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Het REDD+ voorbereidingsproces
in Suriname

Suriname is een land met een hoge
bosbedekking (94%) en een lage
ontbossinggraad geschat op 0.02% per jaar.
Suriname is een land in ontwikkeling en heeft
verschillende economische en sociale
doeleinden.
Daarmee wordt de druk op de bossen steeds
groter en wordt de noodzaak steeds belangrijker
om het bos op een duurzame manier te
gebruiken die goed is voor zowel mens, natuur
als ontwikkeling.

REDD+ staat voor het “Verminderen van
Uitstoot door Ontbossing en Bosverarming”. Het
is bedoeld als financieringsmechanisme om
ontbossing te verminderen en staande bossen
te behouden.
Suriname ziet REDD+ als een instrument voor
duurzaam bosgebruik en als een instrument dat
kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling.

Reeds in 2009 is Suriname begonnen aan het
REDD+ proces met het indienen van een
voorstel bij de Wereld Bank. Dit is het
zogenoemde ‘Readiness Preparation Proposal’
oftewel R-PP.
In dit voorstel staat hoe Suriname zicht denkt
voor te bereiden op REDD+. Daarbij dient er
rekening gehouden te worden met verschillende
sociale, milieu, capaciteit en technische
aspecten.
De Wereld Bank heeft Suriname’s R-PP na de
derde indiening in 2013 goedgekeurd en heeft
Suriname US$ 3.8 miljoen aan startfondsen
toegezegd.

Suriname’s REDD+ Project
Document (Pro Doc)

De UNDP is vanaf de goedkeuring van de R-PP
de partner van Suriname die ervoor waakt dat
met de fondsen de voorbereidingsactiviteiten op
de juiste manier worden uitgevoerd.
Volgens UNDP procedures is de informatie die
in de R-PPis omschrevenovergebracht in het
format van een ‘Project Document’. Dit Project
Document vormt een raamwerk voor het
financieren en uitvoeren van het REDD+
voorbereidingsproces in Suriname van 2014-
2018.

Het Project Document werkt toe naar:
1. Een inspirerend en geloofwaardig business

model voor REDD+ in Suriname
 Van belang is om dit te verankeren en

vast te leggen in nationale ontwikkeling
2. Politiek leiderschap en toezegging op het

hoogste niveau
 Van belang zijn: begrip, een gedeelde

visie en middelen voor de stroomlijning
en coördinatie

3. Toezegging en ondersteuning van belang-
hebbenden
 Van belang zijn: capaciteit,

ervaring,begrip voor een gezamenlijke
en efficiënte uitvoering

4. Alomvattend implementatie raamwerk
 Waarbij uiteindelijk alle processen,

mechanismen en instrumenten
operationeel moeten zijn

Om deze doelstellingen te bereiken zijn de
versterking van menselijke capaciteit en
stakeholder samenwerking belangrijk; evenals
een nationale REDD+ strategie en de nodige
organisatie structuren en technische
instrumenten voor implementatie.

samenwerkende partners:
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Figuur 1. Opbouw van het REDD+ Project Document

Voorwaarden uitvoering
voorbereidingsactiviteiten REDD+

Enkele belangrijke principes bij de uitvoering
van de voorbereidingsactiviteiten zijn:

 Transparantie
 Betrokkenheid en effectieve participatie
 Capaciteitsopbouw en versterking
 Zekerheid, erkenning en respect voor de

sociale organisatie en grondenrechten van
inheemse en marron gemeenschappen

 Bewustwording vergroten en collectieve
verandering

 REDD+ moet verankerd worden in beleid
en het wettelijk raamwerk (ook het effectief
maken van decentralisatie)

 Regionale en internationale coördinatie
voor begrip en kennis over landen met een
hoge bosbedekking en een lage
ontbossinggraad (verbeteren van
Suriname’s diplomatieke positie)

 Robuuste datacollectie en management
systemen in alle sectoren

Pro Doc: een nationaal document

Het Project Document omschrijft activiteiten voor
de komende 4 jaren, die te maken hebben met
verschillende sectoren en verschillende groepen
uit de samenleving.Samenwerking is essentieel
voor succesvolle uitvoering van het Project
Document.

De input en commentaren van alle stakeholders
zijn dan ook nodig om het Project Document te
maken tot een nationaaldocument.
Om eenieder goed geïnformeerd te laten zijn en
om commentaar te verzamelen, is de
conceptversie van het Project document in
maart en mei(in het Engels en het
Nederlands)verstuurd naar alle
belanghebbenden.

UITNODIGING
Op 19 Mei 2014 om 13.00u wordt er tijdens een
workshop in het Lalla Rookh gebouw ingegaan

op de ontvangen commentaren en de laatste
versie van het Project Document.

Suriname dient het Project Document per eind
mei afgerond te hebben.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn
op 19 mei om uw commentaren met ons te
bespreken.

1. Menselijke capaciteit
en samenwerking

1a. Management
voorbereidingen

1b. Alg. capaciteits-
opbouw &

informatie delen

1c. Capaciteits-
opbouw inheemsen

& marrons

1d. Monitoring
en evaluatie

2. REDD+ strategie en
business model

2a. Voorwaarden
en optie analyse

& SESA

2b. Achter-
grond studies

2c. REDD+ opties;
draft nationale

strategie

2d. SESA
compleet

2e. REDD+
strategie gereed

2f. Internationale
ondersteuning &

financiering

3. REDD+ implementatie
raamwerk en tools

3a. Voorwaarden voor
opzetten raamwerk &

tools

3b. Nationaal bos
referentie niveau

3c. Nationaal bos en
koolstof monitoring

syteem

3d. Nationaal REDD+
MREV systeem

3e. Wetswijzigingen

3f. Institutionele
&financiele

voorbereidingen
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