
Welkom,
Dit is de eerste REDD+ nieuwsbrief voor Suriname. De nieuwsbrief is een van de middelen die we zullen inzetten om 
onze stakeholders voortdurend te informeren over de ontwikkelingen met betrekking tot REDD+ in zijn algemeenheid 
en in Suriname. Momenteel bevindt Suriname zich in de REDD+ Gereedheids fase, dit betekent dat we ons aan het 
klaarmaken zijn om een REDD+ strategie te kunnen implementeren. Het gaat hierbij met name om het voorbereiden 
van instituten en organen om REDD+ uit te kunnen voeren.

De Project Management Unit, die verantwoordelijk is voor de dag-tot-dag coördinatie van het REDD+ project in 
Suriname namens NIMOS, zal elk kwartaal een nieuwsbrief uitbrengen. In de nieuwsbrief vindt u actuele 
informatie over recente en komende ontwikkelingen, zowel van eigen inspanningen als van activiteiten van de vele 
partners met betrekking tot REDD+ in Suriname.

januari 2017

februari 2017

Evenementenkalender

Update achtergrond studies
Paramaribo
In de eerste week van Februari vind de eerste 
missie plaats van de hoofdconsultant voor het 
voorbereiden van een Nationale Strategie voor 
REDD+. De ondertekening voor het onderzoek 
naar Land-/grondbezit staat gepland. 
De consultant voor de Corruptie Risico Analyse zal 
aan de PMU zijn eerste bevindingen presenteren 
van zijn eerste missie aan Suriname. 

Eerste bevindingen onderzoek naar 
Innovatieve Economische Kansen
Paramaribo
Deze achtergrondstudie zal de mogelijkheden voor 
nieuwe manieren van economische ontwikkeling 
voor Suriname bestuderen, welke voldoen aan de 
richtlijnen voor REDD+. De eerste bevindingen 
zullen worden gepresenteerd en besproken in een 
zogeheten Validatie Workshop. Het eindrapport 
wordt verwacht in april 2017.
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Lancering REDD+ Suriname website
Paramaribo
Het REDD+ Suriname project heeft de look en 
feel van haar website bijgewerkt. Met de lancering 
van de nieuwe REDD+ in Suriname website heeft 
de Project Management Unit een extra instrument 
om haar stakeholders te informeren over actuele 
ontwikkelingen en projectdoelen. Neem een kijkje 
op www.surinameredd.org. 

31
Project Board Meeting
Paramaribo
De Raad van Bestuur, bestaande uit alle bij het 
REDD+ project betrokken stakeholders in Suriname, 
zal de eerste vergadering van het jaar in januari 
hebben. De agenda voor deze vergadering zal 
zijn: bespreken van resultaten voor het jaar 2016, 
een algemene status update over REDD+,  
het presenteren van het werkplan voor 2017.
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Het nationaal bosmonitoringssysteem 
(NFMS) is een cruciaal onderdeel van 
het uitvoeringskader van REDD+ en 
ondersteunt ruimtelijke ordening en 
duurzaam bosbeheer. SBB heeft een 
plan ontwikkeld voor het opzetten van 
de NFMS in Suriname. Het NFMS 
bestaat uit twee hoofdcomponenten 
die uitgewerkt zijn, namelijk land 
monitoring op basis van satelliet-
beelden en bosinventarisatie op basis 
van gegevens uit het veld.

Eerste versie Nationaal 
Bosmonitoringsplan
Paramaribo

Deze sessie voor het REDD+ 
Assistenten Collectief stond met name 
in het tekenen van de contracten voor 
REDD+ assistenten. Verder werd er
een werksessie gehouden over 
werkplannen, het gebruik van tablets, 
en informatie over duurzame 
ontwikkeling en conservatie. Andere 
trainingen voor het REDD + 
Assistenten Collectief vonden plaats 
in februari en december 2016.

REDD+ 
Assistenten Training
Berg en Dal, Brokopondo Een groep vertegenwoordigers van 

NIMOS-REDD+, SBB en AdeKUS 
hebben een technische studiebezoek 
gebracht aan Costa Rica in juni 2016. 
In oktober 2016 heeft een groep 
beleidsmakers van de overheid ook 
een missie naar Coista Rica uitgevoerd. 
Het doel van deze missie was om 
kennis op te doen over het REDD+ 
programma in Costa Rica. 

Studiebezeok Costa Rica
Costa Rica

De Raad van Bestuur, bestaande uit 32 
leden die REDD+ stakeholders 
vertegenwoordigen, hebben ingestemd 
met het werkplan voor 2016. Ook in juli 
werd er een Project Board vergadering 
gehouden om de ontwikkelingen en 
financiële status te bespreken.

Project Board Meeting
Paramaribo

Suriname heeft nu een eigen online 
geoportaal met actuele geografische 
informatie over bosdekking en landgebruik 
in het land. De SBB (Stichting Bosbeheer 
en Bostoezicht) ontwikkelde deze online 
portaal en gekoppelde database in 
nauwe samenwerking met de FAO en 
met meerdere nationale stakeholders. 
De geoportaal is beschikbaar op: 
www.gonini.org

Paramaribo

Lancering online 
geoportaal Gonini

Met ingang van november 2016 heeft 
het Project Management Unit enkele 
teamleden toegevoegd en gewijzigd. 
De heer Anil Pershad is de nieuwe 
interim project coordinator. 
De community Liaison Officer is 
Carmen Elliott.

Nieuw team Project
Management Unit
Paramaribo

Om een nationale strategie voor 
REDD+ te kunnen ontwerpen is het 
eerst noodzakelijk om de oorzaken van 
ontbossing en bosdegradatie in 
Suriname te analyseren. Een achter-
grondstudie op dit onderwerp was 
uitgevoerd door consultants en was 
gepresenteerd in een nationale 
workshop met 90 deelnemers.

Workshop over de 
Oorzaken van Ontbossing
Paramaribo

DEC
08

NOV
26

NOV

JUL
22-24

OKT
24-28

FEB
05

Recap 2016 

neem een kijkje op www.surinameredd.org 
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Verminderen van uitstoot als gevolg van ontbossing en 
bosdegradatie in ontwikkelingslanden, en de rol van bescherming, 
duurzaam beheer van bossen, en het verhogen van de koolstof 
(C02) opslag in de bossen in ontwikkelingslanden

REDD+ 
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Project Highlight

Tijdens de REDD+ Gereedheids fase 
(2014-2018) zullen diverse activiteiten 
worden uitgevoerd, welke indien succesvol 
geïmplementeerd ervoor zullen zorgen dat 
Suriname klaar is om REDD+ activiteiten uit 
te gaan voeren.

Aan de hand van het Project Document, welke 
Suriname in 2014 heeft opgesteld, zullen de 
diverse onderzoeken en activiteiten uitgevoerd 
worden. Het Project Document beschrijft welke 
stappen Suriname zelf denkt te moeten nemen, 
om klaar te zijn voor de uitvoering van REDD+. 

In de Gereedheids fase waarin REDD+ nu is,
zal de focus met name liggen op het vergroten 
van de capaciteit van instituten die met REDD+ 
moeten gaan werken; aan het updaten, 
beschikbaar stellen en verzamelen van data over 
het bos; en het toekennen van taken en rollen 
bij de uitvoer en voorbereiding van REDD+. 
De REDD+ boom geeft een overzicht van de 
verschillende projecten in het kader van de 
drie pilaren die centraal staan binnen het 
Project Document. 

I   capaciteitsopbouw en betrokkenheid van  
    stakeholders, 
II  de ontwikkeling van een nationale REDD+                           
    strategie  
III implementatie en hulpmiddelen

De activiteiten binnen deze pilaren variëren 
van het opstellen van een engagement plan 
voor stakeholders, tot het uitvoeren van 
achtergrondstudies die zullen dienen als input 
voor een nationale REDD+ strategie, tot de 
ontwikkeling van instrumenten om de mate 
van bosdekking te monitoren en gegevens te 
kunnen verzamelen. Deze activiteiten moeten 
voor 2018 worden afgerond; dat is de periode 
tot wanneer de Gereedheids fase gepland is.

REDD+ Gereedheids Fase

De pilaren aan de hand waarvan 
wordt gewerkt in de REDD+ 
Gereedheids fase zijn: 

www.surinameredd.org 
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Pilaar 1
Nationale REDD+
strategie voor 
duurzame 
ontwikkeling

Pilaar 2
Implementatie &
gereedschappen

betrokkenheid van 
stakeholders en 
capaciteitsversterking

Pilaar 3

Kennispunt
Suriname kreeg in maart 2013 een goedkeuring van de Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) voor zijn Readiness 
Preparation Proposal voor REDD+. Dit voorstel gaf aan waarom Suriname REDD+ zou willen uitvoeren en hoe ze dit 
zouden willen aanpakken. De goedkeuring van het voorstel betekende dat Suriname een subsidie ontving van USD 3,8 
miljoen om zich voor te bereiden op de uitvoering van REDD+ in de periode 2014-2018. Dit proces om ons voor te 
bereiden op het uitvoeren van REDD+ wordt de Gereedheids fase genoemd.

Op surinameredd.org is een overzicht te vinden van hoe de subsidie besteed zal worden tussen 2014-2017.

Gereedheids fase: wat is dat?
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Rapport Update

Wat zijn onze doelen in de Gereedheids Fase?

Een nationale strategie voor REDD+
Een National Bosmonitoringssysteem, 
inclusief monitoring, rapportage en verificatie

Een Informatiesysteem voor waarborgen (SIS)

Tijdens de 16e Conference of the Parties in Cancun in 2010 (COP-16) is besloten dat lidstaten aan de 
volgende minimale eisen moeten voldoen, namelijk het in orde hebben van:

 a) een nationale strategie voor REDD +
 b) een Nationaal Bosmonitoringssysteem, inclusief monitoring, rapportage en verificatie
 c) een Safeguard Informatie Systeem (SIS)
 d) Referentieniveaus voor koolstof uitstoot (FREL / FRL)

Suriname is binnen de Gereedheids fase (2014-2017) bezig om kennis te vergaren en processen in orde te 
maken zodat aan deze minimumeisen wordt voldaan.

Dit betekent dat een land een gedetailleerd plan en visie moet 
hebben over de wijze waarop het land REDD+ pilaren binnen haar 
nationale ontwikkelingsstrategie zal opnemen. Voor Suriname zal 
dit betekenen dat REDD+ moet worden ingebed in het Nationale 
Ontwikkelingsplan (NOP).  De Nationale REDD+ Strategie zal 
worden gerealiseerd in de eerste helft van 2017, waarbij cruciaal 
zal zijn de consultatie van alle stakeholders in Suriname, alsook het 
analyseren van Sociale en Milieu effecten, risico´s en voordelen van 
deze strategie.  

Het zogenaamde Safeguard Information System (SIS) is de 
uitkomst van een reeks van besluiten die zijn genomen op de 
UNFCCC Conference of the Parties (COP-16) in 2010 in Cancun, 
Mexico. De bedoeling van deze waarborgen is om op de lange 
termijn de uitdaging van klimaatsverandering aan te pakken. 
De zogenaamde “Cancun Safeguards” vertegenwoordigen belangrijke 
stappen om de plannen voor het verminderen van uitstoot van 
broeikasgassen te helpen behalen en ontwikkelingslanden te 
beschermen tegen de gevolgen van klimaatsverandering.
Ontwikkelingslanden, zoals Suriname, werden aangemoedigd om 
een nationale strategie, nationale referentieniveaus en een 
bosmonitoringssysteem te ontwikkelen. Alsook dat REDD+ 
gefaseerd uitgevoerd dient te worden.

Een Nationaal Bosmonitoringssysteem is afhankelijk van het 
verzamelen van gegevens over de actuele status van het bos. 
Hoewel Suriname  het groenste land ter wereld is, met de meeste 
bosbedekkingsgraad per hoofd van de bevolking, zijn we niet goed 
uitgerust om de status van onze bossen te monitoren. Dit betekent 
dat we moeten investeren in zowel menselijke capaciteiten als dat 
we onze instellingen technologische moeten uitrusten met 
middelen om ons bos op een continue basis te kunnen monitoren 
en/of bewaken. Daarbij hoort ook een procesbeschrijving van hoe 
te rapporteren en verifiëren bij afwijkingen.

In Suriname is de SBB (Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht) 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van deze 
tools. Zij zijn goed op weg en hebben reeds een Land Use Land 
Cover – LULC kaart - ontwikkeld (april 2016), de belangrijkste 
oorzaken van ontbossing geïdentificeerd (november 2016) en de 
lancering van geoportal Gonini (december 2016) gedaan.

REDD+ Feit

Suriname is een van de 11 landen in de wereld die een land is met hoge bebossing en lage ontbossingsgraad - oftewel High Forest Cover, 
Low Deforestation (HFLD).

Andere landen die behoren tot deze selectie groep zijn bijvoorbeeld Guyana, Bhutan en de Democratische Republiek van Congo. De uitdaging 
voor Suriname is om enerzijds onze natuurlijke rijkdommen met diens ecologische en culturele waarden te beschermen, maar tegelijkertijd 
inkomsten te genereren voor de welvaart van Suriname. Het nationaal REDD+ Programma heeft als doel om discussies hieromtrent te faciliteren 
en dialogen te stimuleren met alle groepen van de samenleving: van het lokale niveau van Inheemsen en Marrons, tot het bedrijfsleven, 
de publieke sector, academici, NGOs en de regering. 

Er kan op basis van de huidige groei een projectie worden gemaakt van Suriname’s BBP en bevolking in 2020 en 2050. Voor onze bossen is 
deze voorspelling moeilijker, terwijl onze handelingen ten aanzien van het bos direct effect hebben op ons economisch en sociaal welzijn. 
Suriname wil REDD+ daarom als (plannings) instrument gebruiken ten behoeve van duurzame ontwikkeling. 

REDD+ Project Management Unit
Mr. Jagernath Lachmonstraat 93 boven
Paramaribo, Suriname   

+597 532405 | 430440
office.redd@nimos.org
www.surinameredd.org
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Project 
partners:

Het Nationale REDD+ project is officieel van start gegaan in 2014 en wordt gefaciliteerd door de 
overheid van Suriname. NIMOS is verantwoordelijk voor de uitvoering. SBB (Stichting Bosbeheer en 
Bostoezicht) is een belangrijke partner. Vanuit het UNDP Suriname wordt er ondersteuning gegeven. 
De Forest Carbon Partnership Facility is de donor van het programma.


