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Beste lezer,

Wij wensen u een gezond, gelukkig en voorspoedig 2018 toe!
De REDD+ Project Management Unit is namens het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname –NIMOSverantwoordelijk voor de dagelijkse coördinatie van het REDD+ Programma in Suriname. Terugblikkend op 2017, kunnen wij met
trots stellen dat wij een zeer productief jaar achter de rug hebben, met als hoogtepunten de formulering van de draft Nationale
REDD+ visie strategie en het ontwikkelen van Suriname’ s eerste referentieniveau voor koolstofuitstoot (FREL).
Leest u meer over deze en andere ontwikkelingen binnen de uitvoering van het REDD+ programma, alsook onze geplande
activiteiten voor 2018 in deze editie van de nieuwsbrief.
Wij danken het Projectbestuur, de Surinaamse overheid, de REDD+ Assistenten Collectief, onze partners bij dit project- de
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en de UNDP- en de gehele Surinaamse samenleving voor de ondersteuning bij de
realisatie van onze projectdoelen in 2017.
Met vriendelijke groet,
Sandra Bihari
Project Coordinator

Wat is REDD+ ?
REDD+ is een mechanisme dat door de Verenigde Naties in het leven is geroepen voor landen als Suriname en andere landen met bos,
voor het tegengaan van ontbossing en bosdegradatie en voor het stimuleren van duurzaam bosbeheer en bosbescherming en toename van
koolstof voorraden in bossen.
Door verantwoord om te gaan met onze bossen kunnen wij in aanmerking komen voor financiële compensatie. De bedoeling is niet dat
houtkap en de export van hout en houtproducten worden stopgezet. Suriname, dus wij, bepalen zelf welke delen van ons bos wij zullen
behouden, benutten of ontbossen ten behoeve van onze ontwikkeling.

Mijlpalen 2018
•Finalisering van de nationale REDD+ strategie, de Sociale en Milieu Analyse (SESA) en het Milieu en Sociaal Management Raamwerk (ESMF).
•Ontwikkelen van een Feedback and Grievance Redress Mechanism- FGRM, (Klachtenmechanisme).
Dit klachtenmechanisme moet beschikbaar zijn voor REDD+ stakeholders om de behandeling van elke klacht of verzoek om feedback
door alle REDD + stakeholders te vergemakkelijken.
•Ontwikkelen van een Safeguards Information System –SIS, “Waarborg informatie systeem”;
een systeem voor het verstrekken van informatie over hoe en welke waarborgen of veiligheidskleppen worden toegepast en gerespecteerd
gedurende de volledige implementatie van REDD+ activiteiten.
•Afronden van het onderzoek naar “Innovatieve Economische Kansen”,
een onderzoek naar nieuwe economische mogelijkheden voor duurzame nationale ontwikkeling in het kader van REDD+.
•Resource Mobilization Conference/ Seminar met andere High Forest Cover Low Deforestation (HFLD)landen omtrent mogelijke fondsen voor de uitvoering van de nationale REDD+ strategie en uitwisseling van kennis en ervaring op het
gebied van de voorbereiding en uitvoering van REDD+.
•Nationaal Bosmonitoringssysteem;
in 2018 zullen een ontbossingskaart 2016- 2017 en een landgebruiks- en landbedekkingskaart worden gemaakt. Ook zal gedetailleerd
onderzoek verricht worden om de kennis over de oorzaken van ontbossing en bosdegradatie te vergroten. Ook is gepland een verbeterde
monitoring van bosdegradatie, bosinventarisatie en monitoring van mangroves.
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REDD+ Engagement
Informatiesessies voor
Binnenlandbewoners

WALK – IN – SCHOOL

Door: Carmen Elliott (Community Liaison Officer)

Door: Debora Linga (REDD+ Engagement Assistant)

De zogeheten walk-in-school sessie is een belangrijke engagement
activiteit binnen het REDD+ programma. Hiermee willen wij
participanten informeren over het REDD+ programma in Suriname.
In de tweede helft van 2017 werden in totaal 249 personen
middels negen gehouden walk-in-school sessies geïnformeerd
over het REDD+ programma. Deze sessies vonden plaats in
de conferentiezaal van het Nationaal Instituut voor Milieu en
Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) alsook op locatie van de
desbetreffende organisatie.

Dat er veel behoefte is bij binnenlandbewoners aan informatie
over en betrokkenheid bij het Suriname REDD+ programma,
blijkt uit de vele vragen die zij hebben bij informatiesessies die
georganiseerd worden door de REDD+ Project Management
Unit (PMU).
Het engagementteam van REDD+ PMU heeft in samenwerking
met de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en het
RAC (REDD+ Assistenten Collectief) reeds honderden vragen
beantwoord van binnenlandbewoners over het financieringsmechanisme.

Tijdens deze sessies wordt behalve algemene informatie over de
REDD+ activiteiten, ook specifieke informatie verstrekt over de
technische werkzaamheden die de Stichting voor Bosbeheer en
Bostoezicht (SBB) verricht in het REDD+ programma. Bij SBB is
de Forest Cover Monitoring Unit (FCMU) belast met deze technische werkzaamheden.

De meeste vragen van binnenlandbewoners zijn gericht op de
voordelen van REDD+ voor de lokale gemeenschappen. Welke
rol hebben wij te spelen in REDD+? Welke voordelen zullen wij
hebben aan REDD+? Hoe kunnen wij gegarandeerd zijn dat de
voordelen van REDD+ met ons gedeeld zullen worden? Allemaal
vragen die aan de orde zijn gekomen in het binnenland vanaf het
begin van de voorbereidingen voor REDD+ in Suriname, maar
ook in de afgelopen drie maanden van de engagement activiteiten.

Sommige sessies werden direct gekoppeld aan een informatiebeurs.
De verschillende instanties of groepen die zijn gëinformeerd zijn:
- Districtscommissariaten:
o Commisariaat Paramaribo Zuid-West
o Commisariaat van Nickerie
o Commisariaat van Coronie
o Commisariaat van Saramacca
o Commisariaat van Wanica Noord-West
o Commisariaat van Wanica Zuid-Oost

Zowel inheemse als marron gemeenschappen worden met de
REDD+ engagement activiteiten in het binnenland gestimuleerd
om naar de eigen situatie te kijken en vervolgens na te gaan hoe
REDD+ hierop kan inspelen. In de tweede helft van 2017 zijn
er informatiesessies gehouden in 35 dorpen, waaraan ruim 275
binnenlandbewoners hebben geparticipeerd. Behalve door de
REDD+ informatiesessies worden binnenlandbewoners ook via
de verschillende lokale radiozenders geïnformeerd.

- Kinderen en Jeugd:
o Boy Scouts in Suriname
o Major Group Collectief groep “Kinderen en Jeugd”
-Staatsolie
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Suriname tijdens de Klimaatconferentie
van Bonn 2017 - COP23

Suriname ontwikkelt referentieniveau
(FREL) voor REDD+ implementatie
Door: Sara Svensson, Technical Officer

Door: Sara Svensson (Technical Officer) en Santusha Mahabier
(Technical Assistant)

De United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC) organiseert sinds 1992 jaarlijks een conferentie om
besluiten te nemen over het internationaal klimaatbeleid.
Van 6 – 17 november 2017 werd de 23ste Conference of Parties
(COP23) gehouden in Bonn, Duitsland. Tienduizenden beleidsmakers en belanghebbenden van over de hele wereld hebben
deelgenomen, inclusief een delegatie van 15 personen uit Suriname.
De Surinaamse delegatie bestond uit vertegenwoordigers van
het Kabinet van de President (Coördinatie Milieu), het Nationaal
Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS),
Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB) en Stichting
Toerisme Suriname (STS).
Tijdens COP23 kreeg elk land de gelegenheid voor een officieel
toespraak over hun ambities voor het tegengaan van klimaatverandering. Namens Suriname werd de toespraak gehouden
door de heer Winston Lackin, Hoofd van Coördinatie Milieu
binnen het Kabinet van de President. De heer Lackin overhandigde tevens een officiële brief van de President van de Republiek
Suriname, inhoudende dezelfde boodschap als de toespraak:

Suriname heeft in 2017 een REDD+ Forest Reference Emission
Level (FREL) ontwikkeld. De FREL is op 8 januari 2018 via het
Kabinet van de President formeel ingediend bij de United Nations
Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). De FREL
is een referentieniveau of uitstoot plafond dat aangeeft hoeveel
CO2 emissies verwachtbaar zijn ten gevolge van ontbossing
en bosdegradatie. Het indienen van een FREL is een van de
voorwaarden voor landen die in aanmerking willen komen voor
internationale REDD+ fondsen. Het FREL document kan gebruikt
worden om te meten hoe succesvol de uitvoering van de REDD+
strategie is in Suriname.

Suriname is met 93% aan bosbedekking het meest beboste land ter
wereld. Het duurzaam omgaan met onze bossen is van belang voor
de hele wereld. Derhalve committeert Suriname zich eraan om het
huidige niveau van 93% aan bosbedekking te behouden indien er hiervoor voldoende ondersteuning van de internationale gemeenschap is.
Side events
COP23 bestond uit twee zones met verschillende soorten activiteiten. Behalve de officiële onderhandelingen tussen beleidsmakers
waren er ook tentoonstellingen en andere side-events. Ook hieraan
hebben vertegenwoordigers van REDD+ Suriname een bijdrage
geleverd.

In veel landen wordt een externe consultant aangetrokken om de
FREL te ontwikkelen. Dit is in Suriname niet nodig geweest
dankzij de nationale capaciteitsversterking die de laatste jaren
heeft plaatsgevonden en gezorgd heeft voor lokale expertise.
Een technisch team binnen de Stichting voor Bosbeheer en
Bostoezicht (SBB) heeft het FREL document ontwikkeld, samen
met een netwerk van nationale partners en met advies van
internationale experts.

Als onderdeel van haar participatie heeft Suriname een side event
georganiseerd, waarbij er een presentatie werd gegeven door
Cedric Nelom, waarnemend algemeen directeur van het NIMOS,
met als titel: “Stimuleren van duurzame ontwikkeling met REDD+
als financieringsmechanisme”. Na de presentatie vond er een
paneldiscussie plaats, waarbij er ruimte was voor vragen van het
goed opgekomen publiek.

Op 15 december 2017 werd er een nationale REDD+ technische
workshop gehouden in de Banquet Hall van Hotel Torarica. De
workshop werd bezocht door ruim 110 deelnemers. Het doel
van de workshop was om de indiening van de eerste FREL voor
Suriname te valideren, het bewustzijn te vergroten over de FREL
en het Nationaal Bos Monitoringssysteem (NFMS) en de resultaten van de Ontbossingskaart 2015-2016 en andere technische
producten te presenteren.

Ook heeft Suriname een tentoonstelling georganiseerd voor het
promoten van Suriname als het meest beboste land ter wereld en
het verstrekken van informatie over het REDD+ programma en
het duurzaam beheer en behoud van onze bossen.
We mogen terugblikken op een geslaagde tentoonstelling met
een bezoekersaantal van meer dan 300 gasten uit ruim 70 landen
over de hele wereld!

Na de indiening van een FREL volgt een technische beoordeling
door internationale experts georganiseerd door de UNFCCC.
Suriname verwacht per eind maart 2018 een eerste uitspraak van
het assessment team. Daarna volgt een proces van aanpassing
van de FREL totdat het helemaal finaal is per eind 2018.

De volgende UNFCCC klimaatconferentie (COP24) wordt
gehouden van 3 – 14 december 2018 in Polen.
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Status Nationale REDD+ strategie

Voorgestelde REDD+ visie:

Door: Sara Svensson, Technical Officer

REDD+ kan op verschillende manieren worden uitgevoerd,
afhankelijk van de nationale toekomstvisie en ontwikkelingen die
relevant zijn in de nationale context. Hoe REDD+ wordt uitgevoerd wordt niet alleen bepaald door de overheid maar door de
hele samenleving, waaronder de private sector, inheemse en tribale
gemeenschappen, jongeren en senioren, NGO’s en vakbonden.
Na de eerste nationale workshop van 4 en 5 mei 2017 is er veel
werk verzet om de draft van de Nationale REDD+ strategie in
Suriname gereed te hebben. Een uitgebreid consultatieproces
is van start gegaan om de samenleving bewust te maken van de
mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van
de Nationale REDD+ strategie, om input te verzamelen voor een
eerste concept strategie en om vervolgens feedback te vragen op
het eerste concept rapport.
In de eerste maanden van 2018 zullen er nog een aantal informatiesessies gehouden worden om de voorgestelde Nationale
REDD+ strategie te presenteren aan een aantal belangrijke
groepen, om zodoende nationale draagvlak te creëren. Daarna
zal de draft strategie in een nationale workshop met de brede
samenleving worden gedeeld. Een finale versie van de Nationale
REDD+ Strategie is te verwachten in het eerste kwartaal van 2018.

Parallel aan het ontwikkelen van de Nationale REDD+ Strategie
heeft een Strategisch Milieu en Sociale Analyse (SESA) plaatsgevonden om mogelijke voordelen en risico’s van REDD+ uitvoering
in Suriname te identificeren. Een voorgesteld Milieu en Sociaal
Management Raamwerk (ESMF) is ook ontwikkeld. Ook deze
twee documenten zullen in het eerste kwartaal van 2018 worden
gefinaliseerd.

De Nationale REDD+ Strategie is in lijn met het Ontwikkelingsplan
(OP) 2017-2021 en geeft in meer detail aan hoe Suriname van
plan is om duurzame ontwikkeling te bewerkstelligen met REDD+
als financieringsmechanisme. De voorgestelde strategie bestaat uit
vier strategische lijnen met onderliggende beleidsmaatregelen:

Strategische lijn 1

Veel bos, weinig ontbossing en steun
voor economishe transformatie

Strategische lijn 2

Duurzaam bosbeheer met deelname
van alle belanghebbenden

Strategische lijn 3

Planning voor duurzaam landgebruik

Strategische lijn 4

Bosbehoud, herbebossing, onderzoek en
onderwijs voor duurzame ontwikkeling
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