
Wet 	  
houdende regels voor duurzaam 
milieumanagement (Milieu Raamwet) 

Eindverslag 
der 

Commissie van Rapporteurs 

PREADVIES 
De Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwet 
houdende regels voor duurzaam milieumanagement 
(Milieu Raamwet) (lnitiatiefvoorstel van de leden: 
M. Bouva, J. Simons, C. Breeveld, A. Abdoell en 
A. Gajadien) heeft op maandag 04 februari 2019 voor 
de éérste keer vergaderd, waarbij de werkwijze en het te 
volgen traject van haar onderzoek is besproken en 
vastgesteld. 

Op voornoemde datum heeft de Commissie 
Preadvies uitgebracht, waarin zij aangaf zich te 
kunnen stellen achter het doel van de ontwerpwet (zie 
Preadvies dd. 04 februari 2019). 

in het Preadvies werden ten aanzien van de 
fundamenten van de ontwerpwet enkele vraag-en 
aandachtspunten opgenomen, t.w.: 

1. 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. De normstelling t.a.v. milieuverontreiniging moet in 
een staatsbesluit in stede van een beschikking. 
3. Onder welke voorwaarden kan ontheffing, zoals 
genoemd in deze ontwerpwet, verleend worden? De 
voorwaarden hiervoor moeten in de wet of in een 
staatsbesluit beschreven worden. 

Het lid A. Abdoel heeft zich in de Huishoudelijke Vergadering van vrijdag 28 februari 2020 (H.05) teruggetrokken 
als initiatiefnemer van deze ontwerpwet. Dit aangezien laatstgenoemd lid thans fungeert als Voorzitter van de 
Commissie van Rapporteurs. 
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4. Bezwaar en beroep. Wat zijn de gevolgen indien er 
niet binnen de vastgestelde periode niet word 
gereageerd? 
5. ln de opsomming van de verdragen 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. 
7. Er wordt in de ontwerpwet 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. De term "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. 

Verder was het voornemen om de volgende 
actoren te horen: 

- de initiatiefnemers (indieners) van de ontwerpwet; 
het Nationaal I nstituut 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. VVWF 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) 

Op basis van het gestelde vroeg de Commissie De 
Nationale Assemblée om in het kader van het 
vooronderzoek van deze ontwerpwet bijeen te komen. 
(zie Preadvies dd. 4 februari 2019/Cie18/Milieu-
Raamwef/01-2019) 

VOORONDERZOEK 
De Nationale Assemblée heeft zich op vrijdag 08 
februari 2019 (H.04) in Huishoudelijke Vergadering 
hierover gebogen. De Nationale Assemblée heeft 
tijdens deze vergadering besloten mee te gaan met 
het voorstel van de Commissie voor het verder 
onderzoek van de ontwerpwet. 

ONDERZOEK 

MEETING MET ACTOREN 

• Op woensdag 20 februari 2019 heeft de 
Commissie een hoorzitting gehad met een tal 
van actoren, te weten: 
1. de Initiatiefnemers 
2. het Nimos en de Nationaal Milieu Autoriteit 
3. Vertegenwoordigers van de ministeries van: 
- Justitie en Poiitie 
- Landbouw, Veeteelt en Visserij 
- Handel, Industrie en Toerisme, 
- Regionale Ontwikkeling 
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- Natuurlijke Hulpbronnen 
4. Vertegenwoordigers van het Openbaar 

Ministerie. 

Het doel van deze hoorzitting was om van 
gedachten te wisselen met deze actoren 
omtrent enkele bestaande vraag-en 
aandachtspunten inzake de ontwerpwet. 

Tijdens deze meeting zijn de actoren ingegaan 
op de ontwerpwet en hebben tal van 
voorstellen tot verbetering van de ontwerpwet 
aan de orde gesteld. Tevens zijn er concrete 
vragen gesteld met betrekking tot de 
uitvoering, handhaving en controle op de 
naleving van deze wet. Aan de actoren werd 
de mogelijkheid geboden additionele vragen 
en voorstellen schriftelijk aan de Commissie te 
doen toekomen. 
(zie verslag en handelingen van de 
Commissievergadering dcl. 20 februari 
2019/Cie. 28/ Milieu Raamwet/ 02-2019) 

• Op woensdag 06 maart 2019 heeft de 
Commissie haar tweede hoorzitting met enkele 
actoren, te weten: 
1. Conservation International Suriname 
2. Het UNDP (United Nations Development 
Programme) 
3. VVWF Suriname (World Wildlife Fund) 
4. KKF (kamer van Koophandel) 
5. VSB (Vereniging Surinaams Bedrijfsleven) 
6. Universiteit van Suriname 
7. PTC (Polytechnic College) 

Het doel van deze hoorzitting was om van 
gedachten te wisselen met deze actoren 
omtrent enkele bestaande vraag-en 
aandachtspunten inzake de ontwerpwet. 

Tijdens deze meeting zijn de actoren ingegaan 
op de ontwerpwet en hebben tal van 
voorstellen tot verbetering van de ontwerpwet 
aan de orde gesteld. Tevens zijn er concrete 
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vragen gesteld met betrekking tot de 
uitvoering, handhaving en controle op de 
naleving van deze wet. Aan de actoren werd 
de mogelijkheid geboden additionele vragen 
en voorstellen schriftelijk aan de Commissie te 
doen toekomen. 
(zie verslag en handelingen van de 
Commissievergadering dd. 06 maart 2019/ 
Cie. 43/ Milieu Raamwet/ 03-2019) 

ONTVANGEN FEEDBACK 

CONCEPTEN 

VERGADERING 

De Commissie heeft conform haar verzoek 
feedback ontvangen van diverse actoren. (zie 
online-folder voor feedback. 
(https://apps.ce.collabserv.com/files/app4/folder/954   

16e34-3673-490e-8ca8-81667fe2a168) 

Op grond van de gehouden hoorzitting dd. 20 
februari 2019 heeft de Commissie op 06 mei 
2019 een aangepaste tekst ontvangen van 
Cobrdinatie Milieu (Kabinet President) en het 
NIMOS. 
(https://apps.ce.collabserv.com/files/app/file/8fb2f87   

4-a0f5-4ab6-98c0-392c105fe28e) 

De Commissie heeft op vrijdag 24 januari 2020 
een meeting gehad met vertegenwoordigers van 
Cobrdinatie Milieu (Kabinet President) en het 
NIMOS. Tijdens deze meeting zijn deze actoren 
artikelsgewijs ingegaan op de aangepaste tekst 
(dd. 06 mei 2019). Tevens hebben zijn zij 
breedvoerig ingegaan op de bestaande vraag-en 
aandachtspunten 	van 	de 	aanwezige 
commissieleden. 

(zie verslag Commissie dd. 24 januari 2020) 

De voor woensdag 19 februari 2020 uitgeschreven 
vergadering heeft vanwege gebrek aan quorum 
geen voortgang gehad. Het doel van de 
bespreking was om het vervolgtraject van het 
onderzoek van de ontwerpwet met de 
initiatiefnemers van het wetsontwerp te 
bespreken. 

irt/t 5 of 7 



(zie verslag van de Commissievergadering 
dd/ 19 februari 2020/Cie 13 / CvR Milieu 
Raamwet/ 02-2020) 

Op donderdag 27 februari 2020 heeft de 
Commissie haar laatste werkbespreking gehad 
met een vertegenwoordiger van Conservation 
International. Het doel van deze bespreking was 
om de ontvangen feedback (dd. 27 januari 2020) 
te bespreken. 

Door de initiatiefnemers is tijdens deze meeting 
voorgesteld in de ontwerpwet op te nemen de 
instelling van een "Natuur Beheers Instituut (NBI) 
welke specifieke (controlerende taken) zal zijn 
belast. Ten aanzien van dit voorstel werd er 
consensus bereikt met Conservation International. 

(zie verslag Commissievergadering dd. 27 
februari 2020) 

RECENT ONTVANGEN FEEDBACK 

De Commissie heeft via haar e-mail adres 
feedbackwetoevincidna.sr  feedback ontvangen 
van enkele organisaties: 

a. Stichting Projecta 
b. Staatsolie 
c. Environmental, Chemical & Product Consultant 
van JECC 
d. Amazon Conservation Team Suriname 
(ACT-S) 

BESLUITEN 

De Commissie en de initiatiefnemers zijn zeer 
content met de feedback welke is verkregen 
ten aanzien van deze ontwerpwet; 

Met betrekking tot de voorgestelde en 
overeengekomen wijzigingsvoorstellen is er 
overeenstemming tussen de initiatiefnemers 
en de Commissie. Deze zullen worden 
verwerkt in een Nota van Wijziging; 

Op grond van de bevindingen en de gemaakte 
afspraken komt de Commissie tot de conclusie 
dat overgegaan kan worden tot behandeling 
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Paramaribo, ijm art 2020 

. Watamaleo 

l. Nur/1"hamed 

van de ontwerpwet in de Openbare Plenaire 
Vergadering; 

De Commissie adviseert, na bestudering van 
de ontwerpwet alsmede op grond van het door 
haar verrichte onderzoek op basis van de 
verkregen informatie (documenten) en de 
hierbij verkregen informatie en inzichten, De 
Nationale Assemblée om goedkeuring te 
verlenen aan de ontwerpwet; 

- Eventueel nog te rijzen vraagpunten kunnen 
tijdens de openbare behandeling aan de orde 
worden gesteld. 

Het 	1  kl van de CvR hebben dtpadviest 
eimherslag niet rnedecndedekend, wegens...#.14a4±-f- S. Afonsoewa 

7 of 7 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

