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Pilaar I: Menselijke capaciteiten en betrokkenheid van belanghebbenden

Doelstelling Resultaat 2018
Activitei

t #
Hoofdactiviteit Activiteiten Mijlpalen J F M A M J J A S O N D

 Budget AWP 
2018  

 Budget AWP 
2019 

 Budget AWP 
Jan- Jun 2020  

Contracteren van expertise t.b.v. PMU 
(Project Management Unit personeel 
CTA, SPA, M&E, UNDP international 
staff)

 $        250,000.00 

Aankopen van andere diensten of 
goederen noodzakelijk voor de dagelijkse 
handelingen van PMU (v.b. vertaling) 

 $          50,000.00 

Trainingen voor PMU staff (Procument 
traing, website bijwerken)

 $            5,000.00 

Ondersteuning REDD+ Assistenten 
(renumeratie en logistiek)

 $          50,000.00 

Training RAC  $          25,000.00 

1a3 Aanwijzen van 
vertegenwoordigers

Redd+ bestuurscomite/ stuurgroep

1a4 Feedback Grievance 
and Redress 
Mechanism

Implementeren van een FGRM 
(Feedback, en aanpak van klachten 
mechanisme / mogelijkheden)

FGRM richtlijnen  $          60,000.00 

Projectbestuur vergaderingen (2 keer in 
het jaar)

notulen PB 
vergadering 

 $          50,000.00 

RSC opgericht RSC opgericht 
/geinstaleerd

 $            5,000.00 

 $     495,000.00  $     400,000.00  $     200,000.00 

1b1 Ontwikkelen van een 
stakeholder 
betrokkenheid en 
capaciteits opbouw 
plan

-Stakeholders betrokkenheid en 
Capaciteitsopbouw plan afgerond in 
Januari 

1b2 Consolideren van 
consultatie en 
participatie plan

Produceren van communicatie materiaal 
(o.a. voor bijvoorbeeld deelname aan 
beurzen, etc)

 $          20,000.00 

Contracteren van externe bedrijven voor 
ondersteuning in communicatie (website, 
nieuws brief, posters etc.) 

Produceren van korte filmpjes (5) van 
verschillende activiteiten / mijlpalen 

Youtube channel is 
updated

 $          20,000.00 

Informatiesessies voor lokale 
gemeensschappen over geheel 

Meer begrip over 
REDD+ en de 

 $          50,000.00 

Uitzenden van videos of berichten op tv  $            2,000.00 

1b4 Trainen van 
belangrijke REDD+ 
instituten (SBB, 

Training in (e.g multi stakeholder 
processen, gemeenschaps 
betrokkenheid, etc)

 $            5,000.00 

1b5 Implementeren van 
training programmas 
nationaal

Walk-in school, inclusief 
consultatiesessies over NS/ SESA/ 
ESMF met belangrijke belanghebbenden, 
waaronder onder meer IP en Marron

 $          15,000.00 

1b6 Ondersteunen van 
nationale 
gemeenschapsradio 

Uitzenden via gemeenschapsradios  $          10,000.00 

1b7 Versterken van 
overheids 
capaciteiten ten 
aanzien van 
Inheemsen en 
Marrons

 $          28,000.00 

1b8 Uitvoeren van het 
bewustwording, 
consultatie- en 
participatie plan

 $     150,000.00  $     100,000.00  $       50,000.00 

1c1 Het versterken van 
gemeenschappen 
die afhankelijk zijn 
van het bos om 
actief betrokken te 
zijn in het REDD+ 
proces

Ondersteunen en versterken van een 
nationaal Inheems platform

IP platform 
(VIDS?) versterkt

 $        103,000.00 

1c2  Het ondersteunen / 
versterken van een 
nationaal Marron 

 $          36,000.00 

1c3 Ontwikkelen van 
FPIC protocollen

Ontwikkelen van FPIC (het uit vrije wil 
geven van
voorafgaande en weloverwogen 
toestemming op grond van volledige, 
vooraf verkregen informatie) protocollen 

FPIC protocollen 
ontwikkeld, 
goedgekeurd, en in 
gebruik 

 $          56,000.00  $          50,000.00 

1c4 Ontplooien van 
trainings 
programmas op 
lokaal niveau

 $          35,000.00  $          35,000.00 

1c5 Ondersteunen van 
een gezamenlijke 
karterings proces 
(kaarten)

 $          35,000.00 

1c6 Ondersteunen van 
het ontwerp van 
lokale management 

 $          35,000.00 

1c7 Ontwerpen en 
uitvoeren van een 
plan voor volledige 
participatie in het 
NFMS (Nationaal 
Bos Monitoring) 
systeem

Ontwerpen en uitvoeren van capaciteits 
ontwikkeling (aan NGOs) op het gebied 
van CMRV (Community Measurement, 
Reporting and Verification = 
Gemeenschaps Metingen, Rapportage en 
Verificatie)

 $          40,000.00 

 $     340,000.00  $       85,000.00  $ -  

1d1 Het finaliseren en 
aannemen van het 
gedetailleerd M&E 
(Monitoring en 
Evaluatie) 
programma

1d2 Opleveren van 
interne M&E 
d t Finale Evaluatie  $          30,000.00 

HACT audit  $            4,500.00  $            4,500.00  $            4,500.00 
1d4 Het verspreiden van 

informatie aan 
ondersteunende 

partners

4,500.00$         4,500.00$         34,500.00$       Subtotal subdoelstelling 1D

Subtotaal subdoelstelling1B  

1d3 Opleveren van 
externe M&E 

Subtotaal subdoelstelling1C

Capaciteits opbouw 
van instituten 

Subdoelstelling 1b: 
Opbouw van 

algemene menselijke 
capaciteiten, 

uitwisselen van 
informatie, dialoog 
en participatie zijn 
doeltreffend met 

belangrijke 
belangengroepen 

1a5
Het effectief 

implementeren van 
REDD+ instituten

1. Suriname leaders understand the potential of REDD+ for the country and engage all national and international partners into building the shared vision and the means to implement it, 
and key stakeholders and right holders have gained capacities, experience and confidence in the REDD+ process and understand its potential for the country's development

Subtotaal subdoelstelling1A  

Verspreiden van 
informatie en 
uitvoeren van 
vroegtijdige dialoog

1b3

2018

Doelstelling 1:  Surinaamse leiders begrijpen het potentieel van REDD+ voor het land en betrekken alle nationale en internationale partners voor het bouwen van een gezamenlijke visie en de middelen om het te 
implementeren. De belangrijkste belanghebbenden en rechthebbenden hebben capaciteiten verworven, ervaring en vertrouwen in het REDD+ proces en begrijpen het potentieel daarvan voor de ontwikkeling van het land.

Subdoelstelling 1a: 
Er zijn regelingen 

getroffen t.b.v. 
doeltreffend beheer 

van het REDD+ 
proces in Suriname 

1a1

Finaliseren en 
opzetten van 

institutionele zaken

1. Het vroegtijdige dialoog 
plan is volledig ontplooit, 
participanten geven de 

training programma's een 
goede score, tenminste 

80% van de 
trainingsdoelen voor het 
programma zijn behaald 

2. Participanten geven de 
uitvoering van de 
bewustwording en 

stakeholder betrokkenheid 
programma een goede 

score´; REDD+ capaciteits 
evaluatie ´survey´ geeft 

een score middelmatig of 
hoger voor het nationaal 

begrip van REDD+ 

Subdoelstelling 1C: 
Inheemse en Marron 

volkeren in het 
bijzonder worden 

ondersteund, 
betrokken en gereed 
gemaakt om REDD+ 

uit te voeren

- NIMOS en SBB prestatie 
scoort goed door de 

Project Board
- Een voorlopige feedback, 

klachten en aanpak 
mechanisme is 

gevalideerd, 
gedocumenteerd en 

operationeel 

1. IP and Marron platforms 
coordineren betrokkenheid 

binnen REDD+
2. IP and Marron brengen 
in kaart, en finaliseren een 

plan voor volledige 
participatie in NFMS 

(Nationale Bos Monitorings 
systeem). Facilitering ter 
ondersteuning van lokale 
management plannen is 

gerealiseerd. FPIC 
protocollen zijn 

geformuleerd voor iedere 
tribale groep in Suriname. 
Gezamenlijke karterings 

methodologien en plannen 
zijn gerealiseerd

3. IP en Marron waardering 
van het REDD+ 

Gereedheids proces scoort 
´goed´. Algemene REDD+ 

bewustwording en 
capaciteiten van IP en 

Marrons is vastgesteld op 
´goed´. IP en Marron 
waardering van FPIC 

uitvoering  scoort ´goed´. 
IP en Marron evaluatie van 

de implicatie in NFMS 
scoort ´goed´. Publieke IP 

and Marron waardering van 
de prestaties van hun 
eigen platform scoort 

1. Projectvoortuitgang is 
gedocumenteerd door 

halfjaarlijkse en jaarlijkse 
voortgangsrapportages, en 
voortgangscontroles, Mid-

term evaluatie and 
financiele audits zijn 

geformuleerd
2. NIMOS´ website geeft 
duidelijk aan het proces, 

relevant materiaal, 
stakeholders en recht 

hebbenenden dragen bij 
aan periodieke rapportages 

en evaluaties

1a2

Subdoelstelling 1D: 
Het programma 

wordt naar behoren 
gemonitoord en 

geëvalueerd.
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Pilaar II: REDD+ business model and strategy

2. REDD+ business model and strategy: An inspiring and credible business model for REDD+ in Suriname is formulated with active support from major national stakeholders and right holders
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Pilaar II:  REDD+ business model en strategie

Doelstelling Resultaat 2018 Activiteit # Hoofdactiviteit Activiteiten Mijlpaal J F M A M J J A S O N D  Budget 2018   Budget 2019  
 Budget Jan- 

Jun 2020  

2a1
Opzetten van institutionele 

capaciteiten

2a2
Ontwikkelen van 

menselijke capaciteiten 
middels specifieke groep 

trainingsprogrammas

2a3 Specifiek betrekken van de 
private sector 

2a4
Aantrekken van expertise 
voor het ontwikkelen van 
REDD+ opties en SESA

Subtotaal subdoelstelling 2A $ -   $ -   $   -   
2b1

Analyse van de status van 
Land-Grondbezit

'Controleren dat de resulataten in 
overeenstemming zijn met  de 
voorwaarden zaols getseld in het 
contract;   - Meenemen van de 
resultaten van deze studie in de 
Nationale Strategie

Land-Grondbezit Rapport  $          20,000.00 

- 'Controleren dat de resulataten in 
overeenstemming zijn met  de 
voorwaarden zaols getseld in het 
contract;
-  Meenemen van de resultaten van 
deze studie in de Nationale Strategie
- Internationale consultant + 
reiskosten?

Corruptie Risico Analyse Rapport

Nationale consultant aantrekken

2b3
Consolideren van 

overkoepelend beleid, 
wettelijke, institutionele gap
analyse voor het succesvol

implementeren van 
REDD+ 

2b4
Nationale consensus over 
de analyse van DDFDB+ 

DDFDB (= Drivers of Deforestation aDDFDB+ Raport

2b5
Overzicht maken van 
beschikbare data en 

relevante informatie en 
monitoringsystemen die 

bestaan in Suriname

2b6 Evalueren en bijwerken 
van het raamwerk van 

REDD+ opties
2b7

Analyse van innovatieve 
economische kansen met 

REDD+ strategie 

- Monitoren van resultaten van de 
studie contract 
- Meenemen van de resultaten van 
de studie voor de Nationale 
Strategie. 

Rapport inzake Innovatieve Economische
Kansen voor Suriname 

 $          20,000.00 

Subtotaal subdoelstelling 2B $     40,000.00 $ -   $ -   
2c1

Valideren van de concept 
REDD+ strategie opties in 
een volledig participatieve 

wijze. 

2c2 Ontwikkelen van een visie 
voor ontwikkeling van 

Suriname, welke is gelieerd
aan REDD+

2c3
Modelleren van de sociale, 

milieu- en economische 
implicaties van de visie

2c4 Valideren van de REDD+ 
Strategie

2c5 Het informeren en 
consulteren van het 
algemeen publiek

Subtotaal subdoelstelling 2C $ -   $ -   $   -   
2d1

Formuleren van de REDD+
nationale, sociale en milieu 

standaarden, en 
implementatieproces 

2d2 afronding van SESA= 
Strategic Environmental 

Social Assessment = 
Strategische Milieu en 

Sociale analyse of 
beoordeling 

2d3
afronden van ESMF = 

Environmental and Social 
Management Framework = 

Milieu en Sociaal 
management raamwerk

2d4
Vastellen van de noodzaak 
voor het ontwikkelen van 
een mechanisme voor het 

delen van de voordelen

Ontwerp TOR voor internationale 
consultant

 $          35,000.00 

Subtotaal subdoelstelling 2D 35,000.00$     -$               -$               
2e1

Vaststellen van een 
overzicht van bestaande 
informatie bronnen en 

systemen voor het 
verstrekken van informatie 

die relevant is voor de 
UNFCCC waarborgen

2e2 Plannen van een 
participatief proces voor het

ontwikkelen van 
indicatoren

2e3
Analyse en selectie van 

methodologieen en 
benaderingen om 

informatie te verzamelen 
over waarborgen

2e4
Ontwerpen van een proces 

voor het managen en 
verschaffen van informatie 

voor de waarborgen 

Subtotaal subdoelstelling 2E $   100,000.00 $ -   $ -   
2f1 Opbouwen van politiek 

bewustzijn en 
ondersteuning voor 

REDD+ visie

Nationale REDD+ workshop  $          50,000.00 

2f2
Positioneren van REDD+ 
als een belangrijk element 

in the post-2016 
ontwikkelingsstrategie en 
gerelateerde instrumenten

Ondersteuning aan het Plan Bureau 
op de Visie voor Suriname 2035

 $          15,000.00  $          15,000.00 

2f3
Finaliseren van REDD+ 
strategie tezamen met de 
nationale ontwikkelings 

strategie en het garanderen
van een officiele 

goedkeuring en validatie 

Subtotaal subdoelstelling 2F $     65,000.00 $     15,000.00 $ -   
2g1

Lobbyen internationale 
visie voor HFLD REDD+ 

en versterk bilaterale 
relaties met belangrijke 
internationale partners

•Diplomatieke relaties aangaan met
landen met de status van HFLD 
land(COP24/25)

 $       100,000.00  $       100,000.00 

2g2 Betrekken van 
internationale partners in 

de REDD+ nationale 
beleidsdialoog

Workshop met internationale 
organisaties / partners

 $       150,000.00  $       150,000.00 

2g3
Realiseren van 

internationale erkenning 
van het nationale REDD+ 

business model en 
strategie

Uitwisseling van ervaringen; Kennis 
en studie visies; internationale 
branding van REDD+ NS

 $          10,000.00  $          10,000.00 

2g4
Realiseren van 

internatioale erkenning van 
de nationale Reference 

Niveau (Reference Level)

2g5
Verzekeren van financiele 

en technische 
verplichtingen voor REDD+

implementatie

2g6
Finalising the 2019-2023 
REDD+ investment plan

2g7 Finaliseren en opzetten 
van institutionele 

regelingen
Subtotaal subdoelstelling 2G $   260,000.00 $   260,000.00 $     90,000.00 

 $       100,000.00 

Subdoelstelling 2f: 
REDD+ strategie is 

afgerond en 
geïntegreerd in de 
post 2016 nationale 

ontwikkelingsstrategi
e

1. REDD+ nationale strategy is 
gefinaliseerd en goedgekeurd voor 
ondersteuning door de Raad van 

Ministers; Enquete over 
bewustwording onder politieke leiders 

over REDD+ scoort "hoog".
2. Nationaal Ontwikkelings plan post-
2016 is ontwikkeld met inachtneming 

van REDD+ potenties

Subdoelstelling 2g: 
Internationale 

ondersteuning is 
verkregen voor het 

assisteren en 
financieren van 

REDD+ 
investeringsstrategie 

in Suriname

1. Opties voor internationale HFLD 
REDD+ strategie is geevalueerd; 
Opties voor internationale HFLD 
REDD+ strategie is technisch en 

politiek onderhandeld.
2. Suriname REDD+ strategie is 

erkend door een high-level 
internationeal forum; Suriname 

REDD+ RL (referentie niveau) is 
formeel erkend door de UNFCCC.

3. Internationale gemeenschap geeft 
blijk van ondersteuning en interesse by

een COP evenement; Internationale 
financiele afspraken zijn gemaakt 
tijdens een high-level evenement

- Opstellen van ToR, adverteren, 
selecteren en contracteren van een 
consultant om de SIS te ontwerpen 

en een Summary of Information (SO
= Samenvatting van Informatie)

Subdoelstelling 2d: 
SESA (Strategische 

Milieu en Sociale 
analyse) is afgerond

1. Concept SESA rapport is 
beschikbaar; sociale en milieu 
gevolgen zijn geidentificeerd; 

Internationale peer-recensies geven 
een score "goed" aan de REDD+ 

SESA van Suriname 
2. ESFM is ontworpen, maximaliseren 

van synergieen

Nationale Strategie

Subdoelstelling 2e: 
Nationale waarborg 

informatie systeem is 
ontworpen (SIS = 

Safeguard 
Information System)

1. Het Projectbestuur  geeft aan dat de 
waarborgen een belangrijk component 

is van REDD+ in Suriname.
2. REDD+ waarborgen voor Suriname 

zijn overeengekomen door de 
belanghebbenden en rechthebbenden.

3. Een simpel en robuust SIS is 
ontwerpen en functioneel

Nationale Waarborg Informatie Systeem 
is ontworpen en operationeel 

Subdoelstelling 2b: 
Achtergrondstudies 
voor strategische 

analyses en planning 
zijn ontwikkeld voor 
succesvolle REDD+ 

strategie 
implementatie

1. Rapport  LTLR  studie gefinaliseerd.
2. Rapport IEO studie gefinaliseerd.

Subdoelstelling 2c: 
REDD+ opties zijn 
volledig ontwikkeld 

en integreren sociale 
en milieurisico's en 
voordelen als deel 

van een REDD+ 
nationale strategie

1. REDD+ opties zijn gefinaliseerd; 
REDD+ visie is geformuleerd; REDD+ 
concept strategie is geformuleerd en 

wordt breed ondersteund; Waardering 
van Project bestuur van de concept 

strategie heeft een score "goed".
2. Project bestuur waardering van de 

strategie, SESA en systemische 
voorwaarden heeft een score "goed"; 

100 debatten over de REDD+ strategie
en SESA zijn gerapporteerd op 

districts niveau; Bewustwording van 
het algemene publiek over REDD+ is 

60% of hoger
3. Suriname ontwikkelings scenario, 

gelieerd aan REDD+, is gemodelleerd

Nationale Strategie gefinaliseerdNationale strategie

Uitvoeren van een 
Corruptie Risico Analyse 

studie

2b2

REDD+ Suriname

Time schedule 2018

Doelstelling 2: REDD+ business model en strategie: Een geinspireerd en geloofwaardig business model voor REDD+ in Suriname is geormuleerd met actieve bijdragen van belangrijke nationale belanghebbenden en rechthebbenden

Subdoelstelling 2a: 
Technische en 

menselijke 
randvoorwaarden om 
REDD+ optie te leiden 
en analyse en SESA 

zijn ingebouwd 

1. Beoordeling van NIMOS haar 
capaciteit scoort "goed".

2. PB geeft een score voor de 
strategie/ het SESA training 

programma "goed"; Private sector 
scoort hun specifiek trainings 

programma als "goed".
3: PB geeft een score "goed" voor het 

niveau van betrokkenheid en 
contributie van de private sector; 

Internationale peer- beoordeling geeft 
een score "goed" voor REDD+ opties 

voor Suriname 
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Pilaar III: Implementation framework
3. Implementation framework and tools: A comprehensive implementation framework is designed and related instruments are built progressively
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Pilaar III: Implementatie raamwerk van REDD+

Doelstelling Resultaat 2018
Activitei
t #

Hoofdactiviteit Activiteiten Mijlpaal J F M A M J J A S O N D   Budget 2018    Budget 2019  
  Budget Jan- 

Jun 2020  

Doelstelling 3 Implementatie raamwerk en instrumenten: Een allesomvattend raamwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn opgebouwd 
Contracteren van expertise (NFMS 
coordinator, 2 Remote Sensing 
specialisten, Rapportage specialist, 
database manager, modelleer

NFMS unit is 
operationeel

200,000$  
Institutionele experts voor het 
institutionaliseren van de NFMS

Roadmap voor 
verbeterde 

bosinstellingen 10,000$  
Materiaal en instrumenten
noodzakelijk  voor NFMS 
implementatie aanschaffen

3a2
Ontwikkelen van 

menselijke capaciteiten

Continueren van Zuid-Zuid 
samenwerkingen, toevoegen 
capaciteits versterking component 
bij de studies die worden 
uitgevoerd, ondersteunen van 
capaciteits versterking bij andere 
instituten

Sterke unit; +/- 50 
personen van andere 
instituten, studenten, 
etc zijn betrokken bij 

de technische 
coordinatie van NFMS 

(Nationale Bos 
Monitoring systeem) 50,000$  

 $               260,000  $               200,000  $               100,000 

3b1

Bijwerken van de nationale 
bos definitie

Finaliseren van bestaand documen
met definities met input van 
technische experts

3b2
Verzamelen en analyseren 
van historische activiteit 
data

Uitvoeren van een beoordeling van 
bosdegradatie tot 2015

3b3 Verzamelen en analyseren 
van emissie factoren

Het verzamelen van veld data over 
emissie factoren ten gevolge van 
verschillende typen van houtkap

3b4 Evalautie van nationale 
omstandigheden

Voorbereiden van nationale 
omstandigheden gebaseerd op de 
DDFDB+ en valideren met 
nationale stakeholders

Achtergrond studie hoe de 
activiteiten die vallen onder + (van 
REDD) kunnen worden 
meegenomen

Voorbereiden van FREL/FRL en 
het verifieren met nationale en 
internationale experts 

Indienen van FREL/FRL aan 
UNFCCC (United Nations 
Framework Convention on Climate 
Change)

3b6

Voorbereiden en indienen 
van een verbeterd 
FREL/FRL (Bos Referentie 
Emissie Niveaus)

Verbetering van FREL/FRL op 
basis van feedback van de 
technische beoordeling van het 
UNFCCC

Verbeterde FREL op 
basis van ingediende 
feedback

 $ -  $ - 

verschillende activiteiten uitgevoerd 
in 2017 

Publicaties 10,000$  

Stakeholder consultatiesessies 20,000$  
Finaliseren van land bedekkings 
kaart v.1.0

10,000$  
Finaliseren van Sampling en 
stratificatie ontwer

25,000$  

Finaliseren van een compleet NFI 
(National Forest Inventory = 
Nationale Bos Inventaris) voorstell 50,000$  
Beoordelen van pantropica
allometric equations (inhuren van 
CELOS) 25,000$  
NFI uitvoeren  (aanschaffen van
een auto en operationele kosten 
veldwerk) 150,000$  
Voorbereiden op BUR met een 
REDD+ bijlage

5,000$  
Ontwikkelen van methodologie om 
Qa/Qc te beoordelen

3c4
Informatie identificeren die 
moeten worden 
opgenomen in de NFMS

Het blijven updaten van het plan 
voor de NFMS

Identificeren van typen
informatie die moeten 
worden opgenomen in de 

Versterken van de SFM-component
binnen de NFMS

100,000$  

3c5

Ontwikkelen van de 
REDD+ registratie Ontwikkelen van standaarden 

(subnationale MRV en FREL/FRL) 
voor projecten afhankelijk van de 
nationale REDD+ visie 5,000$  

3c6

Het ontwikkelen en 
onderhouden van een 
online geoportaal (website)

Jaarlijkse betalingen voor nationale 
hosting of staging area

5,000$  

3c7

Monitoren van de 
doelstellingen van de 
REDD+ strategie

 $               405,000  $               300,000  $               100,000 

3d1
Capiciteitsopbouw, 
dialogen ontwikkelen met 
de wetgevende macht  10,000$  10,000$  

3d2

 Consolideren van de 
wettelijke implicaties en 
voorwaarden voor de 
effectieve implementatie 
van REDD+ 

3d3

Ondersteunen van het 
Bureau Grondenrechten 
om te zorgen dat Suriname
internationale wetgeving 
naleeft

3d4
Passing the ´low-hanging´ 
and ´win-win´ legal reforms

3d5

Voorbereidende activiteiten 
ondersteunen voor meer 
complexere wijzigingen 
(Milieuwetgeving,land- en 
gronden rechten, 
landgebruik planning)

10,000$   10,000$  

3e1
Het opzetten van FGRM 
voor de implementatie fase

Ontwerp tussentijdse en definitieve 
FGRM

3e2

Ontwikkelen en 
operationaliseren van 
infrastructuur en 
mechanisme voor fondsen 
werving en coordineren 
van fondsen om REDD+ 
implementatie te 
ondersteunen

20,000$  

3e3

Evalueren van institutionele
regelingen voor de 
Gereedheids fase en 
presenteren van ervaringen
voor toekomstigen 
regelingen

3e4

Ontwikkelen en 
operationaliseren van 
aangepaste institutionele 
regelingen voor REDD+ 
implementatiefase

20,000$  Subtotaal subdoelstelling3d

Meten en monitoren van 
forest carbon stock 
changes (veranderingen in 
koolstofvoorraden in 
bossen) en emissie 
factoren

3c3

nschatting en rapportage 
op emissies van GHG 
(Broeikasgas- Green 
House Gas)

Subtotaal subdoelstelling3c

Subtotaal subdoelstelling3d

3c2

Subdoelstelling 3E: 
Institutionele en 

financiele afspraken 
voor volledige en 
effectieve REDD+ 

implementatie

1. vermogen om REDD + -
fondsen op een transparante, 
gecoördineerde en efficiënte 
manier te verhogen, beheren 
en in te zetten
2. Capaciteit van Suriname om 
haar institutionele efficiëntie 
voor REDD + implementatie te 
verbeteren

Subdoelstelling 3D: 
Juridische wijzigingen 
zijn volledig gepland 
en worden geleidelijk 

geïmplementeerd

Time schedule 2018

REDD+ Suriname

3b5

Voorbereiden en indienen 
van de eerste versie 
FREL/FRL (Bos referentie 
Emissie Niveaus)

Meten en monitoren van 
veranderingen in Bos 
bedekking oppervlakte 

Realiseren van institutionle 
capaciteiten

Subtotaal subdoelstelling 3A

1. Bewustwording en begrip 
van REDD + door 
parlementsleden
2. Capaciteit om de kwestie 
van grondrechten voor IP- en 
Marron-volkeren te bevorderen 
in de richting van internationale 
naleving
3. Capaciteit om low-implication
REDD + juridische teksten 
door te geven tijdens de 
gereedheidsfase

Subtotaal subdoelstelling 3b

Subdoelstelling 3c - 
Een Nationale Bos 

Monitoring systeem 
(NFMS) is ontwikkeld, 

inclusief een MRV 
(Measurement, 
Reporting and 
Verification = 

Metingen, rapportage 
en Verificatie)

1. Informatie van de nationale 
bosmonitoringsysteem (NFMS) 
up-to-date en betrouwbaar 
houden. Keep information from 
the national forest monitoring 
system (NFMS) updated and 
reliable, 2. Het 
institutionaliseren van NFMS 

3c1

1. Ontbossingskaart 
2016-2017

2. LULC kaart 2015
3. Bijgewerkte 

monitoring van de 
oorzaken van 
ontbossing

4. Eerste schattingen 
van bosdegradatie als 
gevolg van mijnbouw 
en shifting cultivation

5. NFI in mangrovebos
gedeeltelijk uitgevoerd 

en geanalyseerd
6. Allometrische 

vergelijking 
gecontroleerd

7. Historische omvang 
van mangrovebos

8. Participerende SFM-
controle component 

ontwikkeld en 
geïmplementeerd

9. Eerste evaluatie van
natuurlijke regeneratie
10. NRTM versterkt 
voor niet-geplande 

mijnbouw- en 
houtkapactiviteiten

11. Geoportal Gonini 
bijgehouden en 

verbeterd

Subdoelstelling 3b - 
Een eerste iteratie van 

een nationale bos 
Referentie Emissie 
Niveau (REL /RL = 

Reference Emissions 
Levels / Reference 

Levels) is ontwikkeld

1. De eerste FREL is ingedient 
bij de UNFCCC op 08 januari 
2018. 
2. Reageren op feedback van 
de UNFCCC voor een formeel 
ingevulde en technisch 
beoordeelde FREL 
gepubliceerd op de UNFCCC-
website

Subdoelstelling 3a -  
Technische en 

menselijke 
capaciteiten zijn 

opgebouwd voor het 
opzetten van een 

implementatie 
raamwerk 

1. Institutionaliseren van de 
NFMS (National Forest 
Monitoring System = Nationale 
Bos Monitoring Systeem) 
(uitbreiden van de bos-instelling
en het integreren van de NFMS 
unit) 

3a1

Pilaar3



Totaal budget
 AWP 

BUDGET 2016 
Uitgaven 2014

 Uitgaven 
2015 (Juni-

Dec) 

 Uitgaven 2016 
(Jan-Sept) 

 Ptoject 
uitgaven Oct - 

Dec 2016 

% uitgaven 
2016 (AWP)

TOTALE 
Uitgaven 

% uitgaven 
totaal Balans

 Project 
Uigaven Oct - 

Dec 2016 

 Balans eind 
2016 

Planned - 2017 Uitgaven 2017
BALANS EIND 

DEC 2017 
 Aanvullende 

FCPF-fondsen 
2018

 Balans eind 
2018 

2019
 Balans eind 

2019 
2020

 Balans eind 
Juni 2020 

REDD + Financieel voortgangsrapport 3,694,000$  
2,154,200$        62,686.38$        258,309$          402,784$              500,345$            

19% 723,780$        20%
2,949,220$         500,345$            2,448,875$         2,819,500$         1,172,377$         1,276,498$         2,650,000$          $        2,184,500 1,741,998$         1,374,500$         367,498$          574,500              (207,002)$     

-$  
Pilaar I: Menselijke capaciteiten en belangeng 1,729,000$           792,200$           35,496$             258,309$          225,272$              180,864$            28% 519,077$        30% 1,209,923$         387486 180,864$            1,029,059$         989,500$            602,500$            426,560$            1,300,000$         989,500$            737,060$            589,500$            147,560$          284,500              (136,940)$     
1a.  $             886,000  $          346,900  $            35,496  $         195,541  $             117,775 34% 348,811$        39%  $           537,189  $           537,189  $           495,000  $           380,307  $           156,882  $           495,000  $          (338,118)  $           400,000 (738,118)$         200,000              (938,118)$     

1b.  $             372,000  $          217,800  $           62,768  $ 71,711 33% 134,480$        36%  $           237,520  $           237,520  $           150,000  $           169,936  $             67,584  $           150,000  $            (82,416)  $           100,000 (182,416)$         50,000                (232,416)$     

1c.  $             416,000  $          191,500  $       -  $ 15,413 8% 15,413$          4%  $           400,587  $           400,587  $           340,000  $             33,135  $           367,452  $           340,000  $             27,452  $             85,000 (57,548)$           - (57,548)$       

1d.  $ 55,000  $            36,000  $                     -  $ 20,373 57% 20,373$          37%  $             34,627  $             34,627  $               4,500  $             19,122  $             15,505  $ 4,500  $             11,005  $ 4,500 6,505$              34,500                (27,995)$       

Pilaar II: REDD+ strategie 1,135,000$           670,000$           27,190$             -$  74,084$                136,584$            11% 101,274$        9% 1,033,726$         163304 136,584$            897,142$            500,000$            422,996$            474,146$            350,000$            500,000$            324,146$            275,000$            49,146$         90,000             (40,854)$       
2. REDD+ strategie in Suriname is geformuleerd met actieve steun van de belangrijkste nationale belanghebbenden en rechthebbende -$  
2a  $             509,000  $          187,500  $            27,190  $ -  $ 12,703 7% 39,893$          8%  $           469,107  $           469,107  $      -  $ 1,788  $           467,319  $ -  $           467,319  $                       - 467,319$          

- 467,319$      

2b  $             182,000  $          269,500  $       -  $ 55,340 21% 55,340$          30%  $           126,660  $           126,660  $             40,000  $             43,489  $             83,171  $             40,000  $             43,171  $   - 43,171$            
- 43,171$        

2c  $             208,000  $          118,000  $       -  $ -  $ - 0% -$  0%  $           208,000  $       -  $           208,000  $ -  $           322,857  $          (114,857)  $ -  $          (114,857)  $ - (114,857)$         
- (114,857)$     

2d  $ 74,000  $            15,000  $                     -  $ -  $  - 0% -$  0%  $             74,000  $        -  $             74,000  $             35,000  $        -  $             74,000  $             35,000  $             39,000  $ - 39,000$            
- 39,000$        

2e  $ 45,000  $              5,000  $                     -  $ -  $   - 0% -$  0%  $             45,000  $        -  $             45,000  $           100,000  $                       -  $             45,000  $           100,000  $            (55,000)  $ - (55,000)$           
- (55,000)$       

2f  $ 25,000  $            15,000  $                     -  $ -  $  - 0% -$  0%  $             25,000  $        -  $             25,000  $             65,000  $             15,728  $ 9,272  $             65,000  $            (55,728)  $             15,000 (70,728)$           
- (70,728)$       

2g  $ 92,000  $            60,000  $                     -  $ 6,041  $ - 10% 6,041$            7%  $             85,959  $ -  $             85,959  $           260,000  $             39,133  $             46,826  $           260,000  $          (213,174)  $           260,000 (473,174)$         
90,000                (563,174)$     

Pilaar III:  Implementatie Ramwerk en instrume 830,000$              692,000$           -$  103,429$              182,897$            15% 103,429$        12% 705,571$            182,897$            522,674$            1,330,000$         146,881$            375,793$            1,000,000$         695,000$            680,793$            510,000$            170,793$       200,000           (29,207)$       

3. Implementatie raamwerk en instrumenten: Een allesomvattend raamwerk is ontworpen en gerelateerde instrumenten zijn opgebouwd 
3a.  $             280,000  $          388,000  $                     -  $ 59,080 15% 59,080$          21%  $           220,920  $           220,920  $           210,000  $             82,498  $           138,422  $           260,000  $          (121,578)  $           200,000 (321,578)$         100,000              (421,578)$     

3b.  $             173,000  $          121,500  $       -  $ 22,904 19% 22,904$          13%  $           150,096  $           150,096  $           310,000  $             21,665  $           128,431 -$   $           128,431  $        - 128,431$          - 128,431$      

3c.  $             267,000  $          147,500  $                     -  $ 10,431 7% 10,431$          4%  $           256,569  $           256,569  $           810,000  $             42,718  $           213,850 405,000$             $          (191,150)  $           300,000 (491,150)$         100,000              (591,150)$     

3d.  $ 89,000  $            35,000  $                     -  $ 11,014 31% 11,014$          12%  $             77,986  $             77,986  $   -  $ -  $             77,986 10,000$               $             67,986  $             10,000 57,986$            - 57,986$        

3e  $ 21,000  $ -  $                     -  $ - -$  0%  $             21,000  $             21,000  $ -  $ -  $             21,000 20,000$               $ 1,000  $ - 1,000$              - 1,000$          

3000

Een eerste iteratie van een nationale bos 
Referentie Emissie Niveau is ontwikkeld
Een Nationale Bos Monitoring systeem (NFMS) 
is ontwikkeld, inclusief een MRV

Juridische wijzigingen zijn volledig gepland en 
worden geleidelijk geïmplementeerd

Institutionele en financiele afspraken voor 
volledige en effectieve REDD+ implementatie

REDD+ opties zijn volledig ontwikkeld en 
integreren sociale en milieurisico's en voordelen 
als deel van een REDD+ nationale strategie

SESA (Strategische Milieu en Sociale analyse) 
is afgerond

Nationale waarborg informatie systeem is 
ontworpen (SIS = Safeguard Information 
System)

REDD+ strategie is afgerond en geïntegreerd in 
de post 2016 nationale ontwikkelingsstrategie

Internationale ondersteuning is verkregen voor 
het assisteren en financieren van REDD+ 
investeringsstrategie in Suriname

 Technische en menselijke capaciteiten zijn 
opgebouwd voor het opzetten van een 
implementatie raamwerk 

Achtergrondstudies voor strategische analyses 
en planning zijn ontwikkeld voor succesvolle 
REDD+ strategie implementatie

Er zijn regelingen getroffen t.b.v. doeltreffend 
beheer van het REDD+ proces in Suriname

Opbouw van algemene menselijke capaciteiten, 
uitwisselen van informatie, dialoog en 
participatie zijn doeltreffend met belangrijke 
belangengroepen

Inheemse en Marron volkeren in het bijzonder 
worden ondersteund, betrokken en gereed 
gemaakt om REDD+ uit te voeren
Het programma wordt naar behoren 
gemonitoord en geëvalueerd.

Technische en menselijke randvoorwaarden om 
REDD+ optie te leiden en analyse en SESA zijn 
ingebouwd 

 Financieel rapport 



Activiteit # AWP Hoofd activiteit AWP Activiteit FCPF Aanvullende Fondsen Bedrag in USD

ORGANISATIE EN CONSULTATIE

1 Opbouw van algemene menselijke 

capaciteiten, uitwisselen van 

informatie, dialoog en participatie zijn 

doeltreffend met belangrijke 

belangengroepen 

Versterken van de dialoog met 

belanghebbenden met betrekking tot de 

stuctuur van de mechanisme voor het 

delen van de voordelen(bijv. REDD + 

National Fiduciair Trust Fund, de basis 

leggen voor het Benefit Sharing 

Mechanism (BSM).

250,000

2 Specifiek betrekken van de Private 

sector 

Focus op inspanning met de private sector 

over mogelijke fondswerving zodat 

toekomstige activiteiten voort gezet 

kunnen worden zodra de REDDD+ 

voorbereidingsfase is afgerond ( bijv. het 

benaderen van groot‐ en kleinschalige 

mijnbouw, houtkapbedrijven, wegenbouw 

in het kader van vrijwillige 

biodiversiteitscompensaties voor bedrijven 

en impact voordelen overeenkomsten als 

gevolg van hun verplichting naar hun 

aandeelhouders en 

duurzaamheidsverslagen) 

200,000

VOORBEREIDING VAN REDD+ STRATEGY

2 REDD + ‐strategie is afgerond en 

geïntegreerd in de nationale 

ontwikkelingsstrategie na 2016

 Toenemen van de politiek betrokkenheid 

op hoog niveau voor REDD+ met de 

overheid, parlement, rechterlijke macht 

van de staat (d.w.z. inclusief REDD + 

bijdrage aan Suriname Visie 2035, follow‐

up REDD blijft zich ontvouwen door het 

beleidsontwikkelingsplan 2017‐2021)

500,000

1 Opbouw van algemene menselijke 

capaciteiten, uitwisselen van 

informatie, dialoog en participatie zijn 

doeltreffend met belangrijke 

belangengroepen 

Verbetering van de bereikbaarheid op 

basis van het NIMOS communicatieplan en 

de stakeholderbetrokkenheidsstrategie (ie 

Civil Society, NGO's, Private sector, IP, 

Tribals) en belangrijkste producten die zijn 

ontwikkeld (dwz walk‐inn scholen, REDD + 

in reguliere media, training starten in 

districten met vertegenwoordigers van 

gemeenschappen en de overheid die GRM 

inzet)

150,000

2 Internationale ondersteuning is 

verzekerd om de REDD + 

investeringsstrategie in Suriname te 

steunen en te financieren

Organiseren van II Internationale REDD+ 

conferenties met HFLD‐landen in Suriname 

om lessons learned te delen en voor het 

creëren van mogelijkheden voor 

gezamenlijke internationale 

onderhandelingen voor de toekomst in het 

kader van REDD+ implementatie 

150,000

1 Opbouw van algemene menselijke 

capaciteiten, uitwisselen van 

informatie, dialoog en participatie zijn 

doeltreffend met belangrijke 

belangengroepen 

Behoud capaciteitsopbouw om 

doelstellingen en uitkomsten van de 

REDD+gereedheidsfase bij te werken. 

100,000

REFERENTIE EMISSIE NIVEA (REL/FREL) EN NATIONALE METINGEN, RAPPORTAGE EN VERIFICATIE SYSTEEM  (MRV)

3 Maken van een experimentele 

ontwerpstudie over de Nationale 

Bosinventaris van Suriname

1,000,000

INTEGRATIE VAN DE SOCIALE EN MILIEUVEILIGHEIDSKLEPPEN 

Maak een afzonderlijke activiteit 

onder"1b3"

Verspreiden van informatie en 

uitvoeren van vroegtijdige dialoog

Versterken van de ontwikkeling van een 

Decision Support IT System  voor het 

leveren van dubbele online / offline REDD 

+ ‐interoperabiliteit terwijl er tegelijkertijd 

wordt ingespeeld op de 

gebruikersbehoeften welke zal worden 

opgebouwd via invoer van gegevens en 

geoservices van FREL, REL, NFMS, ESMF, 

Grieving Redress Mechanism, SESA‐

veiligheidskleppen, documentbeheer)

300,000

Totale fondsen 2,650,000

Samenvatting

Component 1A 1,050,000

Component 1B 250,000

Component 2G 350,000

Component 3C 1,000,000

Total 2,650,000

FCPF Aanv. Fondsen


