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Naam Commissie 

iSknopt verslag CorrnmAssrie ver ad'ering 
Cie 275 / Cie Kwes. .le Suralco / 03-2016 

Commissie Kwestie Suralco 

van 

• 

Commissie 

Rapporteurs 

Datum 15/ 12/ 2016 

Uitgeschreven voor 10:00 AM 

Aanvangstijd 10:10 AM 

Plaats Grote conferentiekamer 

Onderwerp Besprelcing stand van zaken met de minister van N.H. 

Ambtelijke assistentie Agatha Cederboom 

Sharman Fayaz (afwezig) 

Cornelly Kejansi (afwezig) 

Commissieleden Aanwezig Afwezig Met 

bericht 

Zonder 

bericht 

Reden 

Afwezigheid 

Asadang Wendell C'• iii • i• 

BEE MARINUS .K. iii • • 
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BINK INGRID •F- iii m m 

RUSLAND GREGORY Q;• m mi m 

BREEVELD CARL k; ii im iii 

SAPOEN GLENN r:4 m m m 

VREEDZAAM JENNIFER m m m 

KENSENHUIS PATRICK uitlandig m • • 

GAJADIEN ASISKUMAR m 

Ja 

m m 

Nee• Quorum? 

Toehoorders (DNA- 

leden) 

Geen 

Genodigden Geen 

Korte Inhoud Tijdens het onderhoud zijn de volgende aandachtspunten aan 

de orde gesteld, t.w.: 

o De minister wil geen overdracht van concessie gebieden 

zonder vereiste milieu maatregelen gesteld aan Alcoa 

o De 	presidentiffle 	commissie 	is 	verantwoording 

verschuldigd aan de President; de minister krijgt helemaal 

geen informatie meer 

o De regering geeft toestemming aan Alcoa om Suralco 

plant te ontmantelen 

o Alcoa ge'interesseerd in industrie zone te Paranam 

o De Mou is formeel ingetrokken 

o Suralco verkoopt haar eigendomspercelen; 

o Bevindingen SWM en BIS over drinkwater en de Para rivier 

zorgwekkend 

o Met projecties en afschrijvingen etc. komt het tarief op 
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1:51 kr; 

19/1000 cent (0.0019cent). Wat er nu betaald wordt is 

ongeveer 2 cent. 

o De Minister heeft een schrijven gericht aan Alcoa over de 

'Status Check'; Alcoa heeft gereageerd 

o De 	President 	werkt 	met 	een 	commissie 	uit 	de 

gemeenschap; vervolg traject onduidelijk 

Besluiten De Minister heeft besloten om de volgende documenten op te 

sturen t.w.: 

o De stroomcalculatie en de Projectie informatie 

o Rapport Icostprijs calculatie 

• Technische rapporten over de status van de raffinaderij 

Vervolg activiteiten Op een nader te bepalen datum zal de Commissie de 

Presidentide Commissie uitnodigen om meer informatie te 

verkrijgen 	omtrent 	de 	stand 	van 	zaken 	m.b.t 	de 

onderhandelingen met Suralco. 
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