
WET 	  
houdende regels voor duurzaam 
milieumanagement (Milieu Ftaamwet) 
(!nitiatiefvoorstel van de leden: M. Bouva 
J. Simons, C. Breeveld, A. Gajadien, 
A. Abdoel) 

Preadvies 
der 

Commissie van Rapporteurs 

De Commissie van Rapporteurs (de Commissie) heeft zich gebogen over de onderhavige 
ontwerpwet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting. 

Op nnaandag 04 februari 2019 heeft de Commissie haar eerste vergadering gehad, 
waarbij zij de werkwijze en het te volgen traject van haar onderzoek heeft besproken en 
vastgesteld. 

De Commissie kan zich in meerderheid stellen achter het doel (hoofdbeginselen) van de 
ontwerpwet, namelijk het vaststellen van regels welke van belang zijn voor: 

de uitvoering van het nnilieubeleid en de milieustrategie die zullen gelden voor een 
ieder in de samenleving die activiteiten ontplooit, die invloed hebben op het milieu 
en; 

- een gecobrdineerde aanpak van de milieu activiteiten welke van eminent belang 
is voor de nationale milieu structuur. 

Echter, bestaan er zijdens de Commissie enkele vraag-en aandachtspunten ten aanzien 
van de hoofdbeginselen van de ontwerpwet, welke zij voorlegt aan De Nationale 
Assemblée te weten: 

1. Artikel 25 en Artikel 26: is er in het kader van deze ontwerpwet rekening gehouden 
met de kleinschalige goudwinning? Het gaat hier om een spanningsveld tussen het 
ontplooien van economische activiteiten versus de bescherming en waarborging van het 
milieu. 

2. Artikel 21 lid 4: de normstelling t.a.v. milieuverontreiniging moet in een staatsbesluit 
in stede van een beschikking. 

3. Artikel 22 lid 3: onder welke voorwaarden kan ontheffing verleend worden? De 
voorwaarden hiervoor moeten in de wet of in een staatsbesluit beschreven worden. 
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4. Artikel 33 lid 6: bezwaar en beroep. Wat zijn de gevolgen indien er niet binnen de 
vastgestelde periode niet word gereageerd? 

5. Artikel 33 lid 1: in de opsomming ontbreekt het Basil verdrag. Er dient een evaluatie 
gemaakt te worden van alle verdragen/conventies waarvan Suriname lid is, welke 
betrekking hebben op deze ontwerpwet, zodat deze ook opgenomen kunnen worden in 
artikel 33. 

6. Artikel 36, lid 1 onder f: het openbaar maken van de rechtspraak. Wat is de 
gedachtegang hierachter? ls het wel haalbaar voor Suriname? 

7. ln artikel 49 wordt er gesproken over nieuwe ambtenaren t.b.v. het milieu. Kan er 
geen gebruik gemaakt worden van de milieu-inspecteurs bij het Bureau voor Openbare 
Gezondheidszorg (BOG) door aanvullende trainingen aan hen te geven ter versterking 
van hun taken. 

8. Artikel 50 lid 6, opsporingsambtenaar wordt gebezigd. De Commissie stelt voor 
eenduidige begripsgebruik te hanteren bij het noemen van de functies. 

9. Welke ministeries zijn belast met de uitvoering van de wet? De Commissie stelt voor 
dit op te nemen in de slotbepalingen. 

De Commissie acht het nodig om tenminste enkele (relevante) betrokken actoren uit te 
nodigen voor een hoorzitting ter verkrijging van hun visie inzake de ontwerpwet, te weten; 

- de initiatiefnemers (indieners) van de ontwerpwet; 
het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS); 

- de Nationaal Milieu Autoriteit; 
de Regering, waarbij aan de Vicepresident zal worden verzocht om enkele 
relevante ministeries af te vaardigen, m.n.: 

a. Landbouw, Veeteelt en Visserij 
b. Handel, Industrie en Toerisme 
c. Natuurlijke Hulpbronnen 
d. Justitie en Politie 
e. Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB) 

- gelet op de rol van het Openbaar Ministerie, zal aan de Procureur-Generaal 
gevraagd worden een Officier van Justitie af te vaardigen; 

- de Ngo's: 

a. Conservation International 
b. \NVVF Suriname 
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c. UNDP Suriname 

- het bedrijfsleven: 

a. de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) 
b. de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) 
c. de Associatie van kleine & middelgrote ondernemingen in Suriname (AKMOS) 
d. de Associatie van Surinaannse Fabrikanten (ASFA) 

- onderwijsinstellingen: 

a. de Anton de Kom Universiteit van Suriname 

b. het Natuurtechnisch Instituut (NATIN) 

c. de stichting Polytechnic College Suriname (PTC) 

De hoorzittingen zullen vanwege de effectiviteit en efficiéntie in clusterverband worden 
gehouden en wel op woensdag 20 en woensdag 06 maart 2019. 

Op basis van het gestelde vraagt de Commissie De Nationale Assemblée om in het kader 
van het vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 
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