis van de beleidsmaatregel “Onderhoud Verkeersvoorzieningen” 

zijn toegespitst op het wegwerken van de achterstanden en het controleerbaar houden 

van het wegmeubilair. 

 

Deze projecten zullen zich merendeels concentreren nabij scholen, woonwijken, 

maar eveneens de hoofd verkeersaders. Het aanleggen van veilige bermen, 

fietsstroken, bus inhammen, veilige oversteek voor het langzaam verkeer enz., moet 

leiden tot het wegnemen van het onveilig gevoel bij met name het langzaam verkeer. 

Het realiseren van een “ Herkenbare Infrastructuur” is essentieel zodat de 

weggebruiker weet welk gedrag van hem verwacht wordt en eveneens weet wat hij 

op grond van de inrichting van de weg kan verwachten. 

 

Het ultieme doel van de projecten van deze beleidsmaatregel is om de noodzakelijke 

veiligheid binnen het verkeer te realiseren en te waarborgen. 

Dit kan gerealiseerd worden met de erkenning en onderkenning van voldoende 

investeringen in de verkeersveiligheid 

 
Grondmechanisch Laboratorium 

 

De geschiktheids- en kwaliteitskeuringen van de verschillende typen grondsoorten, 

bouwmaterialen waaronder stenen en asfalt, worden door het Grondmechanisch 

Laboratoruim van het directoraat uitgevoerd.  
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Behalve voor het ministerie zelf wordt deze dienst verleend aan andere organisaties 

en bedrijven en vindt de keuring plaats voor zowel bouwkundige als civieltechnische 

projecten.  Keuring geschieden volgens de geldende internationale normen. Naast 

deze keuring worden ook grondboringen en sonderingen uitgevoerd om kwalitatieve 

data te verkrijgen over de ondergrond. 

 

Voor het optimaliseren en uitbreiden van de dienstverlening is het Lab c.q. de gehele 

dienstverlening in het laatste kwartaal van 2014 verhuisd van het hoofdkantoor aan 

de Jaggernath Lachmonstraat naar de Duisburglaan. De uitbreidingsplanning welke 

in 2015 wordt voortgezet behelst het opzetten van een geheel nieuw ingericht 

modern lab waarbij het aanbod van diverse testen wordt uitgebreid. Zo zullen er 

complete asfalttesten uitgevoerd worden.  

 

De uitbreiding gaat gepaard met het aanschaffen van de noodzakelijke apparatuur, 

het aantrekken van personeel en training. Om nauwkeurigere data aan te leveren zal 

verder geïnvesteerd worden in apparatuur. Hierdoor wordt het zwaar verouderd en 

reeds lang afgeschreven apparatuur vervangen. De aankoop van een sondeer apparaat 

CPT (Cone Penetration Test) op een truck is in de planning. Met dit apparaat kan tot 

50m diep gesondeerd worden. De aanschafkosten liggen boven de SRD 1 miljoen. 

Kleine noodzakelijke grondmechanische apparaten waaronder een veld CBR 

(California Bearing Ratio) apparaat om het draagvermogen van een grondlaag te 

bepalen zullen ook aangeschaft worden.   

 

Het personeel zal van 10 personen naar maximaal 15 moeten worden uitgebreid met 

minimaal kader op het niveau van NATIN met als basis grondmechanica. Tevens 

zullen de nodige voorzieningen worden getroffen voor de institutionele versterking 

van deze afdeling middels het bieden van vaktechnische opleidingsmogelijkheden.  

 

Met het uitbreiden van de diensten en door de investeringen zullen ook de huidige 

tarieven verhoogd worden. Thans wordt er gewerkt aan de tarieven van de 

verschillende testen. De voorstellen voor de verhoging zullen nog gepresenteerd 

worden. 

 

Onderhoud Ontwateringswerken en Verbetering Irrigatie- en 

Afwateringswerken 

 

De begroting voor het dienstjaar 2015 is samengesteld aan de hand van de planning 

voor uit te voeren werkzaamheden door de afdeling Ontwateringswerken e.e.a. 

voortvloeiende uit de taakstelling van de afdeling welke primair gericht is op 

ontwateringsactiviteiten.                           Uit onderzoek is gebleken dat meer dan 

50% van de ontwateringswerken zoals trenzen, duikers, riolen, sluizen en 

pompgemalen niet goed tot zeer gebrekkig functioneren wegens achterstallig 

onderhoud en het uitblijven van grootschalige investeringen.  
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Om het probleem van wateroverlast structureel in diverse gebieden op te lossen zijn 

er diverse studies verricht waaronder het masterplan ontwatering van Groot 

Paramaribo.   

 

Dit plan, waarvan onderdelen in de uitvoering zijn, behelst behalve een structureel 

beheer- en onderhoudsplan ook verbeteringsmaatregelen en adviezen. Het ligt in de 

bedoeling om in 2015, de diverse deelprojecten die uit het masterplan volgen, te 

financieren uit het PetroCaribe Fonds. De ontwatering van het gebied 

Zwartenhovenbrugstraat is een van de projecten die aangepakt zal worden.  

Voornemens bestaan er ook om het Saramaccakanaal dat nooit is uitgebaggerd sinds 

de aanleg, uit te baggeren. De nodige studies hiervoor zullen uitgevoerd worden. 

 

Naast de investeringsprojecten zal het regulier onderhoud verder uitgevoerd worden 

binnen het  verzorgingsgebied van de afdeling met name in Groot Paramaribo en de 

districten Wanica, Commewijne, Saramacca, Coronie, Marowijne en Para. 

In dit kader worden reguliere onderhoudsprogrammas uitgevoerd die erop gericht 

zijn om alle primaire ontwateringskanalen in goed functionerende staat te brengen en 

op structurele basis te onderhouden. De reeds bestaande pompgemalen zullen aan 

een grondige technische evaluatie worden onderworpen  

 

Onderhoud en Verbetering Waterkeringswerken  

 

De afdeling Waterkeringswerken is belast met het aanleggen, adequaat in 

standhouden van waterkeringswerken, oever- en kustverdedigingswerken en het 

regulier onderhoud daarvan.  

 

Als gevolg van de klimaatsverandering is op grote schaal investeren in deze 

specifieke type infrastructuur onvermijdelijk voor de overheid in de nabije toekomst.  

In 2015 zullen de lopen projecten verder worden uitgevoerd en zullen nieuwe 

geïnitieerd worden.  

Het betreft hierbij projecten te:  

- Albina van Papatam tot Erowarte 

- Domburg bij de marktplaats 

- Waterkant tot aan de Centrale Markt 

- Nickerie te Paradise en de markt te Nieuw Nickerie 

- Commewijne met name het project “Aanleg oeververdedigingswerken 

rechteroever Surinamerivier en linkeroever Commewijnerivier "  

- Weg naar Zee 

- Paloeloeweg  

- Diverse primaire waterwegen. 

Hierbij worden de mondiale ontwikkelingen op het gebied van de zeespiegelstijging 

en klimaatveranderingen nauwlettend gevolgd als leidraad voor het uitstippelen van 

het beleid terzake. 
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Waterloopkundige Dienst 

 

De Waterloopkundige Dienst is verantwoordelijk  voor het bevorderen van het 

optimaal benutten, beheren, beheersen  en beschermen van de wateren. De 

werkzaamheden van de dienst hebben betrekking op alle openbare wateren in 

Suriname met inbegrip van het kustgebied. 

 

Het proces van upgrading en moderrnisering van de dienst zal in het jaar 2015 

worden gecontinueerd. Er zal in fasen modern waterloopkundig meetapparatuur  

worden aangeschaft i.v.m. de modernisering en ter vervanging van bestaande 

verouderde slecht functionerende meetapparatuur, dat noodzakelijk is voor het 

verzamelen van gegevens.  

Ook zal aandacht   besteed worden aan de upgrading en modernisering van bestaande 

Chemisch en Hydro-biologisch Laboratorium.  

Sinds 2012 zijn er adviezen uitgebracht inzake de renovatie, rehabilitatie en 

vernieuwing van deze laboratoria en wordt op basis hiervan thans de bestaande 

zuurkast in het Chemisch Laboratorium gerenoveerd. In het kader van het 

moderniseren is er in 2014 nieuw apparatuur aangeschaft voor het uitvoeren van 

chemische lab analyses en de benodigde chemicaliën en reagentia’s (chemische 

stoffen).  

 

In het jaar 2015 zal verder gewerkt worden aan de renovatie, rehabilitatie, en 

vernieuwing van genoemde laboratoria. Het aanschaffen en inrichten van een stand-

alone container-lab, inclusief een fabrieksvervaardigde zuurkast is in de planning. 

Moderniseren van de  dataverwerking en data-opslag (waterloopkundige databank) 

blijft een aandachtspunt alsook het institutioneel versterken van het personeel 

middels trainingen.  

Een aanvulling op het personeel is dringend noodzakelijk i.v.m. vergrijzing en 

afslanken van de huidige bezetting.  

Er zal verder gewerkt worden aan het uitbreiden en moderniseren van de 

operationele meetstations van het waterloopkundig basismeetnet. Twintig 

meetstations zijn in de afgelopen jaren geleidelijk heropend en zijn momenteel 

vijftien van deze heropende meetstations operationeel, terwijl vijf tijdelijk niet 

operationeel zijn.  

 

In het kader van de upgrading en modernisering van het waterloopkundig 

basismeetnet zijn vijf digitale telemetrische onderstations en 16 niet telemetrische 

stand-alone dataloggers voor waterstandsregistratie besteld, waarvan de in het laatste 

half jaar van 2014 is geleverd.  

 

In het jaar 2015 zal gewerkt worden aan de verdere uitbreiding, upgrading en 

modernisering van operationele meetstations, en zal er aanvullend noodzakelijke 

modern apparatuur worden aangeschaft en geïnstalleerd, zodat het aantal 

operationele meetstations zal worden uitgebreid. 
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Door vernieuwing van apparatuur zal de verlening van diensten aan derden worden 

verbeterd. 

 

In de Hydrological Annuals en Hydrological Data publicaties worden de verzamelde 

basis waterloopkundige gegevens gepubliceerd. In het eerstgenoemd rapport worden 

jaarlijks de verzamelde gegevens gepubliceerd, terwijl in het laastgenoemd rapport 

resultaten van statischtische analyses van deze gegevens per rivier (stroomgebied) 

worden opgenomen.  

Reeds enkele jaren is er vanwege tekort aan gekwalificeerd kader  een achterstand 

opgetreden in het opstellen van deze rapporten. In het dienstjaar 2015 zal verder 

gewerkt worden aan het inhalen van deze achterstand. 

 

Water is een belangrijke natuurlijke hulpbron en in verband hiermee zullen 

onderzoekingen worden uitgevoerd ten behoeve van het benutten, beheren en 

beschermen van de wateren en waterbeheersing. Dit zijn langdurige lopende 

activiteiten. Het betreft hier onder ander waterbeheer (ruraal en urbaan),  

wateroverlast, irrigatie watervoorziening, kust- en rivier oever-bescherming, 

zeespiegelstijging en integraal kustzone beheer, klimaatverandering, en aquatisch 

mileu. 

 

Renovatie van het hoofdgebouw van de dienst aan de Magnesiumstraat en 

bijbehorende gebouwen is noodzakelijk alsmede de dependance te Nieuw Nickerie 

gezien de huidige staat van deze gebouwen.  

Een  aanbesteding voor de renovatie van het hoofdgebouw alsmede voor het slopen 

van de bijgebouwen en voor de nieuwbouw ervan heeft plaatsgevonden in 2014. De 

uitvoeringswerkzaamheden in dit kader zullen verder voortgezet worden in 2015. 

Tevens zal deze dienst institutioneel versterkt worden middels het bieden van 

mogelijkheden aan het personeel om vaktechnische opleidingen te volgen.  

 

De Meteorologische Dienst 

 

De Meteorologische Dienst  (MDS) streeft naar het nationaal bijdragen aan de 

veiligheid van de totale gemeenschap door het voorzien in wetenschappelijk 

gebaseerde data met betrekking tot de weersverwachtingen. Hiertoe behoren 

waarschuwingen, adviezen, gegevens en informatie op het over het weer, klimaat en 

de kwaliteit van de lucht. Dit streven zal worden uitgevoerd op basis van de 

hoofdtaken van de dienst te weten:  

- Observeren en monitoren van het weer 

- Beheren van de data  

- Verlenen van diensten inzake: 

 Luchtvaart & algemene verwachtingen  

 Verwachtingen voor de landbouw, visserij, bosbouw en 

scheepvaart sector 

 Klimaat en klimaatsverandering 
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- Wetenschappelijk Onderzoek  

- Nationale en Internationale samenwerking 

- Uitwisselen van data voor en op het gebied van grootschalige 

weersverschijnselen, klimaat verandering, milieu vervuiling en 

internationale verdragen de atmosfeer rakende. 

 

Ingevolge bovengenoemde taakstelling van de Meteorologische Dienst Suriname is 

de dienst aangesloten bij diverse overkoepelende regionale en internationale 

organisaties zoals de World Meteorological Organization (WMO) en de International 

Civil Aviation Organization (ICAO). Dit lidmaatschap brengt met zich mee dat de 

MDS volgens bepaalde internationale richtlijnen, principes, standaarden, specifieke 

codes en kwaliteitsnormen moet werken, danwel informatie verschaffen en haar 

diensten verlenen. Recent is vanuit de ICAO, de Internationale Burger 

Luchtvaartorganisatie vereist dat van alle lid landen de internationale luchthavens 

aan een bepaalde standaard (ISO 9001-2008)/ certificering moeten voldoen voor 

2016. Dit betekent dat binnen de MDS onder ander ook gewerkt moet worden met de 

certificering volgens de ICAO-Norm waar veiligheid van de mens centraal staat.  

 

De dienst heeft naar aanleiding van deze eis sinds het afgelopen jaar het traject dat 

moet leiden tot certificeren ingezet en participeert in het Nationaal 

Certificeringsprogramma 2014, welke in samenwerking met het ministerie van 

Handel & Industrie, het Suriname Business Forum en het Surinaams Standaarden 

Bureau wordt verzorgd.  

 

Het behalen van dit gestelde doel in 2016 is sterk afhankelijk van de Human 

Resource capaciteit, gevolgd door meet apparatuur. Voor die tijd moet tenminste de 

“aeronautical” sectie van de Meteorologische Dienst een feit zijn, wil Suriname niet 

op de black list van onveilige luchthavens komen te staan.  Reeds zijn de 

voorwaarden voor het halen van dit doel vastgelegd: 

 

Ondersteuning voor het proces 

Reeds is een eerste draft van het Quality Management System  (QMS) opgesteld 

door een commissie binnen de MDS en volgen een tweetal personen een training, die 

het proces moeten begeleiden. Per 13 augustus 2014 is te Zanderij het Quality 

Management System ingevoerd. In de aanloop naar de certificering volgens ISO 

9001-2008 zullen de tekortkomingen worden gelokaliseerd en bijgesteld.  

 

Benodigd personeel 

a. Vrijstelling (Ontheffing) 

b. Opleidingsmogelijkheden 

 

 



2015                                                             49                                                  No. 126   

 

   

Een der grondvoorwaarden voor het naleven van deze ISO norm is de beschikking 

over het juiste kader. Het is noodzakelijk, dat het personeelsregiem binnen de dienst 

wordt aangepast.   Ontheffing moeten worden verleen voor  NATIN-ers met 

studierichting HYDRO/METEO dienst  en voor afgeronde BSc opleiding milieu 

wetenschappen of landbouw.  

 

Studiemogelijkheden 

Meteorologen en technicians kunnen opgeleid worden op Barbados. Suriname is wel 

lid van de CARICOM, maar niet van de (Caraibische Meteorologie Organisatie) 

CMO. Indien Suriname lid wordt van de CMO  kunnen Surinaamse participanten 

makkelijker een  studieplaats verkrijgen. Het is aan te bevelen, dat Suriname dit 

lidmaatschap dan ook aanvraagt. 

 

Ook in India worden er voor ons bruikbare studies in de Meteorologie aangeboden. 

Aangezien de Indiase regering reeds studiebeurzen aanbied aan Surinaamse 

staatsburgers, moet de mogelijkheid bekeken worden ook beurzen op het gebied van 

Meteorologie beschikbaar te krijgen. 

 

Benodigd instrumentarium 

De MDS staat bij een driesprong voor wat betreft instrumentarium. De aanschaf van 

de DOPPLER RADAR is door de Regering positief beslist in het dienstjaar 2014. 

Langzaam groeit het aantal automatische weerstations (AWS). Om het grondgebied 

te bedekken zijn er echter nog meer AWS’s nodig. Er is reeds enige tijd een plan op 

tafel, die goedkeuring behoeft. 

 

De doppler weer radar is technisch gezien in eerste instantie bedoelt om wolken die 

neerslag bevatten op te sporen en te analyseren. De verkregen informatie wordt door 

het systeem gebruikt voor het maken van gedetailleerde neerslag verwachtingen, 

wind verwachtingen tot ongeveer drie uren vooruit. De radar wordt volgens de 

nieuwste technologie gebouwd en kent nagenoeg geen bewegende delen, waardoor 

het licht is en nagenoeg geen onderhoud vergt. Door de fabrikant wordt daarom ook 

een levensduur van dertig jaren aangegeven aan dit systeem. Het systeem wordt 

geleverd met fabrieksonderhoud voor drie jaren. De radar  wordt op de internationale 

luchthaven gestationeerd en zal een grote bijdrage leveren aan veilig vliegverkeer, 

vooral van vertrekkende en aankomende vluchten. 

Ook zullen de verkregen gegevens van nut zijn bij het treffen van noodzakelijke 

maatregelen ter voorkoming van calamiteiten tengevolge van zwaar onweer waarbij 

de kans op enorme materiele schadelijke gevolgen groot is. 

 

Aangezien het de bedoeling is de RADAR continu in bedrijf te houden is het 

noodzakelijk een speciaal RADAR team op te zetten, die het systeem ook continu 

kan bedienen. In 2015 zal het project verder gefinancierd worden en zullen de 

trainingen aan het team verder geïmplementeerd worden. 
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 Het natraject na het behalen van de certificering wordt voortgezet in 2015; de 

nodige financiële middelen worden gereserveerd in het budget van het dienstjaar 

2015. 

 

Vuilophaal en verwerking 

 

De Vuilophaal- en verwerkingsdienst heeft als taak het adequaat inzamelen en 

verwerking van afval in Groot- Paramaribo en Wanica. Rond de milieuproblematiek 

is er in de haast afgelopen 14 jaren onvoldoende oplossingsgericht gewerkt aan de 

geconstateerde knelpunten van het afvalbeheer in 2001, zoals vastgesteld tijdens een 

quick scan in het kader van een sectorale aanpak. De problemen hebben 

voornamelijk betrekking op: 

- Geen adequate afvalinzameling 

- Geen milieuverantwoorde afvalverwerking 

- Niet adequate wet- en regelgeving en toezicht op handhaving 

- Ontbreken van financiële zelfstandigheid d.m.v. kostendekkende inkomsten 

- Gebrek aan bedrijfsmatig opererende organisatie 

- Gebrek aan voorlichting 

- Gebrek aan participatie bevolking. 

Gelet op deze omstandigheden zijn er stappen ondernomen om de dienstverlening 

naar de gemeenschap toe te verbeteren en zal de ingezette transformatie van de 

vuilophaal en verwerking in het dienstjaar 2015 worden voortgezet. Het 

verzorgingsgebied - voor het ophalen en verwerken van afval - van de dienst  zal 

uitgebreid worden met de districten Saramacca, Commewijne en Nickerie. Hiertoe 

worden de nodige voorbereidingen reeds getroffen en middelen gereserveerd op de 

begroting van 2015. Ook wordt i.s.m. de bestuursdiensten ordenend opgetreden om 

de handelszaken ertoe te dwingen verantwoord om te gaan met afval afkomstig 

tengevolge van de uitoefening van hun handelsactiviteiten. In dit kader zijn zij zelf 

verantwoordelijk voor het afvoeren van dergelijk afval en wordt de 

overheidsbegroting minder belast.  

Tevens wordt de binnnenstad voorzien van voldoende afvalkorven die op gezette 

tijden geledigd worden. 

Voorts is in de planning opgenomen het opzetten van een vuilverwerkingsfabriek te 

Ornamibo in samenwerking met de EBS NV.  Het spin off effect van de fabriek, 

waarbij voornamelijk verbranding van afval zal plaatsvinden,  is het opwekken van 

energie welke kan bijdrage in het voorzien in de behoefte van de gemeenschap. 

 

Autowerkplaats 

 

Binnen het Directoraat is de afdeling Autowerkplaats ondergebracht, die conform de 

taakomschrijving van de Departementen van Algemeen Bestuur moet zorg dragen 

voor het onderhoud van staatsvoertuigen en het onderhoud  en exploitatie van zwaar 

materieel van de staat. 
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In de afgelopen jaren heeft deze dienst zeer gebrekkig haar diensten kunnen 

aanbieden wegens diverse interne en externe factoren waarbij de knelpunten veelal 

financieel administratief, organisatorisch en technische van aard bleken te zijn. Dit 

noopte tot inspanning ter versterking van de dienst. Zo werd het bestand van het 

wagenpark van het ministerie opgeschoond en zijn kleine aanschaffingen gepleegd 

teneinde de werkzaamheden met betrekking tot onderhoud van de staatsvoertuigen 

op te voeren.  

De plannen met betrekking tot het project waarbij de registratie van benzine 

verstrekking geautomatiseerd zal plaatsvinden zal indien daartoe de behoefte bestaat 

uitgebreid worden in 2015. Dit systeem zal het mogelijk maken de controle op de 

verstrekking van benzine nauwkeuriger uit te voeren.  Het verder aanscherpen van 

het benzine beleid in 2015 moet resulteren in een afname van verbruik en zodoende 

een besparing opleveren voor de Staat. 

In dit verband zijn er reeds enkele maatregelen getroffen zoals de plaatsing van GPS 

apparaten in de dienstvoertuigen waardoor afgelegde afstanden en bereden trajecten 

nauwkeurig kunnen worden afgelezen. Voorts blijven dienstvoertuigen buiten 

kantooruren op het terrein van het ministerie en mogen slechts bij wijze van 

noodzaak buiten kantooruren worden gebruikt.      
 

Enkele geplande activiteiten c.q. projecten die in het afgelopen jaar niet zijn 

gerealiseerd worden vanwege de noodzaak alsnog opgenomen in het dienstjaar 2015. 

1. Het renoveren en uitbreiden van de werkloods   

2. Het vervangen van verouderde equipment 

3. Het heractiveren van  Bedrijfsburo en Taxidienst waarbij respectievelijk het 

Bedrijfsburo als   frontdesk van de afdeling Autowerkplaats de algehele 

administratie van de reparaties aan dienstvoertuigen zal voeren  en de 

Taxidienst het  huren van auto’s ten behoeve van diverse Ministeries in 

eigen beheer zal nemen 

4. Het opzetten van een keuringslokaal  

5. Het aangaan van leveringscontracten voor de levering van reparatie- en 

onderhoudsequipment en  

6. Het trainen van het personeel.  
 

DIRECTORAAT CIVIEL TECHNISCHE WERKEN  
 

Titel I: Apparaatskosten 

Bedragen x SRD 1.000 
Code Kostensoort 

Real. 

2013 

Vermoedelijk 

beloop 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

10 Personeelskosten 38.172 39.817 41.870 43.964 46.162 48.470 50.893 

20 Materiële kosten 15.148 21.073 22.325 23.441 24.613 25.844 27.136 

30 Subsidies en Bijdragen 0 10 0 0 0 0 0 

40 Aanschaffingen 4.501 4.751 4.655 4.888 5.132 5.389 5.658 

 Totaal Apparaatskosten 
57.821 65.651 68.850 72.293 75.907 79.703 83.687 
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Personeelskosten 

Per 01 mei 2014 telde het Directoraat Civieltechnische Werken 1.273 ambtenaren, 

waarvan 1.220 in vaste dienst (tabel I) en 53 contractanten (tabel II).  

 

Onderstaande tabellen geven een overzicht van het personeelsbestand per 01 mei 

2014 voor het Directoraat Civieltechnische Werken. In de tabellen is een opsplitsing 

gemaakt naar afdeling met de bijbehorende salarissen per jaar. 

 

Tabel I (Personeel in vaste dienst) 
Onderdeel Afdeling Aantal Totaal lonen 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

15.2.001.10.00.01 Departementsleiding 45 47 42 2.600.000 2.725.000 1.880.000 

15.2.002.10.00.01 Algemene Zaken 
70 70 72 1.200.000 1.025.000 943.000 

15.2.003.10.00.01 Begr. en Fin.Zkn 20 20 22 550.000 525.000 490.000 

15.2.004.10.00.01 Personeelszaken en -

zorg 22 25 29 580.000 
628.000 

540.000 

15.2.005.10.00.01 Documentatie en 
Informatie 

Verzorging 10 11 11 201.000 223.500 204.000 

15.2.007.10.00.01 Voorlichting 11 12 13 307.000 325.000 314.000 

15.2.008.10.00.01 Juridische Zaken  
9 8 9 270.000 253.000 258.000 

15.2.010.10.00.01 Wegen 359 290 318 6.991.000 6.853.000 6.888.000 

15.2.011.10.00.01 Bruggen 
14 17 15 320.000 389.000 340.000 

15.2.012.10.00.01 Waterkering 9 9 9 209.000 204.000 184.000 

15.2.013.10.00.01 Ontwateringswerken 167 175 163 3.950.000 3.900.000 3.366.000 

15.2.014.10.00.01 Waterloopk.Afdeling 31 36 32 800.000 860.000 706.000 

15.2.015.10.00.01 Grondmechn.Lab. 10 11 11 260.000 275.000 250.000 

15.2.016.10.00.01 Verkeer 36 39 41 800.000 839.000 796.000 

15.2.018.10.00.01 Project monitoring  4 2 0 200.000 42.000 0 

15.2.019.10.00.01 SectieOostDroog 82 92 92 1.450.000 1.520.000 1.416.000 

15.2.020.10.00.01 Sectie West Droog 97 96 107 2.000.000 1.900.000 1.750.000 

15.2.021.10.00.01 Meteorologische 

Dienst 52 78 71 1.800.000 
1.800.000 

1.650.000 

15.2.022.10.00.01 Sectie Oost Nat 19 20 20 410.000 370.000 334.000 

15.2.023.10.00.01 Sectie West Nat 22 23 23 401.000 372.000 360.000 

15.2.024.10.00.01 Vuilophaal  en 

Verwerking 57 66 75 1.200.000 
1.430.000 

1.190.000 

15.2.025.10.00.01 Autowerkplaats 69 86 100 1.400.000 1.800.000 1.632.000 

15.2.026.10.00.01 Bewaking 0 34 41 0 608.000 560.000 

15.2.027.10.00.01 ICT 5 5 4 170.000 166.500 130.000 

 Totaal 1.220 1.272 1320 28.069.000 29.033.000 26.181.000 
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Tabel II (Contractanten) 
Onderdeel Afdeling Aantal Totaal Lonen 

2015 2014 2013 2015 2014 2013 

15.2.001.10.50.01 Departementsleiding 
2 3 4 100.000 81.000 120.000 

15.2.002.10.50.01 Algemene Zaken 1 2 2 15.000 15.000 25.000 

15.2.003.10.50.01 Begrotings- en 

Financiele Zaken 2 1 1 80.000 
59.000 

54.000 

15.2.007.10.50.01 Voorlichting 2 1  51.000 25.000  

15.2.010.10.50.01 Wegen 2 1 1 50.000 14.000 15.000 

15.2.013.10.50.01 Ontwateringswerken 16 1 3 302.000 18.000 50.000 

15.2.014.10.50.01 Waterloopkundige 

Afdeling 1 0 4 
22.000 0 

66.000 

15.2.016.10.50.03 Verkeer 4 1 1 121.000 48.000 44.000 

15.2.018.10.50.01 Project Monitoring 0 2 5 0 78.000 133.000 

15.2.019.10.50.01 Sectie West Droog  0 2 0 12.000 24.000 

15.2.021.10.50.01 Meteorologische 

Dienst 19 16 0 
506.000 367.000 

0 

15.2.022.10.50.01 Sectie Oost Nat 1 2 2 20.000 35.000 32.000 

15.2.024.10.50.01 Vuilophaal en 

verwerking 2 2 5 
30.000 39.000 

79.000 

15.2.025.10.50.01 Autowerkplaats 1 9 6 30.000 160.000 80.000 

15.2.026.10.50.01 Bewaking 0 9 12 0 123.000 146.000 

15.2.027.10.50.01 ICT 0 0 1 0 0 23.000 

 Totaal 53 50 49 1.327.000 1.074.000 891.000 

 

In het dienstjaar 2015 zal de gemiddelde loonsom van het personeel                       

SRD 23.091,91bedragen, terwijl dit in 2014 SRD 20.804,24 bedroeg. Voor het jaar 

2013 was dit cijfer SRD 19.775,02  

De gemiddelde leeftijd van de personeelsleden is 46 jaar. 

Het gemiddeld aantal dienstjaren per werknemer is 19 jaar. 

 

De operationele uitgaven van het Directoraat Civieltechnische Werken voor het jaar 

2015 zien er als volgt uit: 

 

Bedragen  x SRD1.000 

 

 

Kostensoort: 2015 2014 

Salarissen (Lonen, overwerk,vakantietoeslag, bijdragepensioen, bijdrage SZF, 

bonussen en gratificatie) 

37.026 36.524,5 

Vacatiegelden en onderstanden (honorarium Commissies) 119 64,5 

Toelagen (functionele, persoonlijke, gezins-, detachering, waarnemingstoelagen en 
inconvenienten) 1.463 1.615 

Vergoedingen (vervoers-, representatie- en telefoonvergoeding) 392 271 

Opleidingen 395 501 

Externen (contractanten, tijdelijk personeel en deskundigen binnenland) 2.475 3.014 

Totaal 41.870 41.990 
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De overige apparaatskosten zien er als volgt uit: 

 

Het bedrag welke is opgenomen voor Materiële kosten bedraagt SRD 22.325.000,- 

en zal worden aangewend voor onder andere: 

 Onderhoud en exploitatie van dienstvoertuigen  

 Verzekering van alle dienstvoertuigen  

 Nutsvoorzieningen 

 Opleidingen en aantrekken van externen 

 Reis- en verblijfkosten 

 Kantoorkosten  

 Automatiseringskosten 

 Advertenties en bekendmakingen. 

 

Voor kostensoort Aanschaffingen is voor het dienstjaar 2015 een bedrag van        

SRD 4.655.000,- opgebracht. Dit bedrag zal besteed worden aan de aanschaf van: 

 Kantoorinrichting 

 Automatisering 

 Laboratoriumbenodigdheden 

 Technisch gereedschap 

 En overige inventaris 

 Zwaar materieel en zware voertuigen 

 Auto’s 

 Pick-up’s 

 Bromfietsen. 

  

 

 

Kostensoort: 2015 2014 

Materiële kosten (kantoorkosten, reis- en verblijfkosten, 

automatisering, algemeen) 22.325 21.951 

Aanschaffingen (Inventaris,automatiseringen gereedschappen en  

vervoermiddelen) 4.655 5.000 

Totaal 26.980 26.951 
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TITEL II: Beleidsprogramma’s 

Bedragen x SRD 1.000 

 

 

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. 

 

 

 

Ontwikkelingsplan- Beleidsgebied: Infrastructuur 

 

Code Omschrijving Gereal. 

2013 

Vermoede-

lijk beloop 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

100 
Onderhoud wegen 12.165 14.250 32.225 35.448 38.992 42.891 47.181 

101 

Aanleg/verbetering 

van wegen 
140.430 255.265 736.550 810.205 891.226 980.348 1.078.383 

102 
Onderhoud bruggen 1.316 3.064 6.934 7.627 8.390 9.229 10.152 

103 
Bouwen bruggen 33.300 139.270 482.070 530.277 583.305 641.635 705.799 

 104 
Onderhoud irrigatie en 

afwateringswerken 
6.901 0   0 0 0 0 

105 

Onderhoud 

ontwateringswerken 
11.338 32.148 59.490 65.439 71.983 79.181 87.099 

106 

Verbetering irrigatie- 

en afwateringswerken 
38.438 90.250 348.400 383.240 421.564 463.720 510.092 

107 

Onderhoud 

waterkeringswerken 
2.029 7.486 15.530 17.083 18.791 20.670 22.737 

108 

Verbetering 

waterkeringswerken 
23.080 135.090 127.863 140.649 154.714 170.186 187.204 

110 Verkeersvoorzieningen 2.839 0 9.613 10.574 11.632 12.795 14.074 

121 

Onderhoud  verkeers-

technische 

voorzieningen 

2.816 5.202 10.532 11.585 12.744 14.018 15.420 

122 

Vuilophaal en 

Verwerking 20.026 23.090 77.190 84.909 93.400 102.740 113.014 

123 

Upgraden 

Grondmechanisch 

Laboratorium 
0 475 1.250 1.375 1.513 1.664 1.830 

124 

Verbetering 

Dienstverlening 

Waterloopkundige 

Dienst 

0 285 1.625 1.788 1.966 2.163 2.379 

125 

Verbetering 

Dienstverlening 

Meteorologische 

Dienst 

0 5.600 2.550 2.805 3.086 3.394 3.733 

 
Totaal 294.678 711.475 1.911.822 2.103.004 2.313.306 2.544.634 2.799.097 
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Onderstaand volgt een overzicht van de beleidsmaatregelen met vermelding van de 

financieringsmodaliteit: 

      
 

Beleidsmaatregel 
Begroting (in 

SRD) 

Overheidsbijdrage 

(in SRD) 

 

Lening (in SRD) 

Lopende lening 

Nog te sluiten 

lening 

     

Onderhoud wegen 32.225.000 32.225.000     

Aanleg/verbetering wegen 736.550.000 165.550.000 1.000.000 570.000.000 

Onderhoud bruggen 6.934.000 6.934.000 0 0 

Bouw  bruggen 482.070.000 63.320.000 0 418.750.000 

Onderhoud 

ontwateringswerken 
59.490.000 59.490.000 0 0 

Verbetering irrigatie- en 
afwateringswerken 

348.400.000 77.050.000 7.200.000 264.150.000 

Onderhoud 

waterkeringswerken 
15.530.000 15.530.000 0 0 

Verbetering 
waterkeringswerken 

127.863.000 54.813.000 0 73.050.000 

Verkeersvoorzieningen 9.613.000 9.613.000 0 0 

Onderhoud verkeerstechnische 

voorzieningen 
10.532.000 10.532.000 0 0 

 Vuilophaal en verwerking 77.190.000 47.190.000 0 30.000.000 

Upgraden grondmechanisch 
laboratorium 

1.250.000 1.250.000 0 0 

Verbetering dienstverlening 

waterloopkundige dienst 
1.625.000 1.625.000 0 0 

Verbetering dienstverlening 
meteorologische dienst 

2.550.000 2.550.000 0 0 

TOTAAL 1.911.822.000 547.672.000 8.200.000 1.355.950.000 
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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. 

 

Tabel 2 
Ontwikkelingsplan - Beleidsgebieden: Infrastructuur 

 Verwachtte beleidsresultaten per 

eind 2014 

Verwachtte beleidsresultaten 

per eind 2015 

Programma’s 

100 Onderhoud wegen 

 

 
 

 

 
 

Verwachtte realisatie van het regulier 

onderhoud van  geasfalteerde, bestrate, 

lateriet-, zand- en schelpwegen in 
Paramaribo en districten, aanhuur van  

zwaar materieel voor het egaliseren 

van de zandwegen  en aankoop van 
asfaltbetonmengsel en betonartikelen. 

Het gebudgetteerd bedrag zal 

worden besteed aan regulier 

onderhoud van  wegen, trottoirs, 
voetpaden en bermen in 

Paramaribo, Nickerie en in de 

overige districten. 

 
101 Aanleg/verbetering 

van wegen 
 

Verwachtte realisatie van  

het asfalteren, reconditioneren en 
reconstrueren van wegen in 

Paramaribo en districten en het  

herinrichten van wegen etc. 

In het dienstjaar 2015 zal er 

uitvoering gegeven worden aan 
het Dalian 4 project, er zal ook 

continuering plaatsvinden van 

landelijke asfaltering in 
woonwijken, verder zullen 

diverse bestratingsprojecten en 

herinrichting van diverse 
primaire wegen gedaan worden. 

102 Onderhoud bruggen 

 

Het gebudgetteerd bedrag zal worden 

besteed aan het regulier onderhoud van 
bruggen in  Paramaribo en de 

districten. Tevens zullen 3 grote 

bruggen (brug over de Surinamerivier, 
Coppenamerivier en de 

Saramaccarivier) gerehabiliteerd en 

onderhouden worden. 

Het geraamd bedrag zal besteed 

worden t.b.v. regulier onderhoud 
van de bestaande bruggen in 

Paramaribo en districten. 

 
 

103 Bouwen bruggen Het geraamd bedrag zal worden 

besteed aan het rehabiliteren 8-tal 

bruggen, afronding bouw 5-tal 
bruggen, voortzetting bouw 6e brug 

over Saramaccakanaal, bouw van 

bruggen in diverse districten en 
directievoeringswerkzaamheden.  

Het geraamd bedrag zal besteed 

worden aan de voortzetting van 

de bouw van bruggen in diverse 
districten en directie-

voeringswerkzaamheden. Aan de 

bouw van de brug over de 
Corantijnrivier zal een aanvang 

gemaakt worden. 
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105 Onderhoud 

ontwateringswerken 
 

De besteding zal gedaan worden aan 

renovatie, onderhoud en beheer van 
sluizen en gemalen, verhelpen van 

verzakkingen, 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 en het vervangen van 

duikers in Nickerie. 

Het geraamd bedrag zal worden 

besteed aan 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 

 

De besteding zal gedaan worden aan de 

volgende projecten: voortgang  

Verbetering hoofdontwatering 

Paramaribo Centrum, Verbetering 
Ontwatering ter  verbetering van de 

ontwatering van woonwijken in 

Paramaribo en de districten, 
Cocobiaco-weg/ Leidingen, gebieden  

Latour/ Winti Wai, Creola, verbetering 

ontwatering  Weg naar Zee. 

Het geraamd bedrag zal besteed 

worden aan voortgang 

verbetering van  de 

hoofdontwatering Paramaribo 
Centrum, ter  verbetering van de 

ontwatering van woonwijken in 

Paramaribo en de districten 
zoals: Pomonagebied, 

Limesgracht, Menckendam, 

Pontbuiten en Livorno. 

107 Onderhoud 
waterkeringswerken 

 

Het bedrag zal worden besteed aan 
onderhoud waterkeringswerken te Weg 

naar Zee, Commewijne, Saramacca, 
Coronie, Nickerie en overige districten. 

Het geraamd bedrag zal worden 
besteed aan onderhoud van de 

waterkeringswerken in diverse 
districten. 

 
108 Verbetering 

waterkeringswerken 
 

Het geraamd bedrag zal o.a. besteed 

worden aan Directievoeringskosten 
"Bouw Zeedijk Coronie" en "Aanleg 

oever-verdedigingswerken 

rechteroever Surinamerivier en 
linkeroever Commewijnerivier ", het 

verhogen van de Paloeloeweg. 

Het gebudgetteerd bedrag zal 

aangewend worden voor de bouw 
van de dijk te Weg naar Zee,  

directievoeringswerkzaamheden, 

oeververdedigingswerkzaam- 
heden Nieuw Nickerie en 

Paradise en Waterkant en 

Domburg etc. 

110 Verkeersvoorzienin- 
gen 

 

Verwachtte realisatie van 
SRD 0 

Het geraamd bedrag zal besteed 
worden aan het leveren en 

aanbrengen van knipperlichten in 

stad en districten, het verbeteren 
van de verkeersveiligheid op 

kruispunten, scholen en het 
verrichten van verbeterings 

werken aan 

verkeersregelinstallaties. 

121Onderhoud 
verkeerstechnische 

voorzieningen 

Het geraamd bedrag zal besteed 
worden aan het leveren en aanbrengen 

van verkeersborden,  markeringen en 

aankoop van materialen, het 
aanbrengen van verkeersdrempels met 

toebehoren, het verharden van bermen 

etc. 

Het gebudgetteerd bedrag zal 
besteed worden aan diverse 

onderhoudswerkzaamheden en 

aankoop van diverse materialen. 
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Ontwikkelingsplan - Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

122 Vuilophaal en 

verwerking 

Het geraamd bedrag zal worden 

aangewend voor de aanhuur van zwaar 
materieel, kraakperswagens, 

dumptrucks en pick-ups tbv 

huisvuilinzameling Groot-Paramaribo 
etc. 

Het geraamd bedrag zal o.a. 

besteed worden aan aanhuur 
zwaar materieel, onderhoud 

zandwegen  naar vuilstortplaats 

en studie herinrichting van de 
Vuilstortplaats etc. 

123 Upgrading 

Grondmechanisch Lab 

Het geraamd bedrag zal aangewend 

worden voor de aankoop van Lab 
apparatuur en zware 

grondmechanische werktuigen. 

Het gebudgetteerd bedrag zal 

aangewend worden voor de 
aankoop van geavanceerde 

grondmechanische lab-apparaten  

en de kalibratie van alle lab- 

apparaten.  

124 Verbetering 

dienstverlening 
Waterloopkundige 

Afdeling 

Het geraamd bedrag zal aangewend 

worden aan de aankoop van 
hydrometrische instrumenten en lab 

benodigdheden. 

Het geraamd bedrag zal besteed 

worden aan Upgrading en 
modernisering basismeet-stations 

en dataverwerking, uitvoeren van 

gedetailleerde topografische 
opnamen m.b.v. LIDAR, 

inrichting en Certificering van de 

dienst en nog training van het 
personeel.  

125 Verbetering 

dienstverlening 

Meteorologische Dienst 

Het geraamd bedrag zal aangewend 

worden aan de aankoop van de doppler 

radar. 

Het geraamd bedrag zal 

aangewend worden aan de 

aankoop van de doppler radar en 

een early warning systeem. 

 

Toelichting per beleidsmaatregel 

 

100 - Onderhoud wegen 

 

Het geraamd bedrag bestemd voor onderhoud van wegen voor het jaar 2015 is 

SRD 32.225.000,- (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 zowel onverharde als verharde wegen. 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 
Het leveren en verwerken van schelpzand, scherpzand, 
klinkzand, lateriet, klei en savannazand 

Diverse districten/ 
decentralisatie 15.871.000 

2 Het leveren en verwerken van basecourse, asfalt en cola's Diverse districten 4.140.000 

3 Het schoon bezemen van diverse wegen Diverse districten 50.000 

4 
Het aanhuren van zwaar materieel (grader, tractor, 
hydraulische graafmachine, dumppickup en trilplaat) 

Diverse districten 
5.430.000 

    Sub totaal 25.491.000 

  Sectie Oost Droog 

 
  

5 

Het leveren en verwerken van schelpzand, scherpzand, 

klinkzand, lateriet, klei en savannazand 

Marowijne en 

Commewijne 3.584.000 

6 

Het aanhuren van zwaar materieel (grader, tractor, 

hydraulische graafmachine, dumppickup en trilplaat) 

Marowijne en 

Commewijne 25.000 

    Sub totaal 3.609.000 
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  Sectie West Droog (Saramacca, Coronie en Nickerie ) 

 

  

7 

Aankoop schelpzand, klinkzand en asfalt tbv wegen distr. 

Nickerie Coronie en Nickerie 3.025.000 

8 
Het aanhuren van zwaar materieel (grader, tractor, 
hydraulische graafmachine, dumppickup en trilplaat) 

Coronie en Nickerie 
100.000 

    Sub totaal 3.125.000 

    Totaal 32.225.000 

 

De onderhoudswerkzaamheden zullen zowel in eigen beheer als door derden worden 

uitgevoerd. 

 

101 - Aanleg en verbetering van wegen 

 

Voor het jaar 2015 is een bedrag van SRD 736.650.000,-  opgenomen voor de aanleg 

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

 

No. Omschrijving District 

Raming 

2015 

1 

Suriname National Infrastructure Projects 

(Dalian 4) (lening Exim Bank) Diverse districten 160.000.000 

2 Het aanleggen van parkeerplaatsen en looppaden Wanica, Saramacca 4.200.000 

3 Het rioleren en bestraten van diverse wegen 

Marowijne, 

Commewijne 20.000.000 

4 

Het rehabiliteren en asfalteren van de Oost-West 

verbinding strekking Henry Fernandesweg -

Monkshoop 

 Paramaribo- 

Wanica 20.000.000 

5 

Het aanleggen van aansluitende wegen Nieuwe 

Carolinabrug deel A Westelijke wegaansluiting 

(lening ING bank) Para 1.000.000 

6 

Het aanleggen van infrastructuur te 

Ephraimzegen, Latour  Paramaribo 23.200.000 

7 Herinrichten Nieuw weergevondenweg Wanica 10.000.000 

8 Herinrichten van de Latourweg Paramaribo 10.000.000 

9 Herinrichten van de Commissaris Weythingweg Wanica 10.000.000 

10 

Het reconditioneren van diverse wegen 

(waaronder de weg naar Kaaimanston, 

Sipaliwini)  Sipaliwini 11.200.000 

11 

Het verrichten van ingenieurs- en 

advieswerkzaamheden tbv diverse projecten  Diverse districten 20.000.000 

12 Uitvoeren van asfaltreparatiewerkzaamheden Diverse districten 24.000.000 

13 

Landelijk asfalteringsproject IV (externe 

financiering) Diverse districten 240.000.000 

14 

Reconstructie wegstrekking Coppenamepunt -

Nickerie (externe financiering)  Nickerie 120.000.000 

15 

Het verlengen van de Ringweg tussen de Jan 

Steenstraat en de Henry Fernandesweg met een 

 Paramaribo- 

Wanica 50.000.000 
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aansluiting op de vijfde rijweg (externe 

financiering) 

      723.600.000 

  
Sectie Oost Droog (Marowijne en 

Commewijne) 

 
  

16 Het aanleggen en bestraten van diverse wegen  

Marowijne en 

Commewijne 8.950.000 

    Sub totaal 8.950.000 

  
Sectie West Droog (Saramacca, Coronie en 

Nickerie ) 

 

  

17 

Rehabiliteren van kleiwegen in de Van 

Pettenpolder en de weg naar sluis H.A. Coronie en Nickerie 4.000.000 

    Sub totaal 4.000.000 

    Totaal 736.550.000 

 

102 - 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 2015 is een bedrag van SRD 6.934.000,- uitgetrokken en zal volgens onderstaande 

specificatie worden besteed, te weten: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 Onderhoud van bruggen in Paramaribo Paramaribo 500.000 

2 Onderhoud van bruggen in Wanica Wanica 250.000 

3 Onderhoud van steigers in Paramaribo en districten Diverse districten 50.000 

4 

Aanschaf van materialen en benodigdheden t.b.v. 

onderhoud bruggen en steigers 
Diverse districten 

3.000 

5 

Onderhoud aan de bruggen over de Suriname, 

Coppename en Saramaccarivier 
Diverse districten 

5.000.000 

    Sub totaal 5.803.000 

        

  Sectie Oost Droog     

6 

Onderhoud bruggen in het districten Commewijne en 

Marowijne 

Marowijne, 

Commewijne 581.000 

    Sub totaal 581.000 

 
  Sectie West Droog     

7 Onderhoud bruggen in het district Nickerie Nickerie  550.000 

    Sub Totaal 550.000 

           Totaal 6.934.000 
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103 - Het Bouwen van Bruggen 

 

Voor het bouwen van bruggen is voor dienstjaar 2015 een bedrag van                   

SRD 482.070.000,- 

opgenomen. Onderstaand volgt een opsomming van de projecten die in 2014 zullen 

worden uitgevoerd, te weten: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 Bouw nieuwe brug tpv TW-brug Wageningen Nickerie 750.000 

2 Bouw brug over de Kabokreek Para 450.000 

3 

Bouw stalen vakwerkbrug over de Kleine 

Falawatrakreek 
Sipaliwini 

500.000 

4 

Bouw 6e brug over het Saramaccakanaal in het 

verlengde van de Indira Gandhiweg en bouw brug 

Domineekreek en aansluitende wegen 

Paramaribo 

2.325.000 

5 Herinrichten van het veerplein te Coppenamepunt Saramacca 350.000 

6 Bouw brug over de Bombaykanaal en Tijgerkreek- West Saramacca 350.000 

7 Bouw brug Pisangrodjostraat Sipaliwini 95.000 

8 Bouw brug Corantijnrivier (externe financiering) Nickerie 418.750.000 

9 
Bouw brug over de Anjoemarakreek te Albina, 
Marowijne 

Marowijne 
5.000.000 

10 

Het vervangen van de bruggen in de van 

Sommelsdijckse kreek en de Boomskreek, Paramaribo 
Paramaribo 

5.000.000 

11 
Rehabiliteren van de aanmeersteiger van de Marinebasis 
van het Nationaal Leger te Boxel, Wanica 

Wanica 
5.000.000 

12 

Rehabiliteren van de infrastructuur van het terrein van de 

stichting Re-integratie Kansarmen te plantage Chatillion, 
Para 

Para 
5.000.000 

13 Directievoering Diverse districten 11.000.000 

14 

Bouw van aanmeersteigers aan de Commewijnerivier 

(Marienburg, Kronenburg en Montresor)  Commewijne 5.000.000 

15 
Bouw van aanmeersteigers aan de Surinamerivier 
(Meerzorg, Leonsberg en Nw Amsterdam)  Commewijne 5.000.000 

16 

Rehabiliteren van de damwandconstructie bij de 

betonnen steiger te Plantage Johanna Margaretha  Commewijne 5.000.000 

17 

Rehabiliteren van de damwandconstructie bij de sluis te 

plantage Reynsdorp (Bakki)   Commewijne 5.000.000 

18 

Bouwen van 2 stalen loopbruggen te Wageningen en 

Tapoeripa  Nickerie 500.000 

19 
Bouw van een tweetal bruggen in Nickerie (K-brug en 
Brug Bastiweg/Gemaalweg) 

 Nickerie 
7.000.000 

  

 
Totaal 482.070.000 
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105 - Onderhoud ontwateringswerken 

 

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

districten en voor renovatie, onderhoud en beheer van sluizen en gemalen is het 

bedrag van  

SRD 59.490.000,- opgebracht in 2015. Dit bedrag zal worden aangewend voor: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 

Renovatie/ onderhoud & beheer sluizen & gemalen in 

Paramaribo (w.o. Sluiskreek, Drambrandersgracht en 
Sommelsdijkse kreek) 

Paramaribo 
1.500.000 

2 

Renovatie/ onderhoud & beheer sluizen & gemalen in 

overige districten 
Diverse districten 

1.500.000 

3 
Onderhoud primaire, secundaire en tertiaire lozingen 
Paramaribo en districten 

Diverse districten 
25.000.000 

4 Schoonmaak gesloten riolering Diverse districten 5.000.000 

5 

Verhelpen verzakkingen gesloten rioolstelsel Paramaribo 

en Wanica 
Diverse districten 

5.000.000 

6 
Opschonen en uitdiepen cq uitbaggeren van lozingen in 
Paramaribo 

Paramaribo 
5.000.000 

7 

Opschonen en uitdiepen cq uitbaggeren van lozingen in 

districten 
Diverse districten 

5.000.000 

8 Aanhuur, onderhoud en beheer van zwaar materieel  Diverse districten 3.000.000 

9 Leggen van rioleringen in Paramaribo en districten Diverse districten 1.000.000 

    Sub Totaal 52.000.000 

  Sectie Oost Nat     

10 Renovatie/ onderhoud & beheer sluizen & gemalen  
Marowijne, 
Commewijne 1.250.000 

11 Onderhoud van lozingen 

Marowijne, 

Commewijne 2.500.000 

  
Opheffen verstoppingen, plaatsen en vervangen van 
duikers 

 Marowijne, 
Commewijne 500.000 

    Sub Totaal 4.250.000 

  Sectie West Nat     

12 Renovatie/ onderhoud & beheer sluizen & gemalen  Nickerie 380.000 

13 Onderhoud van lozingen Nickerie 1.980.000 

14 Opheffen verstoppingen, plaatsen en vervangen van 

duikers 
Nickerie 

880.000 

    Sub Totaal 3.240.000 

                                          Totaal 59.490.000 
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106 - Verbetering irrigatie- en afwateringswerken 

 

Voor 2015 is een bedrag van SRD 348.400.000,- opgebracht. Het geraamd bedrag 

zal onder meer worden besteed aan: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 

Voortgang project Verbetering hoofdontwatering 

Paramaribo Centrum (50% Lening en 50% 

Overheidsbijdrage)  Paramaribo 14.400.000 

2 Inzet deskundigen t.b.v. onderzoek cq directievoering  Diverse districten 2.650.000 

3 Verbetering Ontwatering Pomonagebied 

 Wanica- 

Saramacca 23.000.000 

4 Verbetering ontwatering  Gongrijpstraat  Paramaribo 5.000.000 

5 Aanleg waterkerende dam Tijgerkreek West  Saramacca  4.800.000 

6 Verbetering ontwatering Menckendam  Paramaribo 2.400.000 

7 Verbetering Ontwatering diverse districten  Diverse districten 30.000.000 

8 Verbetering Ontwatering Tout Lui Fautkanaal  Wanica 2.500.000 

9 

Verbetering ontwatering Drambrandersgracht (het 

gedeelte vanaf de Nijbroekstraat tot de Waaldijkstraat)  Paramaribo 5.000.000 

10 Verbetering ontwatering Sommelsdijckse kreek  Paramaribo  2.500.000 

11 

Verbetering ontwatering te Wanica 

 (sluizen & kanalen) (Petro Caribe) Wanica  

           

21.350.000  

12 
Verbetering ontwatering te Marowijne  
(sluizen & kanalen)  (Petro Caribe) Marowijne 

             
7.150.000  

13 

Verbetering ontwatering te Coronie  

(sluizen & kanalen)  (Petro Caribe) Coronie 

             

8.200.000  

14 
Verbetering ontwatering te Commewijne 
 (sluizen & kanalen)  (Petro Caribe)  Commewijne 

           
38.450.000  

15 

Verbetering ontwatering te Nickerie 

 (sluizen & kanalen)  (Petro Caribe)  Nickerie 

           

24.600.000  

16 

Verbetering ontwatering te Saramacca 

 (sluizen & kanalen) (Petro Caribe)  Saramacca 

           

35.000.000  

17 

Verbetering ontwatering te Paramaribo  

(sluizen & kanalen) (Petro Caribe)  Paramaribo 

           

69.700.000  

18 Verbetering irrigatie Pontbuiten (Petro Caribe)  Paramaribo 

           

26.200.000  

19 Verbetering irrigatie Livornoweg  (Petro Caribe)  Paramaribo 

           

22.000.000  

  Totaal   344.900.000 

  Sectie Oost Nat 

 
  

20 Het maken van een nieuwe sluis te Laarwijk Commewijne 2.500.000 

    Sub Totaal 2.500.000 

  Sectie West Nat     

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

1.000.000 

    Sub Totaal 1.000.000 

      348.400.000 

 

 

 



2015                                                             65                                                  No. 126   

 

   

107 - Onderhoud waterkeringswerken 

 

Voor regulier onderhoud van waterkeringswerken is een bedrag ad.                        

SRD 15.530.000,- 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 Raming 2015 

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

 

3.130.000 

2 Onderhoud waterkeringswerken te Weg naar Zee.  Paramaribo 3.000.000 

3 
Onderhoud waterkeringswerken i/h district 
Commewijne. 

 Commewijne 
2.000.000 

4 Onderhoud waterkeringswerken i/h district Saramacca.  Saramacca 500.000 

5 Onderhoud waterkeringswerken i/h district Coronie.  Coronie 500.000 

6 Onderhoud waterkeringswerken overige districten.  Diverse districten 1.000.000 

  

 
          Sub Totaal 10.130.000 

  Sectie Oost Nat 

 

  

7 
Rehabiliteren van de waterkerende dammen langs de 
Suriname- en de Commewijne rivier Commewijne 2.000.000 

  

 

 2.000.000 

  Sectie West Nat    

8 Onderhoud Zeedijk Nickerie Nickerie 650.000 

9 Onderhoud van diverse waterkeringsdammen  Nickerie, Coronie 1.600.000 

10 Maken oeverbescherming diverse ressorten Nickerie  Nickerie  650.000 

11 Inzet deskundigen t.b.v. onderzoek cq directievoering  Nickerie, Coronie 500.000 

              Sub Totaal 3.400.000 

  

 
          Totaal 15.530.000 

 

108 - Verbetering van waterkeringswerken 

Ter verbetering van de waterkeringswerken is een bedrag groot SRD 127.863.000,- 

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 Raming 2015 

1 

Directievoeringskosten "Aanleg 

oeververdedigingswerken rechteroever Surinamerivier 
en linkeroever Commewijnerivier " in het district 

Commewijne. 

 Commewijne 

400.000 

2 

Verrichten ingenieurs- en advieswerkzaamheden tbv 

project Het verhogen van de Paloeloeweg 

 Saramacca 

500.000 

3 

Het managen en begeleiden van alle verkeers-, bouw en 

stedebouwkundige activiteiten in het gebied gelegen 

tussen het Waaggebouw en het begin van de Dr. S. 
Redmondstraat 

 Paramaribo 

125.000 
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4 Aanleg Zeedijk te Weg naar Zee (100% Lening)  Paramaribo 41.930.000 

5 

Directievoeringskosten "Aanleg Zeedijk te Weg naar 

Zee" 

 Paramaribo 

2.000.000 

6 

Oeverbescherming en herinrichting marktplaats 

Domburg in het district Wanica (ca. 500 meter oever) 

 Wanica 

17.590.000 

7 

Oeverbescherming Waterkant te Paramaribo, sectie SMS 

Pier - Knuffelsgracht (ca. 250 meter oever) (Petro 
Caribe)  

 Paramaribo 

15.330.000 

8 

Oeverbescherming markt Nieuw Nickerie (ca. 300 meter 

oever) (Petro Caribe) 

 Nickerie  

15.790.000 

9 
Oeverbescherming Nickerie rivier te Paradise (ca. 500 
meter Oever)  

 Nickerie  
24.098.000 

10 

Het aanbrengen van duurzame taludbescherming 

middels composietdamwanden.   10.100.000 

    
                                                        

Totaal 127.863.000 

 

110 - Verkeerstechnische voorzieningen  

 

Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van SRD 9.613.000,-  opgebracht voor het 

beleidsmaatregel Verkeersvoorzieningen. Bij deze gaat het om de uitvoering van de 

volgende projecten: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 
Het leveren en aanbrengen  van vangrails op diverse locaties 
met verhoogd ongevallen risico Diverse districten  

             
1.494.000  

2 

Het leveren en aanbrengen van verkeersafhankelijke VRI 

systemen inclusief masten, signaalgroepen, ledlampen 

bekabeling, installatie, besturingssysteem en detectielussen, 

RRI kasten 

Diverse districten  

             

1.225.000  

3 

Het leveren van verkeersafhankelijke VRI installaties ten 

behoeve van de vervanging van de oude VRI installaties 

Diverse districten               

1.715.000  

4 

Het leveren van radar, laser en/of lus detectiesystemen tbv de 

detectie van de verkeersafhankelijke verkeerslichten 

Diverse districten                  

660.000  

5 

Het aanbrengen, installeren, configureren en gebruiksklaar 

instellen van 12 verkeersregelautomaten, inclusief het doen van 

kruispunttellingen en het doen van verkeerskundige 
berekeningen en het gebruiksklaar van de instellen van de VRI's 

Diverse districten  

                
384.000  

6 
Het plaatsen van 12 automaatkasten op betonnen fundering met 
de nodige uitsparringen 

Diverse districten                    
58.000  

7 

Het plaatsen van zweepmasten c.q. portalen het aanleggen van 

de benodigde bedrading 

Diverse districten                  

298.000  

8 

Het leveren van 10 stuks portalen, het leveren van 40 stuks 

zweepmasten. Het leveren van 40 stuks rechte masten allen met 

een mast lengte van 6 m. De onderkant van de mast is op een 

lengte van 2m voorzien van een teercoating 

Diverse districten  

             

1.141.000  

9 

Het leveren van vrij programmeerbare digitale tekst borden, 

inclusief snelheids indicatie, rijstrooksignalering pictogrammen 

en op afstand aanstuurbaar. 

Diverse districten  

                

878.000  

10 

Het leveren van verkeers camera's en elektronische systemen 

tbv de monitoring en geleiding van het verkeer nabij 
kruispunten op portalen en/of masten 

Diverse districten  

             
1.760.000  

  

 

Totaal        9.613.000  



2015                                                             67                                                  No. 126   

 

   

121 - Onderhoud Verkeerstechnische Voorzieningen  

 

Voor het jaar 2015 is een bedrag van SRD 10.532.000,- opgenomen voor: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 

Het leveren, aanbrengen en onderhouden van 
verkeersborden, tekstborden galvaanpalen inclusief 

scharnierbeugels  

Diverse districten  

1.150.000 

2 
Het leveren van verkeersborden  c.q. tekstborden tbv 
de voorraad afdeling Verkeer inclusief alle districten 

Diverse districten  
1.180.000 

3 

Het leveren en aanbrengen van Thermoplastische 

markering in stad en districten. Idem 

kruisingsvlakken.  

Diverse districten  

1.484.000 

4 

Het leveren en aanbrengen van prefab drempels en  

plateaus op diverse locaties op basis van afroep en 

het verwijderen van verkeerd gesitueerde drempels 

Diverse districten  

975.000 

5 
Het verharden van bermen, parkeergelegenheden, bus 
inhammen nabij scholen, peuterspeelplaatsen 

Diverse districten  
1.875.000 

6 

Het leveren van 2ø galvaanpalen 2ø + galvaan 

doppen 

Diverse districten  

278.000 

7 
Het leveren van 2ø aluminium scharnier beugels tbv 
voorraad van de afdeling Verkeer en alle districten 

Diverse districten  
138.000 

8 

Het leveren van tachtig drie kleurige 

verkeerslantaarns 300 mm inclusief achtergrond 

schilden, Het leveren van tachtig twee kleurige 

verkeerslantaarns tbv van voetgangers 

oversteekplaatsen inclusief de benodigde 
pictogrammen, rateltik units en speakers 

Diverse districten  

745.000 

9 

Het leveren en plaatsen van verkeerspaaltjes nabij 

kruispunten (zgn. Amsterdammetjes)  tbv het fout 
parkeren. 

Diverse districten  

1.232.000 

10 

Het leveren en vervangen van Bewegwijzering c.q. 

aanwijsborden inzake o.a. afstand, bereik, richting 

aanduiding tbv afslagen enz. 

Diverse districten  

1.335.000 

11 Electra (betaling stroomrekening verkeerslichten) Diverse districten  120.000 

12 

GSM Abonnement mbt electronische digitale 

voorzieningen tbv het verkeer 

Diverse districten  

20.000 

  
 

Totaal 10.532.000 
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122 - Vuilophaal en Verwerking 

 

Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van SRD 77.190.000,- opgenomen, welke als 

volgt wordt gespecificeerd: 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 

Het aantrekken van een consultant voor het uitvoeren 

van een studie voor het saneren van de vuilstortplaats te 

Ornamibo  Wanica  3.250.000 

2 

Onderhoud van openbare terreinen (Aanhuur van 
bulldozers, hgm's en aankoop van zand, lateriet en 

basecourse)  Diverse districten 7.493.000 

3 
Aanhuur van kraakperswagens, dumptrucks en pickup's 
tbv huisvuilinzameling Groot-Paramaribo  Paramaribo  26.000.000 

4 

Het herinrichten van de vuilstortplaats volgens de 

richtlijnen  van de studie volgens internationale 

milieunormen (SRD 10.000.000 is overheidsbijdrage en 
SRD 30.000.000 is externe financiering)   40.000.000 

5 Aankoop auto's    235.000 

6 Aankoop pickup's   200.000 

7 Aankoop bromfietsen   12.000 

  Totaal   77.190.000 

 

123 - Upgrading Grondmechanisch Lab 
 

Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van SRD 1.250.000,- opgenomen, welke als 

volgt wordt gespecificeerd: 
 

No. Omschrijving District Raming 2015 

1 

Aankoop van geavanceerde grondmechanische 

labapparaten Paramaribo   1.000.000 

2 Kalibratie van alle lab-apparaten (binnenland) Paramaribo 50.000 

3 Kalibratie van alle lab-apparaten (buitenland) Paramaribo 200.000 

  Totaal   1.250.000 

 

124 - Verbetering dienstverlening Waterloopkundige Afdeling 
 

Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van SRD 1.625.000,- opgenomen. 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 
Upgrading en modernisering basismeetstations en 
dataverwerking Paramaribo  355.000 

2 Upgrading en modernisering Laboratorium Paramaribo  295.000 

3 

Het uitvoeren van gedetailleerde topografische opnamen m.b.v. 

LIDAR Paramaribo  800.000 

4 Inrichting van de dienst Paramaribo  50.000 

5 Certificering van de dienst Paramaribo  50.000 

6 Training van het personeel Paramaribo  25.000 

7 Aanschaf van specialistische software Paramaribo  50.000 

  Totaal   1.625.000 
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125 - Verbetering dienstverlening Meteorologische Dienst 

 

Voor het dienstjaar 2015 is een bedrag van SRD 2.550.000,- geraamd. 

 
No. Omschrijving District Raming 2015 

1 Deskundigen Binnenland   20.000 

2 Aankoop early warning weather system   990.000 

3 Aankoop doppler radar   1.540.000 

  Totaal   2.550.000 

 

TITEL III: Middelenbegroting   Bedragen x SRD 1.000 
80.50             

Niet - Belasting 

Middelen 

 

       

Code Omschrijving 

Gereal  

2013 

Vermoe--

delijk 

Beloop 

2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

80.50.10 

Opbrengst verkoop 

roerende goederen 56 53 

             

55  

              

58  

              

61  

              

64  

              

67  

80.50.99 

Diverse vergoedingen: 

Laboratorium onderzoek/ 

Waterstand/ 

Meteoinformatie/Opbrengst

en Autowerkplaats 68 105 

             

98  

            

103  

            

108  

            

113  

            

119  

80.60            

Inkomsten uit 

overheidsbedri

jven en -

diensten 

80.60.06 Bestekkosten 147 42 

             

16  

              

17  

              

18  

              

19  

              

19  

80.60.15 

Opbrengst brandstoffen 

Paramaribo 7.342 8.930 

        

9.800  

        

10.290  

        

10.805  

        

11.345  

        

11.912  

80.60.17 

Opbrengst brandstoffen 

Nickerie 488 650 

           

800  

            

840  

            

882  

            

926  

            

972  

80.60.19 

Opbrengst 

containerverhuur 104 82 

           

262  

            

275  

            

289  

            

303  

            

318  

 Totaal Niet Belasting 

Middelen 8.205 9.862 11.031 11.583 12.163 12.770 13.407 

90.10      

Leningen 

90.10.01 China Eximbank: 

Suriname National 

Infrastructure Projects 

(Dalian 4) 0 50.000 160.000 200.000 387.500 0 0 

90.10.99 ING Bank: 

Het aanleggen van 

aansluitende wegen 

Nieuwe Carolinabrug deel 

A Westelijke 

wegaansluiting 0 10.000 1.000 0 0 0 0 

90.10.99 Externe financiering: 

Landelijk 

asfalteringsproject IV  0 0 240.000 0 0 0 0 

90.10.99 Externe financiering: 

Reconstructie wegstrekking 

Coppenamepunt -Nickerie  0 0 120.000 141.000 141.000 0 0 
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90.10.99 Externe financiering: 

Het verlengen van de 

Ringweg tussen de Jan 

Steenstraat en de Henry 

Fernandesweg met een 

aansluiting op de vijfde 

rijweg  0 0 50.000 73.000 0 0 0 

90.10.99 Externe financiering: 

Bouw brug Corantijnrivier 0 0 418.750 0 0 0 0 

90.10.99 Externe financiering: 

Verbetering ontwatering 

Pomonagebied 0 0 11.500 11.500 0 0 0 

90.10.99 OFID: 

Weg Meerzorg- Albina van 

8 naar 13 ton (additioneel) 82.825 0 0 0 0 0 0 

90.10.99 Locale aannemers: 

Asfaltering van wegen in 

woonwijken in Groot 

Paramaribo en districten en 

hoofdontsluitingswegen 7.584 0 0 0 0 0 0 

90.10.99 Locale aannemers: 

Voortgang verbetering 

hoofdontwatering 

Paramaribo Centrum 445 2.000 7.200 0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

 Verbetering ontwatering te 

Wanica 

 (sluizen & kanalen)  0 0 

             

21.350  0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering ontwatering te 

Marowijne  

(sluizen & kanalen)   0 0 

               

7.150 0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering ontwatering te 

Coronie 

(sluizen & kanalen)   0 0 

               

8.200 0 0 0 0 

 
90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering ontwatering te 

Commewijne 

 (sluizen & kanalen)   0 0 

             

38.450 0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering ontwatering te Nickerie 

 (sluizen & kanalen)  0 0 

             

24.600  0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering ontwatering te Saramacca 

 (sluizen & kanalen)  0 0 

             

35.000  0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering ontwatering te 

Paramaribo  

(sluizen & kanalen)  0 0 

             

69.700  0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering irrigatie Pontbuiten  0 0 

             

26.200  0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Verbetering irrigatie Livornoweg   0 0 

             

22.000  0 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Aanleg Zeedijk te Weg naar Zee  0 17.470 41.930 24.458 0 0 0 

90.10.99 Petro Caribe: 

Oeverbescherming Waterkant te 

Paramaribo, sectie SMS Pier - 

Knuffelsgracht (ca. 250 meter oever 0 10.954 15.330 0 0 0 0 
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90.10.99 Petro Caribe: 

Overbescherming markt Nieuw 

Nickerie (ca. 300 meter oever) 0 10.500 15.790 0 0 0 0 

90.10.99 Externe financiering: 

Het herinrichten van de vuilstortplaats 

volgens de richtlijnen  van de studie 

volgens internationale milieunormen 0 0 30.000 0 0 0 0 

 
Totaal leningen 

        

90.854  

      

100.924  

     

1.364.150  

      

449.958  

      

528.500  

              

0    

              

0    

 
Totaal Middelenbegroting 

        

99.059  

      

110.786  

     

1.375.181  

      

461.541  

      

540.663  

        

12.770  

        

13.407  

 

Toelichting per middel 

 

Opbrengst verkoop van roerende overheidsgoederen en diensten: 

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

verkocht. Door de jaren heen zijn er auto karkassen geplaatst op het terrein van de 

afdeling Autowerkplaats. 

De karkassen zorgen ook voor de aanwezigheid van ongedierte. Om de ruimte zo 

effectief mogelijk te gebruiken is besloten door de directie om deze te verkopen. De 

verkoop geschiedt middels een openbare aanbesteding. 

 

Diverse niet belasting ontvangsten: 

 

Ontvangsten van de Meteorologische Dienst 

De Meteorologische Dienst verstrekt informatie aan derden betreffende 

weersberichten tegen betaling. Tarieven worden vastgesteld afhankelijk van 

verstrekte informatie.  

Per onderdeel kan SRD 20 p/u in rekening worden gebracht. 

 

Ontvangsten afdeling Ontwateringswerken 

Betreft ontvangsten voor het verstrekken van overloopvergunningen aan derden door 

de afdeling. Het tarief bedraagt SRD 4,50. 

 

Ontvangsten afdeling Waterloopkundige Afdeling 

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

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

SRD 6. 

 

Ontvangsten afdeling Grondmechanisch Laboratorium 

Houdt verband met het uitvoeren van onderzoekingen naar de kwaliteit van 

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

SRD7,50 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 producten 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 1.100L 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 brandstof en smeermiddelen te 

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

verrekeningsmandaten, tegen marktconform prijzen. 

 

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN 

 

Het Directoraat Milieubeheer is bij Staatsbesluit van september 2010 ondergebracht 

bij het Ministerie van Openbare Werken. Bij Resolutie van de President van de 

Republiek Suriname, d.d. 8 juni 2012 no 2715/12 (S.B. no. 87, 2012), is per 

ingaande 1 januari 2012 de naam van het Directoraat Milieubeheer veranderd in “ 

Directoraat Openbaar Groen”. 
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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.  

 

Binnen dit kader is het Directoraat Openbaar Groen 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, ten einde inhoud te geven aan de beleidsdoelstellingen van een 

optimaal woon- en leefmilieu; 

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

groenvoorziening, als mede het onderhouden van overheidsterreinen. 

 

De begroting over het dienstjaar 2015 is een weerspiegeling van de 

beleidsvoornemens zoals opgenomen in de Beleidsnota van het Ministerie van 

Openbare Werken 2010 – 2015  “KRUISPUNT - Samen naar betere tijden”. 

 

Bij het samenstellen van de ontwerpbegroting over het dienstjaar 2015 is zijdens het 

Directoraat Openbaar Groen gewerkt met de instructie vanuit het Ministerie van 

Financiën, waarbij de begroting van het dienstjaar 2014 als basis gebruikt moest 

worden. 
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Bij het samenstellen van de ontwerpbegroting over het dienstjaar 2015 geldt de 

intensivering van de werkzaamheden van het Directoraat Openbaar Groen als basis 

uitgangspunt. Hierbij zullen de nodige investeringen worden gepleegd voor 

versterking van het machinepark van het directoraat door de aanschaf van 

specialistische machines en voertuigen zoals de aanschaf van een truck met grijper, 

een bezemwagen en een backhoe loader.  

 Het aanhuren van voertuigen en machines voor de reguliere 

onderhoudswerkzaamheden zal gecontinueerd worden met verruiming naar de 

districten Nickerie, Saramacca, Marowijne, Commewijne en Wanica. 

 

Diverse verfraaiingsprojecten zullen worden ontplooid, waarbij het in de bedoeling 

ligt om op diverse locaties in de districten openbare ruimten te voorzien van 

beplantingen, tuinmeubilair en speeltoestellen. Tevens ligt het in de bedoeling om 

bepaalde dorpen in het binnenland mee te nemen bij verfraaiingsprojecten. 

 

In het dienstjaar 2013 is een aanvang gemaakt met het opruimen van illegale 

vuilstortplaatsen, grofvuil en groenafval in de verschillende ressorten van 

Paramaribo. Dit zal in het dienstjaar 2015 worden gecontinueerd, waarbij het in de 

bedoeling ligt om de ressorten van het district Wanica ook aan te pakken in 

samenwerking met de Districtscommissarissen, volksvertegenwoordigers en andere 

actoren in de gemeenschap.  

De jaarlijkse Nationale Schoonmaakactie van de scholieren zal ook in 2015 worden 

uitgevoerd, waarbij de scholieren in alle districten ingezet zullen worden. Het doel 

van deze actie is om het milieubewustwordingsproces en een nuttige 

vrijetijdsbesteding te stimuleren onder de scholieren in de grote vakantie, waarbij ze 

een financiële tegemoetkoming zullen ontvangen en daarmee ook een eigen bijdrage 

kunnen leveren voor het aanschaffen van schoolbenodigdheden. 

 



2015                                                             75                                                  No. 126   

 

   

DIRECTORAAT OPENBAAR GROEN 

 

TITEL I: Apparaatskosten 

                                                                                                  Bedragen x SRD 1.000 

Code Kostensoort
Realisatie 

2013

Vermoedelijk 

realisatie 2014

Raming 

2015

Raming 

2016

Raming 

2017

Raming 

2018

Raming 

2019

10 Personeelskosten 31.511       31.000 31.566 31.500 33.075 34.729 36.465

20 Materiele Kosten 4.144         5.500 5.539 5.775 6.064 6.367 6.685

40 Aanschaffingen 421            450 4.115 4.200 4.410 4.631 4.862

Totaal
36.076       36.950 41.220 41.475 43.549 45.727 48.012

 

 Toelichting per kostensoort: 

 

Personeelskosten 

Het geraamd bedrag voor de personeelskosten voor het dienstjaar 2015 bedraagt 

SRD 31.566.000,-  Dit bedrag is opgebouwd uit het ambtelijk salaris, kinderbijslag, 

gratificaties, persoonlijke toelagen, vacatiegelden en vervoerstoelagen. 

 

Per 1 mei 2014 heeft het directoraat Openbaar Groen 1380 ambtenaren in dienst, 

waarvan 1371 personen in vaste dienst en 9 contractanten. 

 

De gemiddelde loonsom per jaar (de totale personeelskosten gedeeld door het aantal 

personeelsleden) t.w. (SRD  31.336.000,-:1380) bedraagt SRD 16.930,26. De 

gemiddelde loonsom per maand bedraagt SRD 1.410,86 

 

Sinds het jaar 2013 is er een aanvang gemaakt met het doorlichten van het 

personeelsbestand. Deze doorlichting wordt ook gecontinueerd in 2015. 

Voornamelijk de inactieve werknemers worden geïdentificeerd en wederom te werk 

gesteld.  

 

Tevens zal het personeelsbeleid van 2015 erop gericht zijn om het personeel in de 

districten in hun eigen woonomgeving zo productief mogelijk in te zetten om het 

maximale rendement te behalen.  

 

Ook zal er kader aangetrokken worden om de diverse afdelingen zelfstandig te doen 

opereren binnen de organisatie in stad en districten (dit vanwege de grote afstanden). 

Door deze investering in de menselijke hulpbron “personeel”, werkt het Directoraat 

Openbaar Groen naar een beter functioneren van de dienst binnen het 

overheidsapparaat. 
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Voor wat opleidingen betreft: zal het personeel in de gelegenheid gesteld worden 

zich te bekwamen en te professionaliseren d.m.v. interne/externe opleidingen die 

geboden zullen worden tot verbetering van de dienstverlening aan de gemeenschap 

en de organisatie 

 

In onderstaande tabel krijgt u een overzicht van de becijfering die betrekking hebben 

op de verhoudingen en overige disciplines in zake het personeels gebeuren volgens 

gegevens over de periode juni 2014 tot en met mei 2015. 

 

Tabel ll            Overzicht Personeelsbestand 2015 
OMSCHRIJVING CIJFERS MANNEN VROUWEN 

Personeelsbestand per 1 juni 2014 1380 848 532 

Gemiddelde leeftijd 45 jaar   

Gemiddelde Bezoldiging op jaar basis SRD 17.064,53   

Lager kader 1319 815 504 

Middenkader 45 25 20 

Hogerkader 10  3 7 

Top kader 6  5   1 

Instroom 9   

Uitstroom 45   

Onwettige afw. dagen( Mei 2014 t/m mei 
2015) 

9143   

Ziektedagen (juni 2014 t/m mei 2015) 39810   

Opgenomen verlofdagen (juni 2014 t/m  

mei 2015) 

31617 

 

  

 

Materiële kosten: 

Het geraamd bedrag voor het jaar 2015 bedraagt SRD 5.539.000,- . Die goederen en 

diensten die door het directoraat voor de efficiënte uitvoer van diensten worden 

gebruikt, ingezet en aangehuurd zijn o.a  

 Contractanten 

 Kantoormiddelen 

 Nutsvoorzieningen 

 Exploitatie kosten 

 Brandstof 

 Huur gebouwen 

 Huur van Voertuigen 

 Telefoonkosten etc 
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In het dienstjaar 2015  zullen een aantal machines en voertuigen worden aangeschaft, 

hierbij is er rekening gehouden met onderhoud, reparatie en service van deze 

machines en voertuigen. Verder zullen de exploitatiekosten voor de vijftiental 

tractoren die ter beschikking zijn gesteld van het Directoraat Openbaar Groen uit 

deze kostensoort worden gefinancierd. Vanwege de intensivering van de 

werkzaamheden zal het aantal voertuigen dat wordt aangehuurd worden verhoogd, 

waar er rekening is gehouden met verhoging van de huurtarieven.  

 

Aanschaffingen 

De aanschaffingen voor het dienstjaar 2015  is er een bedrag van SRD 4.115.000,- 

uitgetrokken. De indeling ziet er als volgt uit: 

 

Inventaris 

Het begrootte bedrag voor de aanschaf van inventaris is als volgt opgebouwd: 

- SRD 107.000,- voor de aanschaf van kantoorinrichting 

- SRD 150.000,- voor de aanschaf van Computers, Netwerken, Printers en 

overige Inventaris. 

- SRD 450.000,- voor de aanschaf van urinoirs (pisbakken) die geplaats 

zullen worden op diverse locaties in de binnenstad van Paramaribo. 

 

Transportmiddelen 

Voor de begroting 2015 is rekening gehouden met het vergroten van het 

machinepark van het directoraat. In het dienstjaar  2014 zijn reeds een aantal 

investeringen hiervoor gedaan.  

Het ligt in de bedoeling om voertuigen, en machines aan te schaffen ter verhoging 

van de uitvoeringscapaciteit. Zo ligt het in de bedoeling om de navolgende 

investeringen te doen: 

- SRD 1.350.000,- voor de aanschaf van een truck dumping met grijper voor 

het opruimen van illegale vuilstortplaatsen. Uit oriëntatie is gebleken dat de 

behoefte voor het in eigen beheer hebben van een truck dumping met grijper 

groot is.  

- SRD 550.000,- voor de aanschaf van een wheel backhoe loader. Deze 

mobiele graafmachine zal worden ingezet voor het opruimen van illegale 

vuilstortplaatsen, het ophalen en inladen van grofvuil, het opruimen van 

zwerfvuil uit lozingen en het ophalen van secundaire en tertiaire lozingen en 

trenzen. 

- SRD 550.000,- voor de aanschaf van een sleepwagen voor het opruimen van 

autowrakken en het transporteren van de indienst zijnde tractoren over lange 

afstanden. 

- SRD 350.000,- voor de aanschaf van een personenbus (30-personen) voor 

het transporteren van arbeiders van de diverse afdelingen zowel in de 

ochtend - , middag -  als in de avonduren werkzaamheden uitvoeren. 

- SRD 500.000,- voor de aanschaf van een bezemwagen voor het bezemen 

van de wegen in de binnenstad van Paramaribo en de rotondes.  
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Overige Kunstwerken 

- Voor overige Kunstwerken is er een bedrag van SRD 8.000,- uitgetrokken 

 

TITEL II: Beleidsprogramma’s 

 

Tabel 1:          

                                                             Bedrag x SRD 1.000 

  
Gereal. 

2013 

Vermoedelijk 

beloop 2014 

Raming 

2015 

Raming 

2016 

Raming 

2017 

Raming 

2018 

Raming 

2019 

                

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu-Infrastructuur 

OP Beleidsprogramma: Infrastructurele werken Openbaar Groen 

Doel: Verduurzamen van de bestaande secundaire - en tertiaire ontwaterings- en weginfrastructuur via reguliere 

onderhoudsactiviteiten en  verbetering van het werkmilieu voor het personeel en bezoekend publiek. 

Ophalen van dichtbegroeide 

lozingen 
585 745 800 840 882 926 972 

Het rehabiliteren van 

secundaire- en tertiaire 

wegen 

552 310 400 420 441 463 486 

Infrastructurele werken 

Openbaar Groen 
174 500 500 525 551 579 608 

OP-Beleidsgebied: Onderwijs, Wetenschap en Cultuur 

OP Beleidsprogramma: Institutionele versterking Directoraat OG 

Doel: Optimalisering van de dienstverlening van het directoraat middels het opwaarderen van de bestaande 

afdelingen te moeten opwaarderen voor betere interne als externe service-verlening.   

Institutionele versterking 

Directoraat Openbaar Groen 
0 50 100 105 110 116 122 

OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

OP Beleidsprogramma: Afvalbeheer en verwerking 

Doel: Verbetering en verduurzaming van de woon – en leefmilieu in Paramaribo middels het opruimen en 

verwerken van grof - en zwerfvuil. 

Opruimen van illegale 

vuilstortplaatsen en ophalen 

van groot vuil 

696 2.500 3.000 3.150 3.308 3.473 3.647 
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OP-Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu 

OP Beleidsprogramma: Milieu (stads)verfraaiing 

Doel: Verbetering van het urbaan milieu, optimalisering en milieuconservering middels het uitvoeren van "milieu 

- awareness" programma's en de aanleg en onderhoud van parken, plantsoenen en groenvoorzieningen. 

Het maaien van parken en 

pleinen, alsmede bermen en 

talud van de secundaire- en 

tertiaire trenzen 

782 1.800 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431 

Stadsverfraaiingsprojecten 

en groenvoorziening 
440 1.000 1.250 1.313 1.378 1.447 1.519 

Boomzorg 392 500 500 525 551 579 608 

Nationale Schoonmaakacties 

en overige milieuprojecten 
1.580 2.000 2.000 2.100 2.205 2.315 2.431 

Totaal Programma’s 5.201 9.405 10.550 11.078 11.631 12.213 12.824 
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Programma
Doel 

programma

Gerealiseerd 

beleid 2013

Te verwachten 

beleidsresultaten 

per eind 2014

Te verwachten 

beleidsresultaten per 

eind 2015

Het ophalen van dicht 

begroeide of – 

geslibte lozingen

Verduurzamen 

van secundaire 

– en tertiaire 

lozingen en 

trenzen via 

reguliere 

onderhouds 

activiteiten

Verbeterde afvoer 

in buurten waar 

trenzen zijn 

opgehaald

Verbeterde afvoer 

van secundaire en 

tertiaire lozingen.

Dichtbegroeide 

secundaire en tertiaire 

lozingen en trenzen in 

de districten 

Paramaribo en 

Wanica zijn onderhoud 

. Onderhoud van 

ontwateringssleuven in 

Paramaribo en 

Wanica.

Het rehabiliteren van 

secundaire en tertiaire 

wegen

Opheffen van 

directe nood 

voor 

buurtbewoners 

middels de 

rehabilitatie van 

secundaire- en 

tertiaire wegen 

en openbare 

terreinen.

Verbetering van de 

aangepakte wegen 

en opheffen van 

directe nood in 

diverse districten

Opheffen van 

directe nood voor 

buurtbewoners. 

Het bezanden  van 

openbare terreinen, 

z.a. scholencomplex, 

buurttehuizen en 

sportterreinen diverse 

zandsoorten voor 

particulieren  zijn er   

maaiwerkzaamheden 

verricht.

Infrastructurele 

werken

Het ter hand 

nemen van 

achterstallig 

onderhoud van 

de gebouwen. 

Verder 

verbetering van 

het werkmilieu 

voor het 

personeel en 

bezoekend 

publiek.

Renovatie 

kantoorgebouwen 

districten.

Afbouw 

kantoorgebouw 

voor de 

velddiensten. 

Bouw van een 

parkeerruimte/ 

opslagruimte voor de 

aangeschafte machines 

en voertuigen

OP- Hoofdbeleidsgebied Ruimtelijke Ordening en Milieu                                                                                   

Kernthema Infrastructuur

Infrastructurele werken

 



2015                                                             81                                                  No. 126   

 

   

Institutionele versterking 

Direktoraat Openbaar 

Groen

Het optimaliseren 

van de organisatie, 

opdat de 

taakstelling van het 

Ministerie 

volwaardig kan 

worden 

geëffectueerd en 

het verbeteren van 

de al geheel 

publieke 

dienstverlening

Effectiever en 

efficiënter 

functionerend 

directoraat, 

waarbij er 

gewerkt is aan 

capaciteitsopbou

w en 

kennisverruiming 

van het 

personeel.

Afronding van de te 

treffen 

voorbereidingen voor 

de reorganisatie van 

het directoraat.

Een gedegen HRM – beleid is 

uitgestippeld en in 

uitvoering;Het personeel heeft 

diverse trainingen gevolgd.

Het opruimen van 

illegale vuil stortplaatsen 

en ophalen van groot vuil

Verbetering en 

verduurzaming van 

de woon – en 

leefmilieu in 

Paramaribo 

middels het 

opruimen en 

verwerken van vuil

Geen of weinig 

vuilstortplaatsen 

in Groot 

Paramaribo. 

Voortzetting en 

uitbreiding van 

de “Krin Kondre 

Actie” naar de 

verschillende 

ressorten van 

Paramaribo en 

Wanica

Regelmatig controle 

van de ambulante 

ploegen resulteert in 

regelmatig opruimen 

van de illegale 

vuilstortplaatsen. 

Autowrakken, winkel – en 

warenhuisvuil en zwerf - , groot 

– en/ of grofvuil is regelmatig 

opgehaald. illegale 

vuilstortplaatsen , grofvuil en 

groenafval (Krin Kondre) zijn 

opgehaald en opgeruimd.van 

het verrichten van 

opruimingswerkzaamheden 

t.b.v. particulieren.

OP- Beleidsgebied: Onderwijs, Wetenschap en Cutuur                                                                                                             

Kernthema: Onderwijs en Opleiding
Institutionele Versterking

OP- Beleidsgebied: Ruimtelijke Ordening en Milieu                                                                                                             

Kernthema: Infrastructuur

Afvalbeheer en verwerking
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Stadsverfraaiings 

projecten en 

groenvoorziening

Verbetering en 

verduurzaming van het 

urbaan milieu en 

optimalisering van 

milieu conservering 

door middel van  

stadsverfraaiing en 

groenvoorziening

Verbeterd en 

verfraaid leefmilieu 

voor het volk van 

Suriname.

Verfraaide en van 

groen voorziene 

bermen, parken en 

pleinen in 

Paramaribo en de 

overige districten.

Onderhoud en 

verfraaiing van de straat 

– , zij – en 

middenbermen in de 

districten 

;Plantmateriaal (bomen, 

planten, bloemen) t.b.v 

perken, pleinen en 

parken is aangemaakt; 

Speeltoestellen inclusief 

omrastering  zijn op 

diverse openbare 

terreinen geplaatst

Boomzorg

Optimalisering milieu 

conservering van het 

aanwezige groen langs 

de openbare wegen en 

terreinen

Aanvang gemaakt 

met het 

herbeplantingsplan 

en op regelmatige 

basis onderhoud van 

de bomen in het 

District Saramacca

Onderhoud van de 

bomen in de 

binnenstad van 

Paramaribo 

(Paleistuinen en 

omgeving)

Bomen in de binnenstad 

zijn onderhouden 

Awareness m.b.t groen 

voorziening  

Nationale 

Schoonmaakactie en

overige 

milieuprojecten

Verhoging van het

milieubewustwordingsp

roces middels de

uitvoering van de

Nationale 

Schoonmaakactie en

diverse “awareness”

programma’s.

Verbeterde woon – 

en leefmilieu in de 

diverse districten en 

verhoging van de 

milieubewustwording

Uitvoering van 

diverse 

milieuprojecten 

waaronder de 

Nationale 

Schoonmaakactie 

2014 

Nationale 

schoonmaakactie 

(landelijk) en het 

“Project Clean up the 

World” is uitgevoerd; 

Verhoging van de 

milieu bewustwording 

  

 

Toelichting Beleidsprogramma’s: 

 

100 - Ophalen van dichtbegroeide lozingen 

Het aanhuren van machines voor het verrichten van opschonings werkzaamheden 

wordt mede uit dit beleidsprogramma gefinancierd. Tevens worden op basis van 

aanbestedingen aannemers aangetrokken voor het op handkracht en regelmatige 

basis onderhouden van secundaire en tertiaire lozingen en trenzen in Paramaribo en 

Wanica. In het dienstjaar 2012 heeft uitbreiding van de werkzaamheden 

plaatsgevonden naar het District Commewijne en wel het Ressort Laarwijk. In 

Paramaribo en Wanica zijn de werkzaamheden ook geïntensiveerd en zal deze in het 

dienstjaar 2015 in afstemming met het Directoraat Civieltechnische Werken worden 

verruimd.  
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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 voor zover het Directoraat Civieltechnische Werken niet in de behoefte 

kan voorzien. De focus zal gericht zijn op de navolgende districten: Paramaribo, 

Wanica, Saramacca en Commewijne.  
 

102 - Het opruimen van illegale vuilstortplaatsen en ophalen van groot vuil 

Het geïnitieerd beleid in het dienstjaar in 2013 zal worden voortgezet m.b.t. het 

opruimen van de illegale vuilstortplaatsen als mede het schoonmaken van de 

binnenstad met name het opruimen van zwerfvuil in de late middag. Het aanhuren 

van trucks en backhoe loaders voor diverse opruimings werkzaamheden worden uit 

dit beleidsprogramma gefinancierd. Gebleken is dat de behoefte voor de aanhuur van 

meerdere machines voor het uitvoeren van de werkzaamheden gestegen is. In 2015 

zal het opruimen van vuil structureel worden aangepakt en zal er volgens een vaste 

planning gewerkt worden, waarbij een aantal Trucks met Grijpers zullen worden 

aangehuurd voor het op regelmatige basis opruimen van grofvuil en groenafval in de 

ressorten van Paramaribo en Wanica. 
 

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

secundaire- en tertiaire trenzen 

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 alsmede 

maaiwerkzaamheden die op regelmatige basis door aannemers wordt uitgevoerd. Op 

basis hiervan is de behoefte voor het aanhuren van meer tractoren met maaibalk en 

taludmaaiers vergroot en zullen de werkzaamheden worden verruimd in de districten 

Saramacca, Wanica en Commewijne.  

Voor de verschillende districten zullen Tractoren met Taludmaaiers worden 

aangehuurd voor het optimaal maaien van de bermen en taluds langs de lozingen en 

trenzen.  
 

104 - Stadsverfraaiingsprojecten en Groenvoorziening  
De focus voor het dienstjaar 2015 zal gericht zijn op het rehabiliteren en herinrichten 

van diverse parken en pleinen middels groenvoorzieningen. Tevens zijn de 

verzoeken vanuit de samenleving voor het opzetten van speelruimten en het plaatsen 

van speeltoestellen toegenomen.  
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Dit vanwege de gebrekkige recreatie – en ontspanningsmogelijkheden in de diverse 

buurten. Tevens ligt het in de bedoeling om in het binnenland in diverse dorpen 

speeltoestellen te plaatsen ten behoeve van de kinderen. Tevens zullen de bestaande 

parken en pleinen worden opgeknapt met nieuwe speeltoestellen en zullen de 

bestaande omrasteringen worden hersteld. 

De navolgende verzoeken voor het plaatsen van speeltoestellen zijn thans in 

behandeling op het directoraat.  

 

105 - Institutionele Versterking Directoraat Openbaar Groen 

In het kader van de institutionele versterking van het Directoraat Openbaar Groen 

zullen een aantal afdelingen worden gereorganiseerd en versterkt middels 

capaciteitsopbouw en kennisverruiming. De reorganisatie van het directoraat staat 

derhalve ook centraal. Middels deze aanpassing wordt beoogd dat zowel intern als 

extern er een duidelijke taakverdeling binnen het directoraat is zodat de 

onderdirecteuren gericht kunnen werken aan de gewenste veranderingen om dit 

onderdeel binnen het thema van “effectiviteit en efficiëntie” te verbeteren. Op dit 

beleidsprogramma “is ook opgenomen het upgraden van het personeel van de sectie 

Boomploeg en het trainen van de afdelingshoofden en sectiechefs op het gebied van 

communicatievaardigheden en middle-management. Tevens ligt het in de bedoeling 

om de interne organisatie van het directoraat, diverse afdelingen opnieuw te 

beschrijven. 

 

106 - Boomzorg 

In het dienstjaar 2014 is hebben van de bomen te Paleistuinen van het Kabinet van de 

President een onderhoudsbeurt gehad. Hierbij zijn de bomen op het 

Onafhankelijkheidsplein, Fort Zeelandia en de Nationale Assemblee ook 

meegenomen. In 2015 zullen de overige wegen in de binnenstad van Paramaribo 

prioriteit genieten.  

 

107 - Infrastructurele Werken 

Ten behoeve van de aangeschafte machines en voertuigen zal een overdekte 

parkeerruimte/ opbergruimte worden opgezet, zodat de machines en voertuigen niet 

in weer en wind hoeven te staan. 

 

108 - Nationale Schoonmaakactie en overige milieuprojecten 

Uit dit beleidsprogramma “Nationale Schoonmaakacties en overige milieuprojecten” 

wordt de Nationale Schoonmaakactie. 
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 In het dienstjaar 2015 zal simultaan aan de Nationale Schoonmaakactie een milieu – 

awareness programma worden uitgevoerd ter bevordering van het milieubewust 

bevorderingsproces. Hierbij zullen de volgende activiteiten worden ontplooid: 

- Het ontwerpen en distribueren van flyers en lesbrieven met informatie m.b.t. 

een schoonmilieu voor een bepaalde doelgroep; 

- Aankoop en distributie van speciale milieuvriendelijke auto-afvalzakjes ter 

vermindering van zwerfvuil en overige reclame materiaal; 

- Awareness m.b.t. groenvoorziening. 

 

TITEL III: Middelenbegroting  

Bedragen x SRD 1.000,- 

 

Toelichting 

 

Afdeling Dienst der Beplantingen:013

1 Verkoop van Mahony hout  500

2 Trimmen/snoeien/omhakken/afvoeren bomen   7.500

3 Verhuur van verkoop van plantjes en 1.000

Afdeling Dienstverlening:017

5 Onderhoud (maaien) van terreinen 10.000

6 Het ophalen van grof vuil 50.000

7 Verhuur van voetbalveld / kantine 4.500

8 Opruimen van cadavers 200  
 
Ten behoeve van de begroting 2015 is uitgegaan van continuering van het beleid 

2014 en waar nodig intensivering van de dienstverlening. 

 

Code Ontvangsten Gereal. 2013 Vermoedelijk Beloop 

2014 

2015 2016 2017 2018 2019 

 Niet Belasting middelen        

80.50.99 

 

Diverse niet belasting 

ontvangsten    
98 98 105 262 288 317 348 

 Totaal niet belasting 

middelen 
98 98 105 262 288 317 348 

         

  98 98 105 262 288 317 348 
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De afdeling Dienst der Beplantingen zal in het jaar 2015 zich meer toeleggen op het 

vermeerderen en aanmaken van plant en plantmaterialen. Deze zullen gebruikt 

worden voor verkoop en verhuur aan particulieren en overheidsinstanties. 

Het laten decoreren van overheidskantoren en particuliere instanties middels 

potplanten wordt momenteel pro-deo verricht, maar in het jaar 2015 zal er 

overgegaan worden tot het verhuren van deze potplanten. 

In het dienstjaar 2012 is een  “Brush Chipper –machine” aangekocht, die gebruikt 

wordt  voor het versnipperen van takken, bladeren etc. tot “mulch” (organisch 

materiaal) t.b.v. planten op de bermen en potplanten. Dit materiaal zal dan ook ter 

verkoop worden aangeboden aan het publiek. 
 

De prijzen van de bestekken zijn vastgesteld op het hoofdkantoor van het Ministerie 

van Openbare Werken. De tarieven voor werkzaamheden zoals het trimmen van 

bomen, opruimen van vuil, verkoop van plantjes, verhuur voetbalveld, het verrichten 

van maaiwerkzaamheden enz. worden door de directie op het Directoraat Openbaar 

Groen vastgesteld. 

Deze tarieven liggen over het algemeen lager dan de marktconforme prijzen. Dit 

vanwege het feit dat deze werkzaamheden worden uitgevoerd voor sociaal-

zwakkeren en sociale instellingen. Anderen betalen het normaal tarief of zo niet 

worden ze verwezen naar particuliere ondernemers. Zodoende komen de particuliere 

schoonmaakbedrijven ook aan hun trekken. 
   

Artikelsgewijs 

 

Met de aanname van een beter en efficiënter geїntegreerd financieel-management 

systeem, bestaat de behoefte om de begrotingspresentatie beter in te richten en 

inzichtelijker te maken op het gebied van de bestemming alsook de financieringsbron 

van de begrote uitgaven. Het nieuw aangenomen systeem moet uiteindelijk bijdragen 

en resulteren in kwalitatieve en adequate informatie vergaring voor een gerichtere 

sturing van financiële beslissingen.  

 

Een algehele wijziging van de huidige begrotingsartikelenstructuur is gewenst, 

teneinde te geraken tot een transparanter financieel beleid welke aan nationale en 

internationale standaarden voldoet. Hieraan wordt voldaan door verhoging van de 

kwaliteit van het beheer, het toezicht en de controle op de overheidsfinanciën.  

 

Het voorgaande vereist een wijziging van de presentatie van de begrotingen welke 

gedetailleerd zijn op directoraatniveau bestaande uit operationele uitgaven, 

programma’s en middelen.  
 

Paramaribo, 8 juli 2015 
 

 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
 


