Planning project waterschappen in Suriname
Om tot een effectieve waterschapsorganisatie te komen, zijn drie velden van activiteiten te
onderscheiden:
1. wet- en regelgeving
2. rehabilitatiewerken
3. capacity building
Ad 1. Dankzij de inspanningen van de Vice-President, de betrokken Ministers en mr. Essed
ligt het proces van wet- en regelgeving goed op schema. Als het mogelijk is de ontwerpen
begin februari het formele wetgevingstraject in te laten gaan, dan is de hoop gerechtvaardigd
dat nog voor de zomer de ontwerpen het Staatsblad bereiken.
Ad 2. Het Agrarisch Sectorplan is in ontwerp gereed, naar ik heb vernomen. Het ligt nu voor
consultatie bij de Surinaamse counterparts. Ook hier is de hoop dat de politieke
besluitvorming voor de zomer afgerond kan zijn. Daarmee is dan de weg vrij om de
zogenaamde en-en-projecten aan te pakken. In ieder geval behoort het voornemen om
waterschappen op te richten/te reactiveren daartoe. Als alles goed gaat kan dat betekenen dat
in het derde kwartaal van 2004 ook daadwerkelijk een begin kan worden gemaakt met de
rehabilitatiewerken, in ieder geval in de Sawmillkreekpolder. De waterschapsvorming wordt
dan voor de samenleving zichtbaar gemaakt.
Ad 3. In ieder geval de Sawmillkreekpolder kan in het derde kwartaal van start. Een
(voorlopig) bestuur is er al, naar ik heb begrepen. Het Staatsbesluit zal moeten aangeven
wanneer dat bestuur de jure en de facto van start de volle verantwoordelijkheid overneemt.
Dat brengt mee dat op dat moment het waterschapsbestuur ook op de diensten van de
Districts-Administrateur moet kunnen rekenen. Is het niet de moeite van het overwegen waard
in ieder geval de DA van Nickerie, maar wellicht ook die van Para en/of andere Districten in
aanmerking te laten komen voor een aanvullende training op het terrein van de
waterschapsadministratie bij de waterschap in Nederland? Dat zou dan ook kort na de zomer
gestalte kunnen krijgen.
MCP-beheer
Een bijzonder punt van aandacht is nog het MCP-beheer en het voornemen dit om te zetten in
een overliggend waterschap. Een volledig functionerend overliggend waterschap zal MCPbeheer eerst kunnen zijn wanneer het gehele gebied, dat door MCP wordt ‘bestreken’,
waterschappelijk is ingedeeld met bijbehorende reglementering. Daarop wachten zou de pilot
met de Sawmillkreek geen recht doen.
Nu de Minister van LVV het bestuur van MCP-beheer weer op sterkte heeft gebracht, zijn
ook ‘groeimodellen’ denkbaar.
Enkele overwegingen:
De Minister van RO wijst het MCP-bestuur aan als voorlopig bestuur van het te vormen
overliggende waterschap MCP.
Dit besluit gaat gepaard met een Staatsbesluit waarin een reglement wordt gegeven.
Het voorlopig bestuur bestaat uit thans benoemd bestuur MCP, aannemende dat daarin ook de
particuliere grondeigenaren van de nieuwe polders zitting hebben. Zo niet, dan zouden zij
daarin opgenomen moeten worden.
Het bestuur kan waterschapsbelastingen heffen bij:

-

de particuliere grondeigenaar (naar rato oppervlakte dat door MCP-activiteiten
bediend wordt) van wie het grondbezit wordt aangemerkt als particuliere polder
de Sawmillkreekpolder, eveneens naar oppervlakte naar rato
dan nog de mogelijkheid: of de overige polders, hoewel nog geen full dressed
waterschap, ook naar oppervlakte, of de Regering betaalt, totdat de betreffende polder
in definitief waterschapsverband is gebracht. In het laatste geval is de
Regeringsbijdrage een soort startsubsidie, die geheel ophoudt te bestaan op het
moment dat het gehele MCP-gebied waterschappelijk is ingedeeld.

MCP-beheer beschikt (nog) niet over een eigen technische dienst. Wellicht kan worden
gedacht aan een contractuele relatie tussen MCP-bestuur en een aannemer aan wie technisch
onderhoud wordt uitbesteed. Het materieel uit India kan in het contract worden ingebracht.
Een nog andere gedachte: een van de grote particuliere grondeigenaren, die ook aannemer is,
betaalt zijn bijdrage in natura, d.w.z. hij draagt zorg voor het onderhoud van de MCP-werken.
Indien en voor zover de Sawmillkreekpolder afhankelijk is van activiteiten van MCP-beheer,
dient MCP effectief te zijn op het moment dat ook de Sawmillkreekpolder van start gaat.
STAPPENPLAN JANUARI 04 – 01 MAART 2005
Activiteit
Tijdspad
1 Aanbieding concept
1/12/03-05/01/04
wetswijzigingen en
waterschapsbesluit
Sawmillkreek
2 Commentaren
15/01/0401/01/04

Verantwoordelijk
Hugo Essed

Status
In jan 04
aangeboden

Min RO, Min
LVV, Werkgroep,
DC Nick
VP,Min.RO, Min
en Dir LVV,
Hugo Essed en
Bas Ahmadali

Wordt
afgewacht

3

Bespreking ontwerpen

01-01-0415-02-04

4

Net concept wetswijzigingen
met Nota van Toelichting

15/02/0401/03/04

Hugo Essed

5

Goedkeuring
Waterschapsbesluit S-Kreek
en wijziging Waterschapswet
en WRO
Indiening Wetsontwerpen bij
DNA
Goedkeuring DNA
Afkondiging
Activeren bestuur S’Kreek
Goedkeuring Agrarisch

01/03-0401/04/04
01/04/0401/05/04
15/05/04
01/07/04

R.v.M

6

7
8

15/07/04
01/07/04
15/07/04

Staatsraad
DNA
DNA
President
Min Ro
Regering d.t.k.v.

Reeds
bevestigd
door de VP.
Afspraak voor
een datum
wordt
afgewacht.
Commentaren
en resultaat
bespreking
met VP e.a.
worden
afgewacht

Sectorplan
9 Start rehabilitatie met SKreek
10 DA Para

01/08/04

Min LVV en VP
Min LVV

01/02/04

Min Ro

11 DA Nickerie

15/08/04

Min Ro

12 DA’s Para en Nickerie
volgen stage in Nederland
13 Goedkeuren
Waterschapsbesluit
Overliggend Waterschap
MCP
14 Technisch Projectdoc
inrichting Reeberg als
waterschap:
 voorbereiden
 Goedkeuren Plandoc

Augstus/september
04
01/06/04-01/08/04

Unie van
Waterschappen

01/02/04-01/05/04
01/05/0401/07/04

LVV
Regering

15 Huidig MCP-bestuur
aanwijzen als voorlopig
bestuur Overliggend
waterschap
16 Contracteren aannemer voor
onderhoud MCP-werken

15/08/04

Min Ro

01/11/04

MCP-bestuur

17 Oplevering S’Kreek
18 Start uitvoering Projectplan
Reeberg
19 Eerste/gedeeltelijke
oplevering

01/02/05
01/03/05

LVV
LVV
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Reeds
aangesteld
Aanstelling
verwachtbaar
Medewerking
toegezegd

Voor de
oplevering
van de
S’Kreek

