
OntwDl CdeOntwDl

In het op wettelijke regelingen gestoelde Surinaams Planapparaat, 

is de plan-technische capaciteit gelokaliseerd in het Nationaal 

Ontwikkelingsinstituut, dat uitgaande van 1) de strategische visie 

Suriname in 2035 en 2) de beleidsuitgangspunten van de 

regering, de formulering van beleid en midden-lange 

termijnplannen van ministeriele, sectorale en regionale beleids- 

en planorganen faciliteert, afgezonderde ontwikkelingsfondsen 

beheert, en de planuitvoering monitort en evalueert in 

samenwerking met het Monitorings- en evaluatieorgaan

1421

Outc Outcome

14211 Er is een op wettelijke regelingen gestoeld Surinaams 

Planapparaat, dat de elementen, processen en procedures regelt

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Herstructurering van het Planapparaat Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2021 550000 150000 100000 100000 100000 100000 Analyse van het huidig planapparaat ,- structuur, -

proces en -capaciteit; formulering van een strategie en 

plan voor het opzetten van een Nationaal Planapparaat, 

inhoudende wettelijke regelingen met de nodige 

procedures, programma voor versterking van de 

plantechnische en institutionele capaciteit (formulering,   

monitoring en evaluatie) en verbetering van statistische 

informatiesystemen,  inclusief de ruimtelijke data 

infrastructuur.

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Herstructurering van  het 

Planapparaat

Outc

Cde

Outcome

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Ugrading IT Faciliteiten van het Planbureau 2017 2018 150000 100000 25000 25000 De upgrading van de IT faciliteiten hebben als doel :  

data- integriteit en -veiligheid, efficiёnte en effectieve 

data-opslag, -analyse en presentatie ter ondersteuning 

van de technische planplancapaciteit. Activiteiten: 

opzet en ontwikkeling informatieystemen,  aankoop 

hardware en software, trainingen voor optimale 

toepassing van de software systemen, ugrading 

serverruimte

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Herstructurering van  het 

Planapparaat

Formulering Lang termijn plan voor Suriname (Visie 2035) 2017 2017 100000 50000 50000 Formulering van Nationale doelen en uitkomsten en 

strategie, die het planningsraamwerk vormen op lang 

termijn.  Hiertoe zullen presentatie-, discusssie- en 

consultatierondes gehouden worden met de 

vakbeweging, private sector en andere 

maatschappelijke groepen zoals NGO's, politieke 

partijen, instituten

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Herstructurering van  het 

Planapparaat

OntwDl CdeOntwDl

Het Nationaal Ontwikkelingsinstituut, dat beleidsmatig 

aangestuurd wordt door de PRES/VP (?), is een center of 

excellence, waarin de plan-technische capaciteit is gelokaliseerd 

en de ontwikkelingsinformatie wordt gecentraliseerd om de 

beleids- en planactiviteiten van organen voor de ministeriele, de 

sector en regionale planning efficiënt en professioneel te 

ondersteunen

14212

Stichting 

Planbureau 

Suriname



Door Surinames investeringsstrategie is de productie- en 

exportgroei – procent per jaar in de periode 2016-2020 die wordt 

gedreven door jaarlijkse toename van – procent van investeringen 

in bestaande en nieuwe ondernemingen, vooral in de 

prioriteitsregios en -productieclusters, door lokale, internationale 

particuliere en publieke investeerders waardoor de economie 

meer gediversifieerd is

1451

Outc Outcome

14517 Er zijn bijzondere financieringsmodaliteiten uitgewerkt voor 

speciale investeringsprojecten die voorwaardenscheppend zijn 

zoals een industriepark en een Export-Import Bank

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Paranam Industrial Park Infrastructure Development Ministerie van 

Handel en 

Industrie

2017 2021 65000000 420000 9000000 11000000 10000000 34580000 Ter ontwikkeling industriele sectoren wordt het 

Paranam Industrie en Commercie Park opgezet: 

Infrastructueel en inrichting terrein opgedeeld in 3 

fasen

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Bevorderen van Investeringen, 

Ondernemerschap en Export

Outc

Cde

Outcome

14512 Procedures en beslissingen rond investeringen zijn 

geformaliseerd met veiligstelling van transparantie, zekerheid en 

gelijke behandeling bij investeringen en de belangen van 

Suriname

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Implementatie van EITI in de mijnbouwsector (Fonds 

Wereldbank/ SEMIF)

Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2019 600000 200000 200000 200000 Suriname zal aansluiten bij de Internationale 

Extractieve Industries Transparancy Initiaive (EITI). 

Doel is vergroten van de transparantie van de 

rapportage omtrent de inkomsten en uitgaven in de 

mijnbouwsector. De EITI standaarden zullen ook in de 

nieuwe mijnbouwwet worden opgenomen.Een multi 

Stakeholders Goep wordt ingesteld, met als taak 

begeleiding en overzien van de invoering hiervan. De 

projectkosten zijn begroot voor USD 900.000,- , 

waarvan overheidsbijdrage USD 300.000,-.

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verrandering, Bevorderen van Investeringen, 

Ondernemerschap en Export

OntwDl CdeOntwDl

Suriname vergroot haar kansen op ontwikkeling van productie-, 

verdiencapaciteit en welvaart van huidige en toekomstige 

generaties door participatie in het systeem van internationale 

handel en de regionale integratieprocessen

1461

Outc

Cde

Outcome

14613 In de uitvoering van haar handelsstrategie verbetert en vergroot 

Suriname middels strategische samenwerkingsverbanden de 

fysieke en niet-fysieke infrastructuur voor internationale handel 

en wordt ons land steeds meer één van de centrale locaties voor 

het internationaal handelsverkeer in het Guyanaschild

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Verbetering handelsfaciliteiten Albina Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2019 2775000 775000 1500000 500000 Om de economische bedrjjvigheid in het oosten van het 

land te stimuleren zal een Trade Zone in Albina worden 

ontwikkeld. Een emplecement met loods zal worden 

gebouwd.

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Handel



OntwDl CdeOntwDl

Transport over de weg van personen en goederen is veiliger en 

toegenomen in lijn met het beleid en faciliteert het lokaal en 

buitenlands toerisme, het verhoogd in het algemeen de mobiliteit 

van de bevolking en bevordert de handel in het bijzonder de 

doorvoerhandel

1511

Outc

Cde

Outcome

15114 Aanleg en onderhoud van de nodige weginfrastructuur en de 

facilitering van de doorvoerhandel met Frans -Guyana en andere 

buurlanden vergroot de aan de transportsector gelieerde 

dienstverlening

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Upgrade traffic flows in urban centers Paramario/Nickerie (traffic 

solution):

- Construction of two (2) bridges in District Nickerie (van 

Wouwkanaal/Savannaweg and Bastiweg/Gemaalweg)

- The reconstruction of one (1) bridge across the Boomscreek

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 10000000 500000 9500000 Instortgevaar/ doorstroming verkeer; De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

Outc Outcome

15114 Aanleg en onderhoud van de nodige weginfrastructuur en de 

facilitering van de doorvoerhandel met Frans -Guyana en andere 

buurlanden vergroot de aan de transportsector gelieerde 

dienstverlening

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Upgrade traffic flows in urban centers Paramario (traffic 

solution): Bridge across the Domineekreek, Paramaribo

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 4000000 500000 3500000 Traffic solution De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

OntwDl CdeOntwDl

De oevers en kust zijn duurzaam hersteld en/of beschermd tegen 

de gevolgen van zeespiegelstijging en oevers van meanderende 

rivieren zijn beschermd

1512

Outc

Cde

Outcome

15121 Belanghebbenden voeren gezamenlijk en met in achtneming van 

aangepaste wet- en regelgeving een lange termijnstrategie uit die 

de gevolgen van zeespiegelstijging, schadelijk menselijk 

handelen of meanderende rivieren minimaliseert

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Feasibilty study of options for protection and rehabilitation of 

riverbank degradation in areas heavilly impacted by meandering 

rivers, rising sealevels and human activities: The Nickerie River, 

Commewijne River and the Marowijne  River

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 2000000 700000 1300000 Feasibilty study of options for protection and 

rehabilitation of riverbank degradation

De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

OntwDl CdeOntwDl

Er is een goede irrigatie en drainage van ontwikkelings- of 

productiegebieden, woon- en andere bijzondere beheersgebieden 

door adequate faciliteiten en fysieke infrastructuur, aangepaste 

wet en regelgeving en efficiënte administratieve,  beheers en 

financieringssystemen

1513



Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Rehabilitatie pompgemaal Wageningen en opzet nieuw gebouw Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2019 21100000 11100000 5000000 5000000 Urgentie Investeringsprogramma: 1) opzet van een 

nieuw grbouw voor pompgemaal; 2) infrastructurele 

werken rondom het pompgemaal; 3) aanpak drainage- 

en irrigatiesysteem; 4) rehabilitaie pompgemaal. Doel is 

het beschikbaar stellen van irrigatiewater voor de 

agrarische productie.

De voorwaarden scheppende sectoren, 

Ontwikkeling van de Infrastructuur

Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Nieuwe pompen pompgemaal Wageningen Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2017 9000000 9000000 Verbetering van de infrastructuur ten behoeve van de 

rijstproductie

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie

Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Improvement of Irrigation and Drainage System. Civil technische 

voorzieningen t.b.v. irrigatie en drainage van Landbouw en 

Veeteelt gebieden.

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij 

(Minister/Amb. 

2017 2018 30000000 15000000 15000000 Programma ter verbetering van de Irrigatie en 

drainagesysteem: garandering van voldoende 

irrigatiewater voor de rijstproductie

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie

Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s



BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Upgrading of the drainage system and related auxiliary works 

Component III: of the larger Pontbuiten Ressort (disrict 

Paramaribo)

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2019 16500000 300000 8100000 8100000 Achterstallig onderhoud/verbetering ontwatering De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Upgrading of the drainage system and related auxiliary works 

Component II: Construction of five (5) drainage pumping 

stations to install pumps already acquired (now in stock): 

Houttuin; Clevia; Meerzorg; Geyersvlijt-Noord; Tout Lui Faut

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2020 16000000 500000 6500000 6500000 2500000 Upgrading kunstwerken De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Upgrading of the drainage system and related auxiliary works 

Component III: Rehabilitation of very old drainage system in 

Paramaribo, the Viotte-, Picornikreek, Drambrandersgacht, 

Sommelsdijksekreek en Overeemkanaal

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2021 19500000 600000 5000000 8000000 4000000 1900000 Verbetering ontwatering/ upgrading De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

Outc

Cde

Outcome

15131 Voor de technisch onderscheidde en bij Staatsbesluit vastgestelde 

ontwikkelings- of productiegebieden, woongebieden en 

bijzondere beheersgebieden zijn er irrigatie en drainage plannen 

aangenomen en beheerssystemen in samenwerking met de 

Regionale Organen operationeel, die waar nodig verbijzonderd 

zijn voor relevante regio’s

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Feasibilty study and Design for Clara irrigationwater mangament 

and distribution centre (MCP/van Wouw Canal) strengthening 

agricultural developement (rice) in the Nickerie District

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 600000 200000 400000 Feasibilty study and Design for Clara irrigationwater 

mangament and distribution centre (MCP/van Wouw 

Canal)

De Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling van de infrastructuur

OntwDl CdeOntwDl

De kennissector ontwikkelt zich, ondersteund door de overheid 

maar aangedreven door de particuliere bedrijven vooral rondom 

“centers of excellence in Suriname” die samen met gecertificeerd 

technisch kader de ontwikkelingscapaciteit van de bedrijven, 

overheid en maatschappelijk organisaties vergroten

1514



Outc

Cde

Outcome

15142 De activiteiten van de Onderzoeks- en Ontwikkelingsinstituten 

(R&D) in prioriteitssectoren worden aangestuurd door 

commerciële dienstverlening aan het particulier bedrijfsleven en 

mede door de financiële bijdrage van de overheid aan 

infrastructuur voor deze sector wordt de productiecapaciteit van 

bestaande en nieuwe de competitieve bedrijven bevorderd en 

wordt de Surinaamse economie gediversifieerd

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Promoting Sustainable Agriculture by using vermiculture in 

vegetable production in Suriname

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2018 72000 17000 50000 Stimuleren van duurzame agrarische productie middels 

milieuvriendelijke technieken bij het telen van groente

De voorwaarden scheppende sectoren, 

Ontwikkeling van de kennissector

Developing a course "Integrating climate in Sustainable 

Agriculture"

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2018 65000 15000 50000 Ontwikkeling van de training /course curiculum ter 

vegroting van het bewustzijn met betrekking tot 

Sustainable Agriculture

De voorwaarden scheppende sectoren, 

Ontwikkeling van de kennissector

OntwDl CdeOntwDl

Het volume van het luchtverkeer is toegenomen en de 

gerelateerde activiteiten zijn gegroeid en veiliger en faciliteert het 

toerisme, het overig reizend publiek en de handel

1522

Outc

Cde

Outcome

15222 Betere infrastructurele faciliteiten, moderne apparatuur en 

voldoende gekwalificeerde deskundigheid verhogen de veiligheid 

en de capaciteit van de luchthavens om diensten te verlenen aan 

een groter aantal vliegbewegingen en -bestemmingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

CASAS Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2018 1732648 656450 1076198 Actvititeiten: w.o. 1) Implementation of REDDIG 

project; 2) Increase Oversight capacity; 3) Increase 

Skills and Knowledge of Inspectorate; 4) 

Implementation of oversight on airstrips in the interior; 

5) Payment of contribution for ICAO, CASSOS, 

REDDIG; 6) Implementation of Internal Quality 

System; 7) Implementation of  Air Navigation Services 

Oversight

De voorwaarden scheppende sectoren, De 

Transportsector, Luchttransport

Outc

Cde

Outcome

15222 Betere infrastructurele faciliteiten, moderne apparatuur en 

voldoende gekwalificeerde deskundigheid verhogen de veiligheid 

en de capaciteit van de luchthavens om diensten te verlenen aan 

een groter aantal vliegbewegingen en -bestemmingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Airportmanagement Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2021 22120000 2120000 4000000 6000000 5000000 5000000 Activiteiten w.o.: 1) Safety projects; 2) Security 

Projects; 3) Facilitation: Upgrade departures Terminal, 

Expand departures boarding gate, Upgrade to LED - 

Terminal building; 4) Cargo: Upgrade Cargo Facilities - 

Screening Equipment, Cargo Free zone

De voorwaarden scheppende sectoren, De 

Transportsector, Luchttransport

Outc

Cde

Outcome



15222 Betere infrastructurele faciliteiten, moderne apparatuur en 

voldoende gekwalificeerde deskundigheid verhogen de veiligheid 

en de capaciteit van de luchthavens om diensten te verlenen aan 

een groter aantal vliegbewegingen en -bestemmingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

CADSUR Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2021 24859909 5380913 4800000 5079498 3300000 3094498 Activiteiten w.o.: 1) Purchase and maintenance of a 

Instrument Landing System at the J.A. Pengel 

International Airport; 2) Training of Personnel, 

meetings and seminars regional and international ; 3) 

RADAR start-up; 4) autonomic body of the Civil 

Aviation Department Suriname; 5) Maintenance 

Communication and Surveillance systems; 6)  Purchase 

of IT equipment; 7) Upgrading of the Suriname 

Aviation Training Center; 8) Renovation and 

operationalising of the Majoor Fernandes Airport at 

Nickerie

De voorwaarden scheppende sectoren, De 

Transportsector, Luchttransport

OntwDl CdeOntwDl

Het volume van het waterverkeer is toegenomen en de 

gerelateerde activiteiten zijn gegroeid en veiliger en faciliteert het 

toerisme, het overig reizend publiek en de handel in het bijzonder 

de doorvoerhandel

1523

Outc

Cde

Outcome

15232 Betere infrastructurele faciliteiten, moderne apparatuur en 

voldoende gekwalificeerde deskundigheid verhogen de veiligheid 

en de capaciteit van de zee verkeer om diensten te verlenen aan 

een groter aantal scheepsbewegingen en -bestemmingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Enhancement of Port of Nickerie Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2018 40000000 10000000 30000000 Een studie zal worden uitgevoerd naar de 

mogelijkheden voor verwerking  van schepen met een 

grotere capaciteit (maximale lading van 7.000 ton).  De 

haven van Nickerie is reeds gemoderniseerd en is op 

het havencomplex een betonnenkade van 250 bij 30 

meter en een containeropslagplaats van ongeveer 8.000 

vierkante meter.

De voorwaarden scheppende sectoren, De 

Transportsector

Outc

Cde

Outcome

15232 Betere infrastructurele faciliteiten, moderne apparatuur en 

voldoende gekwalificeerde deskundigheid verhogen de veiligheid 

en de capaciteit van de zee verkeer om diensten te verlenen aan 

een groter aantal scheepsbewegingen en -bestemmingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied



Verbetering Transportfaciliteiten Albina Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2018 5710950 2000000 3710950 Om de verbinding Suriname en Frans Guyana via 

Albina en Saint Laurent du Maroni  te laten voldoen 

aan internationale standaarden, zullen de volgende 

activiteiten worden uitgevoerd:    1) roilering  en aanleg 

taxi parkeerplaatsen;  2) wegverharding: bestrating en 

asfalering; 3) aanpassing veersteiger; 4) uitbreiding 

bestaand gebouw; 5) opzetten woonruimte en nieuw 

gebouw; 6) aanleg aameersteiger t.bv. korjalen

De voorwaarden scheppende sectoren, De 

Transportsector, Watertransport

Outc

Cde

Outcome

15232 Betere infrastructurele faciliteiten, moderne apparatuur en 

voldoende gekwalificeerde deskundigheid verhogen de veiligheid 

en de capaciteit van de zee verkeer om diensten te verlenen aan 

een groter aantal scheepsbewegingen en -bestemmingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Aanpassing veerboot Albina Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2017 5550000 5550000 Aankoop nieuwe veerboot met een grotere capaciteit in 

het bijzonder om vrachttransport te accomoderen. De 

boot zal beheer staan van de SMS.

De voorwaarden scheppende sectoren, De 

Transportsector, Watertransport

OntwDl CdeOntwDl

De elektriciteitssector functioneert binnen het daartoe vastgesteld 

wettelijk kader en levert in lijn met de nationale 

elektriciteitsstrategie en daarin geïdentificeerde 

opwekkingsbronnen, duurzaam elektriciteit aan de gezinnen, de 

bedrijven en andere afnemers tegen de laagst mogelijk prijzen

1531

Outc

Cde

Outcome

15312 De in de nationale elektriciteitsstrategie geïdentificeerde 

opwekkingsbronnen zijn ontwikkeld door de belanghebbenden in 

de elektriciteitssector en dragen bij tot de continuïteit van de 

elektriciteitsvoorziening

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Power generation, Transmission, Distribution Project (ENICK) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2021 73000000 13000000 60000000 Optimalisering van de electriciteitsopwekking, -

transmissie en -distribitie in Nickerie: herontwerp van 

het systeem vanwege de groeiende vraag en het 

verminderen van storingen.

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen

Energy Supplies Security (Phase I) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2019 80000000 10000000 40000000 30000000 Programma ter garandering van de energievoorziening 

Fase I

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen

Energy Supplies Security (Phase II) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2018 120000000 60000000 60000000 Programma ter garandering van de energievoorziening 

Fase II

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen

Energy Supplies Security (Phase III) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2018 2019 200000000 20000000 180000000 Programma ter garandering van de energievoorziening 

Fase III

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

Upgrading Critical EBS Electrical Infrastructure (Phase 1) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2018 2019 90000000 30000000 60000000 Programma ter verbetering van de electrische 

infrastructuur EBS Fase I

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

Upgrade Critical EBS Electrical Infrastructure (Phase II) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2019 120000000 30000000 50000000 40000000 Programma ter verbetering van de electrische 

infrastructuur EBS Fase II

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit



Programma verbetering electriciteitsvoorziening Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2021 179650000 18000000 45000000 54000000 27650000 35000000 Ter verbetering van de electriciteitsvoorziening zullen 

binnen dit programma de volgende projecten worden 

uitgevoerd: 1) Upgraden en uitbreiding transmissie- en 

distributiesysteem enic; 2) nieuwe 161 kV Substation 

DZ en 161 kV Transmission; Connectie Substation R 

met Substation DZ; 3) 3 MW Oganic Rakine Cycle 

Plant at Diesel Power Plant 2; 4) 100 MW Thermal 

Power Plant te Paranam; 5) EPAR System: Expansie 

Substation 33 kV en 69 kV; 6) 15 MW Thermal Power 

Plant te Hazard, Nickerie;  7) 3 x 1.5 MW 

Containerized Diesel Generators sets

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

Outc

Cde

Outcome

15313 De uitvoering van programma’s voor vermindering van CO2-

uitstoot, toepassing van milieuvriendelijke 

elektriciteitsopwekking en participatie in internationale 

samenwerking rond het Klimaatverdrag van Parijs (2015) creëert 

nieuwe banen en kennis

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Development of Renewable Eergy, Energy Effeciency and 

Electrification of Suriname

Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2012 2018 4400000 900000 24610000 Ontwikkeling en benutting van hernieuwbare 

energiebronnen om in het bijzonder het binnenland van 

electriciteit te voorzien. Actviteiten: 1) zonne-energie: 

middels 4-tal pilot projecten 2) hydro-energie: 

onderzoek naar de haalbaarheid van mini hydro energie 

projecten in het binnenland 3) wind energie: na 

installatie van 6 windmeetstations wordt informatie 

verzameld over de potentie in dit gebied. Over de 

allocatie van de restmiddelen zullen nadere afspraken 

worden gemaakt met de donor.

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

Outc

Cde

Outcome

15314 De elektriciteitssector realiseert door intensievere toepassing van 

ICT een hogere energie-efficiënte en lagere kostprijzen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Energy Efficiency Program (Phase 1) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2018 30000000 6000000 24000000 Programma voor een efficientere 

electriciteitsopwekking en -distributie Fase I

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

Energy Efficiency Program (Phase 11) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2019 2020 30000000 15000000 15000000 Programma voor een efficientere 

electriciteitsopwekking en -distributie Fase II

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

Energy Efficiency Program (Phase III) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2019 2021 70000000 10000000 30000000 30000000 Programma voor een efficientere 

electriciteitsopwekking en -distributie Fase III

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Electriciteit

OntwDl CdeOntwDl

De drinkwatersector functioneert binnen het daartoe vastgesteld 

wettelijk kader en levert in lijn met de nationale drinkwater 

strategie en daarin geïdentificeerde drinkwaterbronnen, duurzaam 

drinkwater aan de gezinnen, de bedrijven en andere afnemers 

tegen de laagst mogelijk prijzen

1532

Outc

Cde

Outcome



15322 De in de nationale drinkwater strategie geïdentificeerde 

productiebronnen zijn ontwikkeld door de belanghebbenden in 

de drinkwatersector en dragen bij tot de continuïteit van de 

drinkwatervoorziening

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Waterleidingprojecten in het kustgebied en binnenland (Water 

supply Infrastructure Rehabilitation

Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2011 2017 2150000 2150000 Dit project is gestart in 2011 en eindigt in 2017. Binnen 

dit project is de infrastructuur op verschillende locaties 

hersteld en verbeterd ter garandering van de 

drinkwatervoorziening. (In dit schema is slechts het 

bedrag van 2017 opgenomen. De totale projectkosten 

zijn geraamd op USD 2.386.317,- , waarvan de 

overheidsbijdrage USD 240.000,- bedraagt).

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Water

Commewijne Potable Water Distribution System Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2018 20000000 10000000 10000000 Verbetering drinkwatervoorziening in Commewijne 

door verbetering van het distributiesysteem

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Water

Potable Water Distribution System (PhaseII) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2018 2019 80000000 40000000 40000000 Verbetering drinkwatervoorziening fase II: verbetering 

distributiesysteem

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Water

Potable Water Distribution System (Phase III) Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2019 2020 80000000 40000000 40000000 Verbetering drinkwatervoorziening  Fase III: 

verbetering distributiesysteem

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Water

Verhoging drinkwaterproductie in diverse districten Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2021 96001000 9001000 20000000 30000000 27000000 10000000 Doel is verbeteren en waarborgen van de 

drinkwatervoorziening middels verhoging van de 

productiecapaciteit Activiteiten: 1) Bouw 

productiestations Houttuin, Uitkijk, Welgedacht; 2) 

uitbreiding reinwaterkelders en vervanging 

distributiepompen; 3) Uitbreiding en upgrading 

Coronie, Saramacca, Para en Albina; 4) uitbreiding La 

Vigilantia.

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Drinkwater

Verbetering drinkwaterdistributie diverse districten Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2017 2021 123683300 10000000 20683300 35000000 43000000 15000000 Doel is verbeteren en waarborgen van de 

drinkwatervoorziening middels verbetering van het 

transport en distributie van water bij voldoende druk. 

Activiteiten: 1) upgrading leidingnetwerk Groot 

Paramarbo, Wanica, Nickerie, Commewijne en overige 

districten incl. watermeters; 2) Coastal village 

improvement.

De Voorwaarden scheppende sectoren, de 

Ontwikkeling van Energie- en Waterbronnen, 

Drinkwater

OntwDl CdeOntwDl

De kennissector ontwikkelt zich, ondersteund door de overheid 

maar aangedreven door de particuliere bedrijven vooral rondom 

“centers of excellence in Suriname” die samen met gecertificeerd 

technisch kader de ontwikkelingscapaciteit van de bedrijven, 

overheid en maatschappelijk organisaties vergroten

1541

Outc

Cde

Outcome

15412 De activiteiten van de Onderzoeks- en Ontwikkelingsinstituten 

(R&D) in prioriteitssectoren worden aangestuurd door 

commerciële dienstverlening aan het particulier bedrijfsleven en 

mede door de financiële bijdrage van de overheid aan 

infrastructuur voor deze sector wordt de productiecapaciteit van 

bestaande en nieuwe de competitieve bedrijven bevorderd en 

wordt de Surinaamse economie gediversifieerd

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied



Studie Rehabiliatie uitgemijnde gebieden Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2018 600000 300000 300000 Studie: het in kaart brengen van de uitgemijnde 

gebieden; inzicht in de schade aan de ecosystemen en 

de ruimtelijke impact ervan;  en het formuleren van een 

strategie ter rehabiliatie , economische ontwikkeling 

met inachtneming van milieufactoren van betreffende 

gebieden; ontwikkeling van regionale plannen.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Studie Gas deliquefying Plant Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2018 3000000 1500000 1500000 Feasibility studie De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Studie Wederopstarten Paranam Raffinaderij (omvat energie, 

transport en mijnoperaties)

Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2017 250000 250000 Feasibility studie De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Studie Optimalisering Handel en doorvoerhandel Suriname-Frans 

Guyana

Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2017 75000 75000 De details van de handel en doorvoerhandel met 

FransGuyana in beeld brengen; de economische 

waarde; de knelpunten; de voor- en nadelen;  de 

potentie en de randvoorwaarden ter optimalisering 

ervan.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Sectorstudie voor de strategie van "Outsourcing" (inclusief de ICI 

aspecten)

Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2017 75000 75000 Studie: situatieanalyse, waarbij de knelpunten in beeld 

worden gebracht; wat zijn de mogelijkheden voor de 

ontwikkeling en de werkgelegenheid en de  

randvoorwaarden  .

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Studie: Ontwikkeling nieuwe toeristen markten Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2017 1000000 1000000 Studie naar de nieuwe potentiёle toeristenmarkten en de 

nodige infrastructuur en faciliteiten voor groei van de 

Toerisme sector.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Pre-feasibility studie van de 2e brug over de Suriname rivier Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2017 50000 50000 Pre-feasibility studie waarbij factoren of aspecten die 

het project kunnen beïnvloeden worden meegenomen 

w.o. : de belangengroepen zoals de lokale 

gemeenschap, geografische en bodem.  Dit project is 

o.a. van belang voor de industriёle ontwikkeling en de 

doorvoerhandel en export  naar Frans Guyana.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Tap A Jai haalbaarheidsstudie met medenemening van de milieu 

en sociale effecten

Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2018 250000 280000 Op basis van de reeds verrichte  prefeasibiluity studie 

door Staatsolie NV , zal een feasibility studie worden 

uitgevoerd, waarbij de technische en financiёle 

haalbaarheid zullen worden onderzocht. Bij deze studie 

zullen ook de sociale en milieu effecten worden 

meegenomen.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Studie nieuw ontwerp en benchmarking van het huishoud 

onderzoek in samenwerking met het ABS

Stichting 

Planbureau 

Suriname

2018 2018 50000 50000 Analyse van de huidige methode, coverage, verkregen 

informatie ; formulering benodigde informatie  voor 

formulering en monitoring van beleid met betrekking 

tot de effecten op ontwikkeling van huishoudens en 

individuen; onderzoek naar de ontwikkelingen 

internationaal met betrekking tot huishoudonderzoeken; 

ontwerp van de nieuwe huishoud onderzoek voor 

Suriname.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Revisie en benchmarking van de laborforce survey in 

samenwerking met het ABS

Stichting 

Planbureau 

Suriname

2018 2018 50000 50000 Analyse van de huidige methode, coverage, verkregen 

informatie ; formulering benodigde informatie  voor 

formulering en monitoring van beleid met betrekking 

tot de effecten op ontwikkeling van huishoudens en 

individuen; onderzoek naar de ontwikkelingen 

internationaal met betrekking tot labor force survey; 

ontwerp van de nieuwe laborforce survey voor 

Suriname.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector



Job opening and labor turnover survey Stichting 

Planbureau 

Suriname

2019 2019 50000 50000 Onderzoek naar de beschikbare vacatures en de 

vereisten en de redenen voor het personeelsverloop.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Small bussiness and Informal sector survey Stichting 

Planbureau 

Suriname

2018 2019 100000 25000 75000 Onderzoek naar de karakteristieken van de kleine 

bedrijven en de informele sector, de potentie en 

benodigde facilitering voor de ontwikkeling en groei.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Businesss environment survey Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2017 50000 50000 Onderzoek naar de huidige externe en interne factoren 

die van invloed zijn op het ondernemen in Suriname

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

Studie naar energie besparing Stichting 

Planbureau 

Suriname

2018 2018 75000 Analyse van het verbruik van huishoudens, bedrijven 

en de Overheid  electriciteit (gemiddeld per huishouden 

/ per persoon / werknemer in relatie met aanwezige 

electrische apparatuur/ productie(proces); 

mogelijkheden voor efficiёntere en effectieve gebruik 

of verbruik van energie.

De Voorwaarden scheppende Sectoren,  

Ontwikkeling van de Kennisector

OntwDl CdeOntwDl

Investeringen in de uitvoering van een intensief nationaal 

exploratieprogramma hebben de bewezen aardolie- en 

gasvoorraden aanzienlijk vergroot en de verhoogde productie in 

deze sector heeft op basis van een planmatige aanpak de upstream 

en downstream activiteiten van de aardolie en gasproductie 

verhoogd,  vooral in de gerelateerde kennis- en constructiesector, 

waar het menselijk kapitaal is vergroot

2622

Outc

Cde

Outcome

26222 De productie van gas- en aardoliesector is vergroot en de 

planmatige uitbreiding van de upstream en downstream 

activiteiten is succesvol

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Upgrading the Strategic Oil Reserves/Storages Ministerie van 

Natuurlijke 

Hulpbronnen

2018 2020 15000000 2000000 9000000 4000000 Vergroten van de bewezen aardolievoorraden en 

verbeteren olieopslag

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Mijnbouw en Extractieve 

Industrie, Aardolie

OntwDl CdeOntwDl

Onderzoek, toepassing van technologie en dienstverlening door 

hoog efficiënte (kennis-) instituten, competitieve micro-, kleine 

middelgrote en grote bedrijven in de agrarische sector en de agro-

industrie garanderen de voedselveiligheid en -zekerheid van het 

Surinaams volk, exporteren naar regionale en internationale 

markten en verschaffen werkgelegenheid in verschillende sub-

sectoren

2641

Outc

Cde

Outcome

26411 Overheidsinvesteringen en bestedingen van de commerciële 

bedrijven vestigen duurzaam een commerciële bedrijven en 

dienstverlenende instituten ten behoeve van de agrarische sector 

en agro-industrie die uitblinken in onderzoek en toepassing van 

“state of the art” technologie en dienstverlening in het bijzonder 

in de zogenaamde agrarische prioriteitsproductie clusters 

(palmolie, kokos, cacao, groente en fruit, vezelgewassen, padie, 

pluim- en rundvee en zeevisserij)

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied



Ontwikkeling van de cacao productie (projectduur 6 jaren) Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2022 90500000 3030000 6600000 15000000 15000000 15000000 Middellange termijn Investeringsprogramma: doel is 

diversificatie van de economie en vergroting van de 

werkgelegenheid, rurale ontwikkeling. Activiteiten: 

aanleg productie areaal van 5000 ha cacao en opzet 

verwerkingsfaciliteiten.

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie

Capaciteitsversterking bij de productie van duurzame, 

marktconforme niet traditionele producten

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2021 14400000 400000 2800000 2800000 2800000 2800000 Programma voor het ontwikkelen van niet-traditionele 

producten ter diversificatie van de agrarische sector:

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie

Outc

Cde

Outcome

26412 De groeiende productie en export van competitieve micro-, kleine 

middelgrote en grote bedrijven in de agrarische sector en de agro-

industrie is duurzaam versterkt door goede infrastructuur en 

efficiënte dienstverlenende bedrijven en instituten die agrarisch 

ondernemerschap bevorderen, investeringen stimuleren en de 

toepassing van (moderne) technologie faciliteren

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Rehabilitatie en herstructurering Alliance Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2019 5000000 500000 2000000 2500000 Urgentie Investeringsprogramma:  ter ontwikkeling van 

een grote commerciёle citrus productie en 

verwerkingsbedrijf om hoge kwaliteit producten te 

leveren aan locale en internationale markten. 

Activiteiten: 1) aanpak infrastructuur; 2) uitbreiding 

plantareaal; 3) aanschaf plantmateriaal en input; 4) 

opzetten verwerkingsfaciliteiten.

Strategische plannen voor de 

productieclusters, twee sporen strategie in de 

landbouw, groot landbouw en agro-industrie

Ontwikkeling van de cocos industrie in Suriname (projectduur 6 

jaren)

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2022 82000000 3030000 6600000 15000000 15000000 15000000 Middellange termijn Investeringsprogramma: doel is 

diversificatie van de economie, vergroting van de 

werkgelegenheid, rurale ontwikkeling en 

importsubsitutie. Activiteiten: opzet van een cocos 

nurser; veldproducties; opzet 

cocosverwerkingsfaciliteiten; beheer- en 

personeelsruimten.

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie

Ontwikkeling productie Aloë barbadensis Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2019 2000000 500000 1000000 500000 Middellange termijn Investeringsprogramma: doel is 

diversificatie van de economie en vergroting van de 

werkgelegenheid, rurale ontwikkeling en 

deviezengenerering. Het opzetten van een productie 

areaal groot 20 hectaren van Aloë barbadensis te 

Coronie voor de productie van gel en de verwerking 

van Aloë gel en de lokaal aanwezige Açai en Noni tot 

gezonde voeding. De productie is bestemd voor de 

export.*

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie



Horticulture Development Program Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2018 2019 35000000 5000000 15000000 15000000 Objective is to transform subsistence agriculture to a 

modern industrialized, knowledge-intensive 

commercial agriculture system open to global  markets,  

whereby to contribute significantly to macroeconomic  

improvements, including GDP,   trade balance, 

employment. Components: 1) import replacement: 

produce and supply for the local agricultural 

consumption by introducing new technologies and 

governmental incentives ; 2) cultivation of agricultural 

products currently not produced in Suriname: 

construction of new infrastructure, introduction of 

appropriate tehnologies and cultivation method; 3) 

development of a modern food industry for the 

processing of local produce for the local and export 

market; 4) establishment of sustainable agricultural 

systems, which will facilitate the growth of agricultural 

land while preserving the environment.

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie

Studie voor grootschalige/ semi mechanische ananasteelt Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij 

(Minister/Amb. 

LallMohamed)

2017 2017 30000 30000 Studie naar de mogelijkheden voor verhoging van 

duurzame productie van ananas voor de export. Scope: 

identificeren van de potentiёle markt; identificeren van 

locaties voor de teelt van  en opzet van een 

verwerkingsunit  voor ananas.

Strategische plannen voor de 

productieclusters, twee sporen strategie in de 

landbouw, groot landbouw en agro-industrie

Outc

Cde

Outcome

26413 De voedselveiligheid en -zekerheid van het Surinaams volk, als 

voornaamste ontwikkelingsdoel van de landbouwontwikkeling, is 

gerealiseerd

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Versterking Agrarische gezondheid en Voedselveiligheid 

alsmede agrarische innovatie middels overdracht van kennis en 

know how

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2021 15000000 3000000 3000000 3000000 3000000 3000000 Doel is verhogen van de concurrentevermogen van de 

agrarische sector middels: 1) het waarborgen van 

agrarische  voedselveiligheid, plantgezondheid en 

diergezondheid  door o.a. surveillance inspectie en 

monitoring; verbetering van het Global Gap 

programma, certificering van bedrijven en aanverwante 

productieketen naar Global Gap standaarden; 

formulering van protocollen; training personeel 2) 

formulering strategie voor innovatie van de agrarische 

sector en uitvoering van innovatie projecten.

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie

Outc

Cde

Outcome

26414 Exporten naar regionale en internationale markten zijn 

toegenomen

Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied



Reverse linkage project met Maleisië  voor ontwikkeling 

rijstproductie

2017 2019 6579000 2000000 2290000 2289000 Doel is behoud van de zelfvoorziening in rijstproducten 

en verhoging van export van hoogwaardig rijst.  Binnen 

de samenwerking met Maleisiё zulllen de volgende 

activiteiten ter verdere  ontwikkeling van de rijstsector 

worden uitgevoerd: 1) introductie van nieuwe 

rijstvariёten  om gespecialiseerde rijstsoorten te 

produceren voor d export; 2) het ontwikkelen van 

institutionele capaciteit in gecertificeerd zaadproductie, 

veredeling methodologie en protocol, evenals het 

opzetten van een gecertificeerd zaad productiefaciliteit; 

3) het opzetten van    een watermanagementsysteem; 4) 

het ontwikkelen van een pilot rijstproductie areaal van 

500 ha; 5)  het formuleren van een Rice Policy 

Framework; 6) gespecialiseerde training en begeleiding 

van medrwerkers van het Anne van Dijk Rijst 

Onderzoekscentrum Nickerie, boeren en  andere 

belanghebbenden.

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie

Uitbreiding bananen met 1000 ha (FAI) Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2021 14000000 1000000 3250000 3250000 3250000 3250000 Areaal- en productieuitbreiding ter vergroting van de 

exportopbrengsten

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie

Agriculture Packing House Suriname (Public Private Partnership) Kabinet VP 2017 2018 9880000 7000000 2880000 Public Private Partnership de Stat en de VEAPS. De 

verpakking van groenten voor de export Tawajari 

polder

Strategische plannen voor de 

productieclusters, twee sporen strategie in de 

landbouw, groot landbouw en agro-industrie

OntwDl CdeOntwDl

Competitieve en duurzame visserijbedrijven, actief in de 

aquacultuur, zoetwater-, kust- of diepzeevisserij en 

visverwerkingsbedrijven, waarborgen de voedselveiligheid en -

zekerheid van het Surinaams volk, exporteren naar regionale en 

internationale markten,  verschaffen werkgelegenheid in 

verschillende sub-sectoren en voorkomen uitputting van 

visvoorraden gebruikmakend van onderzoek, toepassing van 

technologie en dienstverlening door hoog efficiënte (kennis-) 

instituten

2642

Outc

Cde

Outcome

26423 Voor de lokale en internationale markt gecertificeerd bedrijven 

telen en exporteren vis en garnalen, gebruikmakend van lokaal 

geproduceerd voer en ondersteund door dynamische en 

competitieve R&D bedrijven en instituten

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Studie voor aquacultuur Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij 

(Minister/Amb. 

LallMohamed)

2017 2017 30000 30000 Doel is verhoging van duurzame aquacultuur productie: 

vegroten aanbod van aquacultuurproducten vnl. vis  en 

garnalen en toegevoegde waarde van de grondstoffen. 

Actviteiten: 1) opzetten van onderzoek- en 

traningsstations, die zorgdragen voor de productie van 

juveniele garnalen en vissen; 2) toegepast onderzoek 

met betrekking tot lokale en exotische soorten met 

exportpotentie.

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Nieuwe productieclusters 

in de Landbouw en Agro-Industrie, Visserij

OntwDl CdeOntwDl



Competitieve micro-, kleine middelgrote en grote bedrijven in de 

deelgebieden van de veeteeltsector en de gerelateerde industrie 

garanderen de voedselveiligheid en -zekerheid van het Surinaams 

volk, exporteren naar regionale en internationale markten en 

verschaffen werkgelegenheid in verschillende sub-sectoren 

gefaciliteerd door een intensief programma voor onderzoek, 

toepassing van technologie en dienstverlening door hoog 

efficiënte (kennis-) instituten

2643

Outc

Cde

Outcome

26431 De (productie-)capaciteit van micro-, kleine middelgrote en grote 

bedrijven in de deelgebieden van de veeteeltsector en de 

gerelateerde industrie is toegenomen en exporten naar regionale 

en internationale markten zijn geïnitieerd

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Rehabilitatie en opzet steriele lijn Melkcentrale Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2019 12000000 2000000 5000000 5000000 Doel is verduurzaming van de melk en melkproducten 

(langere houdbaarheid). Activiteiten: opzet van de 

steriele lijn bij de Melkcentrale NV; aanschaf 

koeltransportwagens en andere benodigde equipment 

voor de verwwerking van zuivelproducten.

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie

Outc

Cde

Outcome

26432 Overheidsinvesteringen in de fysieke infrastructuur en de R&D 

sector faciliteren en versterken de productie-, export- en 

verdiencapaciteit van de Veeteeltsector

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Inrichting melkcollectorstation te Staatsboerderij Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2017 600000 600000 Opzet en inrichting van melkcolectectorstation te 

Staatboerderij ter facilitereing van de lokale 

melkproducenten, die hun productie  dichterbij huis  

kunnen leveren.

Strategische Plannen voor de 

productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie

Livestock Improvement Project Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij

2017 2021 30000000 5900000 7400000 4300000 6800000 5600000 Doel is het waarborgen van voedselzekerheid, 

vergroting van de werkgelegeheid en verhoging 

bijdrage aan het bbp. Activiteiten: 1) inrichting 

nieuwbouw slachthuis Nickerie; 2) opzet en inrichting 

van kunstmatige inseminatie station; 3) inrichting 

melkcollectorstation;  4) het opzetten van een 

grootschalig slachtvee productie unit; 5) grootschalige 

gemechaniseerde teelt van voercomponenten, waarvoor 

een haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd.

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie

Studie voor de grootschalige pluimveeteelt Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij 

(Minister/Amb. 

LallMohamed)

2017 2017 30000 30000 Doel is vervanging van import kip en -producten voor 

de ontwikkeling van de lokale pluimvee industrie. 

Studie zal worden gedaan naar de mogelijkheden en de 

voorwaarden voor  grootschalige pluimvee: 1) 

marktonderzoek zowel lokaal als regionaal 2) 

identificatie locatie voor de teelt 3) mogelijkheden voor 

locale productie van voer; 4) mogelijkheden voor opzet 

koelingsfaciliteiten en verpakkingsplant.

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie, Veeteelt



Studie en training Halal certificering en industrie Ministerie van 

Landbouw 

Veeteelt en 

Visserij 

(Minister/Amb. 

LallMohamed)

2017 2017 20000 20000 Studie naar de mogelijkheden voor het halal 

produceren, verwerken, certificeren en verhandelen van 

producten bestemd voor een specifieke (export) markt. 

Activiteiten: 1) identificeren van de potentiёle markt 2) 

identificeren van de sectoren en industriёle activiteiten 

die het meest geschikt zijn voor productie en handel 

conform halal standaarden/richtlijnen 3) identificeren 

en aantrekken van expertise 4) het trainen van 

belanghebbenden.

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Bestaande 

productieclusters in de Landbouw en Agro-

Industrie, Veeteelt

OntwDl CdeOntwDl

De uitvoering van het strategisch ontwikkelingsplan voor het 

Toerisme en de “Creatieve Industrieën”, met als kernpunten het 

vestigen van directe vliegverbindingen tussen Suriname en een of 

twee geïdentificeerde landen (concentratielanden) en de 

uitbreiding van (bestaande culturele) evenementen en hun 

promotie als toeristische attractie, draagt bij tot de groei van het 

aantal toeristische bezoekers en hun bestedingen en draagt bij tot 

de duurzame ontwikkeling van Suriname

2681

Outc

Cde

Outcome

26811 De Toerisme Wet is afgekondigd en de Toerisme Autoriteit 

coördineert de uitvoering van het strategisch ontwikkelingsplan 

voor “het Toerisme en de Creatieve Industrieën” wat de 

beleidsprioriteiten bevat die door de belanghebbenden 

geïdentificeerd zijn

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

STS Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2020 1387021 87021 300000 500000 500000 Activiteiten w.o.: 1)  Development of STS Website; 2)  

Mail Plus; 3)  Online Marketing; 4) Development of 

Facebook app; 5) Formulation Strategic Planning; 6) 

Support Plan Execution

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Productiecluster Toerisme 

en de "Creatieve Industrieёn

SLM Ministerie van 

Transport 

Telecommunicati

e en Toerisme

2017 2021 29735000 5625000 4110000 10000000 10000000 2835000 Activiteiten w.o. : 1) Upgrading Airline; 2) upgrading 

SURAIR catering services; 3) Upgrading SURAIR 

Ground services 4) Strategic Plan SLM; 5) Mets tours 

& travel: Colakreek airport hotel, Colakreek resort 

upgrade facilities, Jungle Lodges Palumeu & 

Awarradam upgrade facilities; 6) Residence Inn 

Paramaribo & Nickerie upgrade and extension  of 

facilities

Strategische Plannen voor de 

Productieclusters, Productiecluster Toerisme 

en de "Creatieve Industrieёn

OntwDl CdeOntwDl

Het ontwikkelen van een onderwijssysteem dat de multi-etnische, 

multiculturele en veeltalige Surinaamse samenleving weerspiegelt 

en waarvan aangepaste programma’s, het onderwijs 

toegankelijker  maken en jonge en oudere burgers in staat stelt 

zich hun hele-leven-lang-te-scholen waardoor zij op nationaal, 

regionaal en internationaal niveau beter kunnen participeren, 

vooral in de arbeidsmarkt, wetenschap en technologie

3821

Outc

Cde

Outcome



38212 Aangepaste programma’s in het onderwijs, de integratie van ICT, 

de ontwikkelde curricula en testen, motiveren de 

onderwijsparticipanten, minimaliseren de kans dat leerlingen 

achterstanden oplopen en evalueren de leerprestaties

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Basic Education Improvement program Phase 2 (Beip II} Ministerie van 

Onderwijs 

Wetenschap en 

Cultuur

20000000 Verbeteren van de kwaliteit van het basisonderwijs 

middels aanpassing curricula, gebruik van ICT in het 

ondewijs, verbetering faciliteiten in het binnenland

Sociale vooruitgang, Sector Onderwijs

Outc

Cde

Outcome

38214 Een gedecentraliseerd, digitaal “real-time” Nationaal Onderwijs 

Informatiesysteem verhoogt de efficiëntie van 

onderwijsorganisatie (en management), de participatie en 

leerprestaties en verschaft de statistische informatie nodig voor 

op empirische informatie gebaseerd beleid

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Reforming the Technical & Vocational Education and Training 

(TVET) Project

Ministerie van 

Onderwijs 

Wetenschap en 

Cultuur

18490000 Upgraden, verbeteren en het toegankelijker maken van 

het Beroepsonderwijs op LBO nivo door  het 

renoveren/bouwen van 7 practical hubs,  rehabilitatie 

en verbeterde uitrusting van de voorzieningen voor 

Training Hubs/Praktijk Centra's en  de hervorming van 

de wet- en regelgeving van het Beroepsonderwijs 

(Technical and Vocational Education and Training) 

door met name het opzetten van een Nationale 

Trainings Autoriteit (NTA). Andere beoogde doelen 

zijn  aanschaffen van materiaal en equipment voor de 

praktijkcentra's,  versterken van het beroepsonderwijs 

middels trainingen voor de leerkrachten en het 

uitvoeren van train the trainer programmas en 

capaciteits versterking voor het  beroepsonderwijs.

Sociale vooruitgang, Sector Onderwijs

Enhancement of the Technical & Vocational Education and 

Training (TVET) Project

Ministerie van 

Onderwijs 

Wetenschap en 

Cultuur

36630000 Upgraden en het toegankelijker maken van het 

Beroepsonderwijs op LBO nivo door  het bouwen van 

8 practical hubs in de districten & binnenland op 

verschillende lokaties, waarbij gemiddeld 3500 

studenten  op weekbasis praktijklessen kunnen krijgen. 

Andere beoogde doelen zijn het bouwen van woningen 

te Apoera voor leerkrachten,  aanschaf materiaal en 

equipment voor de nieuwe praktijkcentra's,  versterken 

van het beroepsonderwijs middels trainingen voor de 

leerkrachten en het uitvoeren van train the trainer 

programmas, capaciteits versterking voor het  

beroepsonderwijs  en curriculum vernieuwen op basis 

van CBET based programmas.

Sociale vooruitgang, Sector Onderwijs



Secondary and Technical Education Support Project Ministerie van 

Onderwijs 

Wetenschap en 

Cultuur

33320000 Het vergroten van de toegang tot VOJ, VOS en 

Beroepsonderwijs, alsmede  de kwaliteit van het 

Secundair Onderwijs  (VOJ,VOS, LBO en MBO) te 

verhogen. Het project zal in het bijzonder zorgen voor 

de oprichting van een secundair en technisch onderwijs 

center  voor 1.140 studenten met een internaat voor 576 

studenten voor met name studenten uit het binnenland 

regio .  Het project heeft ook ten doel het opknappen 

van een LBO school, aanbieden van opleidingen voor 

leraren en andere vormen van onderwijs voor 

professionals, het verstrekken van schoolboeken, 

handleidingen en andere lesmaterialen, het bijwerken 

van curricula in twee technische gebieden, de integratie 

van basic life skills in de leerplannen en het verbeteren 

van het toezicht en de monitoring en evaluatie 

capaciteit van MINOWC.

Sociale vooruitgang, Sector Onderwijs

OntwDl CdeOntwDl

Een gezondere leefstijl, woon-, werk- en leefmilieu van de 

Surinaamse bevolking minimaliseren de incidentie van ziekten en 

het verbeterd curatief gezondheidszorgsysteem is betaalbaarder 

en toegankelijker

3831

Outc

Cde

Outcome

38311 De bewustwordingscampagnes, wetgeving en regulering 

bevorderen een gezondere leefstijl, woon-, werk- en leefmilieu 

van de bevolking

3102

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Global Fund ter bestrijding van HIV/AIDS, Tuberculose

en Malaria (Global Fund)

Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2018 4114637 2057289 2057348 Het verruimen van het aantal HIV test sites, het 

vergroten van de toegang tot zorg en medicamenten en 

landelijke TBC-bestrijding

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Non Communicable Diseases Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 209000 209000 Public policy & advocacy, Health promotion and 

disease prevention, Integrated management of chronic 

diseases and risk factors, Surveillance and M&E

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Tuberculosis Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 14500 14500 Diagnosis, HIV infection and other comor-bid 

conditions, Treatment, Program management, Public 

Health and Prevention

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Health in All Policies Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 1968750 1968750 Ministry of Health financial support to implement 

policies to reduce health inequities and addres social 

determinants of health- leading to a reduction in 

expenditure on care,  to support coordination and 

implementation

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Arbovirus response BOG Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 21500 21500 Renewing / updating National Strategy , Vector 

Serveillance and Control, Health Education and 

Awareness, Emergency response

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Arbovirus response BOG Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 425000 425000 Renewing / updating National Strategy and 

Infrastructure and equipement, Baseline data, Vector 

Serveillance and Control, Health Education and 

Awareness, Emergency response

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Arbovirus response BOG Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 50000 50000 Training, Research, Surveillance , Vector Serveillance 

and Control, Health Education and Awareness, 

Emergency response

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid



Arbovirus response BOG Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 237000 237000 Vector ControlUnit: Digitalizing and Standardization 

datacollection, storage and processing Establishing 

Geographical Mapping / Planning Unit, Vector 

Serveillance and Control, Health Education and 

Awareness, Emergency response

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Arbovirus response BOG Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 343500 343500 Infrastructure and Equipment,  Vector Serveillance and 

Control, Health Education and Awareness, Emergency 

response

Sociale Vooruitgang Sector 

Volksgezondheid

Outc

Cde

Outcome

38312 Innovatieve kostenanalyse en -beheersing van de dienstverleners, 

groeiend medisch toerisme en eigenverantwoordelijkheid voor 

drukken van kosten voor medische zorg verhogen de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid kwaliteitsgezondheidszorg 

voor de gehele bevolking

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Health System Strengthening Project Additional/Supplementary 

Financing

Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2017 2017 10000000 5000000 5000000 Actviteiten binnen dit programma: 1) het 

opzetten/bouwen en inrichten van een 150 - bed state of 

the art beddenhuis bij het AZP; 2) het bouwen en 

inrichten vijf Primary Health Care ( PHC ) klinieken 

die vallen onder de Regionale Gezondheids Dienst 

(RGD) te Derde Rijweg, Onverwacht, Moengo, Groot 

Henar, Buitengasthuis; 3) Het voorzien van medische 

en niet-medische apparaten en meubulair; 4)  

Gespecialiceerde training voor profesionals in de 

gezondheidszorg; 5)  Opzetten van een Health 

Management Information System

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

Outc

Cde

Outcome

38312 Innovatieve kostenanalyse en -beheersing van de dienstverleners, 

groeiend medisch toerisme en eigenverantwoordelijkheid voor 

drukken van kosten voor medische zorg verhogen de 

bereikbaarheid en toegankelijkheid kwaliteitsgezondheidszorg 

voor de gehele bevolking

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Health System Strengthening Project (Phase 2) Ministerie van 

Volks-

gezondheid

2019 2019 50000000 10000000 20000000 20000000 Actviteiten binnen dit programma: 1) het 

opzetten/bouwen en inrichten van een 150 - bed state of 

the art beddenhuis bij het AZP; 2) het bouwen en 

inrichten vijf Primary Health Care ( PHC ) klinieken 

die vallen onder de Regionale Gezondheids Dienst 

(RGD) te Derde Rijweg, Onverwacht, Moengo, Groot 

Henar, Buitengasthuis; 3) Het voorzien van medische 

en niet-medische apparaten en meubulair; 4)  

Gespecialiceerde training voor profesionals in de 

gezondheidszorg; 5)  Opzetten van een Health 

Management Information System

Sociale Vooruitgang, Sector 

Volksgezondheid

OntwDl CdeOntwDl

Gestimuleerd door meer en betere sportfaciliteiten, -organisatie, -

begeleiding en ontplooiingskansen, participeren burgers van alle 

leeftijden meer in sport in hun streven naar een beter lichamelijk, 

geestelijk of sociaal welzijn en inclusiviteit, evenals het 

verbeteren van hun prestaties als topsporter in regionale en 

internationale competitie

3841

Outc

Cde

Outcome



38411 Er zijn meer en betere sportfaciliteiten, -organisatie en -

begeleiding voor de beoefening van verschillende niveaus van 

sport

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Rehabiliatie ANS Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2018 2018 1000000 1000000 Upgrading van de Anthony Nesty Sporthal en de 

daarbij behorende accomodaties

Sociale vooruitgang, Sector Sport

Opzet 4 sporthallen Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2019 2019 4000000 4000000 Ter stimulering van de sportbeoefening, wordt het 

aantal sportacomomodaties verruimd.

Sociale vooruitgang, Sector Sport

Opzet basketbal hal Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2018 2018 2000000 2000000 Ter stimulering van de sportbeoefening, in het 

bijzonder de baasketbalsport wordt een basketbal hal 

opgezet.

Sociale vooruitgang, Sector Sport

Outc

Cde

Outcome

38413 Surinaamse top- en/of beroepssporters verhogen hun prestaties in 

nationale, regionale en internationale competitie gefaciliteerd 

door betere sportfaciliteiten, -organisatie en -begeleiding en 

netwerken die hun kansen op integratie in de wereldtop vergroten

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Opzet internationaal atletiek baan Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2018 2018 1600000 1600000 Ten behoeve van de Topsport, in het bijzonder de 

atletieksport wordt een atletiekbaan, die voldoet aan 

internationale standaarden opgezet

Sociale vooruitgang, Sector Sport

Aanleg vier 25M zwembaden Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2019 2019 400000 400000 Ten behoeve van de Topsport, in het bijzonder de 

zwemsport worden vier zwembaden, geschikt voor 

wedstrijdzwemmen aangelegd

Sociale vooruitgang, Sector Sport

Opzet faciliteiten stg. RSA Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2018 2019 20000000 10000000 10000000 Regional Sport Academy heeft als doel 

Topsportontwikkeling in de regio. Het wordt een 

modern Sportcentrum met faciliteiten voor 

sportbeoefening en -opleidingen op tertiair niveau.

Sociale vooruitgang, Sector Sport

OntwDl CdeOntwDl

Gestimuleerd door meer en betere media, productie, scholings-, 

trainingsactiviteiten en begeleiding en ontplooiingskansen, 

beleven burgers hun cultuur intensiever, waarderen ze culturen 

uit eigen land meer en zijn professionele cultuurbeoefenaars beter 

in staat hun producten op lokale, regionale en internationale 

markten te presenteren en verkopen

3851

Outc

Cde

Outcome

38511 Breed gedragen cultuurbeleid en planning vergroot de toegang 

van burgers tot productie, scholings-, trainingsmogelijkheden en 

begeleiding voor culturele activiteiten en ontplooiingskansen op 

het gebied van kunst en beleving van vooral de eigen cultuur

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Paraplu project voor het renoveren van historische gebouwen Ministerie van 

Openbare 

WerkenTijdens de 

RvM (21/1/2016) 

voorgestelde 

nieuwe projecten

2017 2018 17800000 8300000 9500000 Doel is behoud van cultureel gebouwd erfgoed. Dit 

project behelst de restauratie van monumentale panden, 

die op de erfgoedlijst staan.

Sociale Vooruitgang, Sector Cultuur

Outc

Cde

Outcome



38512 Culturele producties verspreid middels elektronische media 

weerspiegelen ook de sociale, culturele en politieke omgeving en 

dragen actief bij tot de ontwikkeling en het behoud van 

Surinaamse culturen en de vorming van de volgende generaties

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Restauration and Renovation monumental historic HQ building 

of the ministery of Justice and Police)- Henck Aaronstr. # 1

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2019 3400000 400000 2000000 1000000 Instortingsgevaar Monumentaal (Unesco World 

Heritage List)

Duurzame Sociale Vooruitgang, Sector 

Cultuur

The construction of a repository building National Archive 

Institute at J. Lachmonstraat - Tussendepot building

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 2200000 200000 2000000 Waarborging van de archieven Sociale Vooruitgang, Sector Cultuur

OntwDl CdeOntwDl

Aangepaste wetgeving en verhoogd milieubewustzijn van de 

burgers, beleidsvoorbereiders en beslissers in de private en 

publieke sector verzekeren het verantwoord gebruik van de 

natuur en de hulpbronnen die het verschaft en bevorderd gepland 

herstel van het milieu

4901

Outc

Cde

Outcome

49011 De Milieu Wet, de daaraan gerelateerde nationale milieustrategie, 

bewustwordings- en navolgingsprogramma’s beïnvloeden en 

verhogen milieubewustzijn van de burgers, beleidsvoorbereiders 

en beslissers in de private en publieke sector

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Caribbean Consortium for Research in Environmental and 

Occupational Health (CCREOH), planning grant (USNIH)

Ministerie van 

Binnenlandse 

Zaken

2017 2018 92292 32292 60000 Milieustrategie, strategische benadering van 

potentiële bedreigingen als gevolg van door 

de mens en natuur veroorzaakte ramp

Outc

Cde

Outcome

49013 Op basis van de Milieu Wet, de daaraan gerelateerde nationale 

milieustrategie, het Ontwikkelingsplan 2017-2021 en de 

districtsplannen, investeren en werken burgers en bedrijven 

conform hun nationale en internationale verplichtingen aan het 

herstel van het milieu dat door hun economische of andere 

activiteiten beschadigd was.

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Impact of exposures to neurotoxicants on maternal and child 

health in Suriname (CCREOH project) (USNIH)

Ministerie van 

Binnenlandse 

Zaken

2017 2018 129960 29960 100000 Milieustrategie, strategische benadering van 

potentiële bedreigingen als gevolg van door 

de mens en natuur veroorzaakte ramp

Impact of climate change on the bio-availability of mercury 

(CCREOH project) (USNIH)

Ministerie van 

Binnenlandse 

Zaken

2017 2018 129960 29960 100000 Milieu Strategie, strategische benadering 

probleem zeespiegelstijging als gevolg van 

klimaatverandering

OntwDl CdeOntwDl



Aangepaste wetgeving en verhoogd milieubewustzijn van de 

burgers, beleidsvoorbereiders en beslissers in de private en 

publieke sector verzekeren het verantwoord gebruik van de 

natuur en de hulpbronnen die het verschaft en bevorderd gepland 

herstel van het milieu

4902

Outc

Cde

Outcome

49022 Vooral in de meest bedreigde gebieden in de kustvlakte is de 

natuurlijke oever- en kustbescherming hersteld en is verdere 

oever- en kustdegradatie beperkt door andere voorzieningen 

tegen zeespiegelstijging en schadelijk menselijk handelen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Mapping of the coastal area in support of a more precise 

assessment of the impact of climate change (rising sea levels) on 

urban development,  drainage systems and coastal protection

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 4000000 500000 1500000 Het in kaart brengen van de kustvlakte: lage gebieden 

die nu al bedreigd worden door de zeespiegelstijging; 

gebieden die gebaseerd op berekeningen in de komende 

10 tot 15 jaar bedreigd zullen worden; categorisering 

op baisi van maatcshappelijke, economische en 

ecologische waarde

Milieustrategie, strategische benadering van 

het probleem van zeespeiegelstijging als 

gevolg van klimaatverandering

OntwDl CdeOntwDl

Het op empirische gegevens gebaseerd bevolkingsbeleid en de 

economische en werkgelegenheidsaspecten van het 

ontwikkelingsbeleid, programma’s en projecten zijn 

doorgerekend en doelbewust op elkaar afgestemd met als doel de 

geplande verbetering van de levensstandaard, sociale en culturele 

situatie te bereiken en een stabiele democratie verzekeren

5221

Outc

Cde

Outcome

52211 Het bevolkingsbeleid steunt op een nationale consensus over de 

doelstellingen, principes en waarden, is waar nodig middels 

wettelijke regelingen vastgelegd en wordt uitgevoerd door 

overheidsinstituten en niet -gouvernementele organisaties

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Studie Bevolkingspolitiek Stichting 

Planbureau 

Suriname

2018 2018 50000 50000 Een programma zal in samenwerking met de UNDP 

worden uitgewerkt

Drie alles overstijgende uitgangspunten, 

Voor wie plannen we

Outc

Cde

Outcome

52212 Het Nationaal Migratie Instituut, dat beleidsmatig aangestuurd 

wordt door de ministeries van Arbeid, Justitie en Politie, 

Binnenlandse Zaken, is een center of excellence, waarin 

onderzoeks-, analyse- en plantechnische capaciteit is 

gelokaliseerd voor dit beleidsgebied en dat de Regering van 

Suriname adviseert over migratie zaken

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Studie ontwerp voor de instelling van een  Migratie Instituut Stichting 

Planbureau 

Suriname

2018 2018 15000 15000 Formulering doelstelling/taakstelling van het Migratie 

Instituut, organisatiestructuur en de benodigde 

bemensing (profielen)

Drie alles overstijgende uitgangspunten, 

Voor wie plannen we

OntwDl CdeOntwDl



Nationale consensus over een lang termijn strategisch plan voor 

de inrichting van het lokaal bestuur, versterkt het mechanisme 

waarmee de Regionale Organen en het Planbureau de bij wet 

vereiste en met de nationale planning geïntegreerde regionale en 

ruimtelijke plannen produceren

5701

Outc

Cde

Outcome

57012 Er is een duurzaam mechanisme, waarmee de Regionale Organen 

en het Planbureau de bij wet vereiste en met de nationale 

planning geïntegreerde regionale en ruimtelijke plannen 

produceren voor het nationaal, districts- en ressortniveau evenals 

voor onderscheiden bijzondere beheersgebieden

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Strengthening  of local government, establishing essential infra-

structure; building of 100 housing units for essential staff 

deployed in remote areas

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 3300000 1000000 2300000 Inhaal programma onderhoud dienstwoningen Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Structuurplan woongebieden Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2018 550000 450000 100000 Doel is om duurzame ontwikkeling van woongebieden 

te bevorderen door te voorzien in geïntegreerde 

ruimtelijke plannen. Dit structuurplan zal dienen als 

ruimtelijk ontwikkelingsplan het overig sociaal-

economisch beleid te complementeren. Activiteiten: 1) 

vooronderzoek; 2) stakeholders consultaties en de 

opstelling van het concept ontwerp structuurplan; 3) 

opstelling definitief ontwerp structuurplan; 4) 

voorstellen voor institutionele versterking.

Regionale en Ruimtelijke Planning

Programma voor local economy en regionaal bestuur Stichting 

Planbureau 

Suriname

2017 2021 500000 100000 100000 100000 100000 100000 Formulering regionale en ruimtelijke strategieёn en 

plannen voor de ontwikkeling en vegroting van de 

weerbaarheid van districten en geïdentificeerde regio's 

op het gebied van de producie, werkgelegenheid, 

sociale voorzieningen, organisatie en bestuur

Regionale en Ruimtelijke Planning

OntwDl CdeOntwDl

Geïdentificeerde lokale economieën creëren indien nodig de 

netwerken, waaronder politiek-bestuurlijke, 

beslissingsplatformen voor economische,sociale 

ontwikkelingsplannen en programma’s en ontwikkelen de 

capaciteit om deze uit te voeren en te evalueren

5731

Outc

Cde

Outcome

57311 Lokale economieën bereiken consensus over een lang termijn 

strategisch plan voor de inrichting van ruimtelijke indeling en 

bestemmingsplannen waaronder ook begrepen infrastructuur, een 

en ander met in achtneming van de wettelijke regelingen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied



Nieuwbouw Hoofdkantoor RO(ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2019 12000000 2000000 10000000 10000000 Het huidig kantoorgebouw van het ministerie van RO 

wordt  vervangen met een nieuw hoofdkantoor dat 

voldoet aan de hedendaagse eisen om het personeel 

adequaat te accomoderen. De uitvoering vindt plaats 

binnen het Integrated Rural Development Program 

2017-2021

Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling  voor de infrastructuur; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Verbeteren van het representativiteit Traditioneel  Gezag (TG) 

(ISdB)

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2020 420000 20000 150000 150000 100000 Doel is het ondersteunen van de Granmans, 

dorphoofden, kapiteins en basja’s in het uitoefenen van 

hun taken en vindt plaats in het kader van het 

Integrated Rural Development Program 2017-2021.

Institutionele ontwikkeling en structurele 

verandering, versterking en hervorming van 

het Bestuurlijk apparaat, Centraal en 

Regionaal Bestuur;  Regionale en 

Ruimtelijke Planning, Strategische plannen 

voor lokale economiën

De institutionele versterking van de ambt der Grootopperhoofden 

(ISdB)

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2020 350000 50000 150000 100000 50000 Als onderdeel van het Integrated Rural Development 

Program 2017-2021 vindt institutionele versterking 

plaats via de volgende activiteiten:  1) het bouwen en 

inrichten van de ambtswoning, en het inrichten van 

kantoor voor het Grootopperhoofd der Aucaners; 2) het 

renoveren en (her)inrichten ambtswoningen 

Grootopperhoofden der Paramaccaners

Institutionele ontwikkeling en structurele 

verandering, versterking en hervorming van 

het Bestuurlijk apparaat, Centraal en 

Regionaal Bestuur;  Regionale en 

Ruimtelijke Planning, Strategische plannen 

voor lokale economiën

Het verder aanpakken van het grondenrechtenvraagstuk (ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2020 1200000 200000 500000 250000 250000 Binnen het kader van Integrated Rural Development 

Program 2017-2021 zullen betreffende het 

grondenrechtenvraagstuk de volgende activiteiten 

worden uitgevoerd: 1) Het consulteren van het 

Traditioneel Gezag en overige stakeholders inzake 

concept wet TG; 2) Financiёle componenten van het 

vonnis Kaina en Lokono; 3) het ontwikkelen en 

implementeren van het plan van aanpak 

grondenrechtenvraagstuk

Institutionele ontwikkeling en structurele 

verandering, versterking en hervorming van 

he tPolitiek bestuurlijk Apparaat,  Bestuurlijk 

apparaat, Centraal en Regionaal Bestuur; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Het versterken van de gekozen regionale organen de 

districtsraadsleden en  de ressortraadsleden(ISdB)

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2018 100000 50000 50000 Vervolg traningen over de Surinaamse regelgeving en 

de richtlijnen voor het maken van een 

districtsverordening, Wet Regionale Organen en het 

Reglement van orde voor de Ressortsraad, doelmatig 

opstellen van plannen en begrotingen zullen 

plaatsvinden binnen het Integrated Rural Development 

Program 2017-2021

Institutionele ontwikkeling en structurele 

verandering, versterking en hervorming van 

het Bestuurlijk apparaat, Centraal en 

Regionaal Bestuur;  Regionale en 

Ruimtelijke Planning, Strategische plannen 

voor lokale economiën

Implementeren van een  geschikte financieel software systeem 

voor de districten(ISdB)

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2018 100000 50000 50000 Uniforme software systeem ten behoeve van de 

commissariaten zal worden opgezet binen het kader van 

het  Integrated Rural Development Program 2017-2021

Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling  van de ICT sector; Regionale 

en Ruimtelijke Planning, Strategische 

plannen voor lokale economiën

Het landelijk verbeteren van woon- en leefklimaat(ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2021 3750000 250000 1500000 500000 500000 1000000 Het landelijk aanleggen en herstellen van 

infrastructurele werken en bouwkundige voorzieningen 

met het doel rurale gebieden te ontsluiten zullen 

plaatsvinden binnen  het  Integrated Rural Development 

Program 2017-2021

Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling  voor de infrastructuur; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Evaluatie/upgrade WAN netwerk MRO(ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2018 100000 50000 50000 Binnen  het Integrated Rural Development  Program 

2017- 2021 zal uitvoering worden gegeven aan het 

landelijk inventariseren en upgraden van de computer 

netwerken (Wide Area Network) op alle 

commissariaten.

Voorwaarden scheppende sectoren, 

ontwikkeling  van de ICT sector; Regionale 

en Ruimtelijke Planning, Strategische 

plannen voor lokale economiën



Radio station Atjoni(ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2018 250000 50000 200000 Het component Radiostation Atjoni  van het Integrated 

Rural Development Program2017- 2021 heeft als doel 

de informatievoorziening aan de gemeenschappen in 

Brokopondo en Sipaliwini te verbeteren. Ook zullen 

traningen worden verzorgd aan het personeel van het 

radiostation.

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Integrated Rural Development Program for Atjoni, 

Stoelmanseiland, Snesi Kondre and Apoera

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2021 56000000 Geïntegreerde aanpak bij ontwikkeling van lokale 

economieёn

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Outc

Cde

Outcome

57312 De productiecapaciteit van lokale competitieve micro-, kleine 

middelgrote en grote bedrijven in geïdentificeerde lokale 

economieën is beter geïntegreerd en duurzaam versterkt

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Drainage urban centers. Component II in the District of 

Commewijne: 

- Construction of a Sluice/pumping station at Jagtlust

- Construction of a Sluice\ pumping station at Marienburg

- Replacement of seven(7) steel culverts in of the housing project 

Richelieu

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2020 9750000 400000 5000000 4000000 350000 Verbetering van de infrastructuur voor geïdentificeerde 

lokale economieёn ter ontwikkeling van de agrarische 

sector

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Infra-structure for identified Local economies (agricultural 

development of the Laarwijk region):  New access road to link 

Laarwijk to Tamansari (at the primary East-West corridor (road)) 

including reconstruction of three (3) sluices at Laarwijk (District 

Commewijne)

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2020 16900000 300000 5000000 8000000 3600000 Verbetering van de infrastructuur voor geïdentificeerde 

lokale economieen ter ontwikkeling van de agrarische 

sector

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Infra-structure for identified Local economies 

(agricultural/tourism development of the Alliance region):  New 

access road to link Aalliance to Tamanredjo (at the primary East-

West corridor (road)

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2020 23300000 400000 6000000 10000000 6900000 Verbetering van de infrastructuur voor geïdentificeerde 

lokale economieen ter ontwikkeling van de agrarische 

sector

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Enhancing traffic flow, road safety and capacity of the transport 

system of remote production areas (3 components):

- Berg en Dal - Atyoni road: 6 bridges 

- Paramaribo - Apura road: 9 bridges

- Carolina - Patamaka road: 3 bridges

Note: 

- 12 bridges of 35 metres length

-  3  bridges of 60 metres length

-  2  bridges of 80 metres length

-   1 bridge of 250 metres length

Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2021 72000000 2000000 20000000 25000000 23000000 2000000 Verbetering van de infrastructuur voor geïdentificeerde 

lokale economieen ter ontwikkeling van de agrarische 

sector

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Stimuleren /faciliteren van ondernemerschap  bij uitvoering van 

projecten mbt  het telen  en verwerken van gewassen  gericht op  

waarde keten mogelijkheden en afzet voor zowel de lokale markt 

als buiten de grenzen(ISdB)

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2021 41230000 500000 6230000 15000000 10000000 9500000 Als onderdeel van het  Integrated Rural Development 

Program 2017-2021 vindt stimulering en facilitering 

van het ondernemerschap plaats. Hiermee wordt 

beoogd het vergroten van de economische 

productiviteit door werkgelegenheidscreatie in de 

agrarische sector, waarbij de  vrouwen versterkt worden 

middels o.a. training en begeleiding op het gebied van 

teelt - en verwerkingstechnieken, organisatie van afzet 

en marketing.

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën



Ordening vuilophaal (ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2018 100000 50000000 50000000 Het landelijk invoeren van gekleurde vuilniszakken 

waarbij de burgers een bijdrage leveren in het 

districtsfonds vindt plaats binnen het Integrated Rural 

Development Program 2017-2021

Institutionele ontwikkeling en structurele 

verandering, versterking en hervorming van 

het Bestuurlijk apparaat, Centraal en 

Regionaal Bestuur;  Regionale en 

Ruimtelijke Planning, Strategische plannen 

voor lokale economiën

Rehabilitatie waterprojecten SFOB 2 + 3(ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2018 2020 650000 100000 250000 150000 150000 Als component van het Integrated Rural Development 

Program 2017- 2021 zal  uitvoering gegeven worden 

aan het rehabiliteren en het plegen van groot 

onderhoudswerkzaamheden aan de waterstation van de 

SFOB 2&3 programma’s met als doel de 

drinkwatervoorziening in verschillende 

gemeenschappen in het binnenland te verbeteren

Voorwaarden scheppende sectoren, de 

ontwikkeling van Energie- en waterbronnen; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Elektrificatie beneden Tapanahony Fase II (ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2019 2500000 250000 1000000 1250000 Electrificatie beneden Tapanahony wordt uitgevoerd als 

onderdeel van het  programma  Integrated Rural 

Development project 2017- 2021 en houdt in het 

updaten van de bestektekeningen voor Fase II voor de 

uitvoering van de bouw van  de Transmissielijn vanuit 

de Micro-Hydro centrale naar de dorpen Jawsa, 

Mooitaki, Mainsi en Drietabbetje. ; aanschaf van de 

twee resterende turbines; training van de beheerders en 

onderhoud van de transmissielijn.  Doel is voornoemde 

dorpen te voorzien van  1x24u electriciteit.

Voorwaarden scheppende sectoren, de 

ontwikkeling van Energie- en waterbronnen; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Afbouw ontwikkelingscentra(ISdB) Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2017 2021 40000000 5000000 10000000 15000000 5000000 50000000 De ontwikkelingscentra te: 1) Snesikondre (Oosten) 

Langatabiki; 2)  Stoelmanseiland (Oosten) Tapanahony; 

3) Atjoni (Zuiden) Brokopondo Centrum 4) Apoera 

(Westen) zullen worden afgebouwd binnen het 

Integrated Rural Development Program 2017- 2021.

Voorwaarden scheppende sectoren, de 

ontwikkeling van Energie- en waterbronnen; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

Introduction of Sustainable Business models in Suriname Rural 

Electricity (IDB)

Ministerie van 

Regionale 

Ontwikkeling

2018 2021 3375000 100000 1500000 1375000 200000 200000 In het kader van  het Integrated Rural Development 

Program 2017- 2021 zullen studies over de potentiёle 

locaties in het binnenland van Suriname voor hydro- 

energie en zonne-energie  ten behoeve van tribale 

gemeenschappen worden uitgevoerd.

Voorwaarden scheppende sectoren, de 

ontwikkeling van Energie- en waterbronnen; 

Regionale en Ruimtelijke Planning, 

Strategische plannen voor lokale economiën

OntwDl CdeOntwDl

De overheidstaken en -organisatie zijn beter en meer 

samenhangend gedefinieerd in het Public Sector Reform 

programma, datin nauwe samenhang is geformuleerd met de 

maatregelen voor de diversifiëring van de economie en actieve 

arbeidsmarktprogramma’s en de uitvoering van dit 

hervormingsprogramma bewerkstelligt dat landsdienaren de 

overstap maken naar de particuliere sector, de overgang naar E-

Government slaagt en dat de uitvoeringscapaciteit van 

overheidsorganisatie groter wordt mede door de change 

management strategie die is toegepast

14141

Outc

Cde

Outcome



14141

3

Het E-Government programma integreert ITC in de 

overheidsorganisatie, standaardiseert procedures en uitkomsten, 

verhoogt de efficiëntie van de overheidsorganisatie en vergroot 

de toegang van de burger tot kwalitatief verbeterde 

dienstverlening door de overheid, zonder de privacy van de 

burger in gevaar te brengen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Digital Basic Map for Suriname (MIGLIS)  (In kaart brengen van 

zee- en landsgrenzen)

Ministerie van 

Ruimtelijke 

Ordening Grond 

en Bosbeheer

2017 2017 785000 785000 To establish a National Spatial Data Infrastructure 

(NSDI) that will support planning activities that require 

a spatial approach. The first output of the base map will 

be the exact demarcation of the boudaries of Suriname. 

Components: 1) preparation of a comprehensive project 

document; 2) inventory, collection, digitalization and 

classification of historic geodata; 3) acquisition of 

satellite data with full coverage of Suriname; 4) 

acquisition of aerial photos of the coastal zone; 5) 

photogrammic evaluation and digital processing; 6) 

implementaion of large scale mappping; 7) 

Implementation of the NSDI.

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Versterking en Hervorming van 

het Politiek Bestuurlijjk Apparaat, Public 

Sector Reform

Outc

Cde

Outcome

14141

5

De slagingskans van het Public Sector Reform programma is 

verhoogd door een “change management” strategie die 

belanghebbenden betrekt en begeleidt door primair het 

internaliseren van de doelen, principes en waarden van het Public 

Sector Programma te bevorderen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Towards an Excellent Public Sector (phase I) Kabinet VP 2017 2020 4600000 1150000 1150000 1150000 1150000 Objective is to Transform the Business model of the 

Public Sector towards Performance Excellence: 

meeting the requirements and expectations of customers 

and stakeholders; managing processes; continuous 

improvement. Components: 1) develop a national 

awareness program and applying an international  best-

structured change management methodology; 2) 

redefine and transform the existing business model of 

the Government; 3) introduce, adopt, and apply the 

concept and methodology of Social Return of 

Investment; 4) describe the 'value chain', primary and 

secondary processes of each Ministry and the 

implementation of process management at the 

ministries; 5) design and implement the new 

Performance Excellence Business model; 6) conduct a 

comprehensive Work & Jobs survey; 7) establishment 

of a Shared Service Centre to support the GOS  in 

carrying its primary taks of policymaking and 

execution.

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Versterking en hervorming van 

het Politiek Bestuurlijk Apparaat, Public 

Sector Reform

OntwDl CdeOntwDl



Aangepaste wetgeving die het rechtsgevoel van de burgers beter 

weeerspiegeld en een efficiënte rechtsgang, in het bijzonder een 

tijdige en kwalitatief goede Rechtspraak verhogen het 

rechtsgevoel in de Surinaamse samenleving en garanderen de 

burgers rechtszekerheid

14151

Outc

Cde

Outcome

14153 Een tijdige en kwalitatief goede Rechtspraak door beter 

personeelsbeleid, organisatieontwikkeling (w.o. speciale kamers) 

en het opheffen van budgettaire tekorten van de Rechterlijke 

Macht

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Opleiding Wetgevingsjuristen

(Caribbean Law Institute Centre (CLIC))

Ministerie van 

Justitie en Politie

2017 2018 300000 150000 150000 Capaciteitsversterking: om het tekort aan 

wetgevingsjuristen aan te pakken

Institutionele Ontwikkeling en Structurele 

Verandering, Versterking en hervorming van 

het Politiek Bestuurlijk Apparaat, 

Rechtszekerheid

OntwDl CdeOntwDl

Uitvoering van de nationale strategie voor armoedebestrijding, 

die uitgaat van een bestaansminimum voor iedereen, geeft alle 

burgers toegang tot werk, en essentiële goederen en diensten 

zoals voeding, (drink)water, sanitaire voorzieningen, 

gezondheidszorg, onderwijs, gezinsbegeleiding en 

gemeenschapswerk en sociale overdrachten in geld of natura 

middels een geïntegreerd sociaalbeschermingssysteem met op 

criteria gebaseerde programma’s, waarvan de budgettaire en 

actuariële duurzaamheid berekend en gewaarborgd is

38111

Outc

Cde

Outcome

38111

4

Programma’s voor sociale overdrachten in geld of natura zijn 

conditioneel en geïntegreerd met de ontwikkeling van 

zelfredzaamheid, kennis en vaardigheden, werkgelegenheid, 

zelfwaardering, gemeenschapsparticipatie en empowerment

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Comprehensive program for development of Welfare and Labor 

(Conditional Cash Transfer Program)

Ministerie van 

Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting

2017 2021 163000000 35000000 32000000 32000000 32000000 32000000 Improve the effectiveness,  efficiency and targeting of 

the social protection programs: modification and 

conditioning of the cash transfer program; 

implementing empowerment programs. Some of the 

activities: 1) Upgrade mangement system for all offices 

(use of MIS); 2) renovation and furnishing of offices; 

3) public awareness program incl. training and 

development of awareness material; 4) training 

program: e.g. data collection, processing, analysis, 

counseling, coaching, monitoring and  evaluation; 5) 

development of support programs by other ministries; 

6) establish an implementation unit; 7) modification of 

the cash transfer; 8) payment of the financial benefits.

Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector,  Armoedebestrijding

OntwDl CdeOntwDl



Er is een nationale strategie voor het vestigen van een Sociaal 

Bestaansminimum dat aan alle burgers de toegang garandeert tot 

essentiële diensten zoals (drink)water, sanitaire voorzieningen, 

gezondheidszorg, onderwijs, gezinsbegeleiding en 

gemeenschapswerk en sociale overdrachten in geld of natura 

middels een geïntegreerd sociaalbeschermingssysteem met op 

criteria gebaseerde programma’s, waarvan de budgettaire en 

actuariële duurzaamheid berekend en gewaarborgd is

38121

Outc

Cde

Outcome

38121

3

Efficiënte, gespecialiseerde uitvoerende instituten/organisaties 

verzekeren burgers, op basis van de bij of krachtens wet 

vastgestelde criteria, de goederen en diensten zoals vastgesteld in 

het Bestaansminimum

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Forex Optimization and Import Rationalization

Mechanism (Phase 1)

Ministerie van 

Handel en 

Industrie

2017 2021 100000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 Ter facilitering van de strategie voor maatregelen 

gericht op bescherming van de koopkracht en 

inkomensverdeling  zal de voortgang van de uitvoering 

van het project Import van basisgoederen, 

geneesmiddelen landbouw inputs plaatsvinden.

Sociale Vooruitgang, De behoefte aan een 

Integrale Strategie voor de Sociale Sector, 

Het Sociaal Beschermingssysteem

Forex Optimization and Import Rationalization

Mechanism (Phase 11)

Ministerie van 

Handel en 

Industrie

2017 2021 100000000 20000000 20000000 20000000 20000000 20000000 Ter facilitering van de strategie voor maatregelen 

gericht op bescherming van de koopkracht en 

inkomensverdeling  zal de voortgang van de uitvoering 

van het project Import van basisgoederen, 

geneesmiddelen landbouw inputs plaatsvinden.

Sociale Vooruitgang, De behoefte aan ee 

Integrale Strategie voor de Sociale Sector, 

Het Sociaal Beschermingssysteem

Institutional Strengthening by designing,building and 

implementing a management information system for the Ministry 

of Social Affairs and Public Housing.

Ministerie van 

Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting

2017 2017 2050000 2050000 Design, built and implement a management information 

system (MIS), a reliable secure database of applicants 

and benefeciaries of welfare services. Activities: 1) 

design, development and set up of the MIS ; 2) training 

of staf of the ministry in operation, management and 

maintenance; 3)  minor modification of Sozavo offices.

Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector, Het Sociaal 

Beschermingssysteem

OntwDl CdeOntwDl

In overeenstemming met hun betaalcapaciteit realiseren 

geïdentificeerde doelgroepen hun woonbehoefte middels huur- of 

koopwoningen waar nodig ondersteund door participatie in 

speciale overheids- of gemeenschapsprogramma’s die 

gefaciliteerd of uitgevoerd worden als onderdeel van de nationale 

huisvestingsstrategie

38141

Outc

Cde

Outcome

38141

1

Er is nationale consensus over de op empirische informatie 

gebaseerde huisvestingstrategie die uitgaat van de ruimtelijke 

plannen, geïdentificeerde doelgroepen, hun betaalcapaciteit en 

woningbehoefte en uitgewerkt is tot een operationeel 

huisvestingsplan

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied



Instituut en Scholing: Woningbehoefte survey (ISdB) Ministerie van 

Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting

2018 2018 109600 109600 Van het programma Instituut en scholing zal de 

component Woningbehoefte survey met 

medefinanciering van de ISdB worden uitgevoerd. 

Onderzoek zal o.a. worden gedaan naar het aantal 

woningzoekenden, de woningvoorraad, de kwaliteit van 

de woningvoorraad, vormen van woningbehoefte, 

karakteristieken van de in woningnood verkerende 

burgers. 

Het is de bedoeling dat de uitkomst van het 

woningbehoefte onderzoek concretere inzichten biedt 

waar, en onder welke doelgroep de woningbehoefte en 

woningnood het nijpend is. De overheidsbijdrage van 

SRD 200.000,- wordt in 2017 aan voorbereidende 

werkzaamheden besteed.

Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector, Huisvesting

Outc

Cde

Outcome

38141 De financieringsstrategie voor de woningbouw benut Surinaamse 

bronnen alsook fondsen beschikbaar gesteld door de 

internationale ontwikkelingspartners en biedt personen die wel en 

die niet opteren voor een woning van het sociale 

(volks)woningbouwprogramma financieringsopties om aan hun 

woonbehoefte te voldoen

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Social Housing /Low Income Shelter Program and

Housing Sector Study

Ministerie van 

Sociale Zaken en 

Volkshuisvesting

2017 2021 32400000 7439000 9471500 9098500 3863000 2528000 Doel is verbetering van de woonsituatie door de 

zelfbouwwerkzaamheden te stimuleren en de 

rehabilitatie en de bouw van woningen voor de lage-

inkomensgroepen te bevorderen. Componenten: 1) 

subsidiemodel voor kust- en urbane gebieden 2) 

subsidiemodel voor het Binnenland 3) ontwikkelen van 

woningbouwpilots: alternatieve oplossingen op 

grondhuurgebied; 4) verkavelingsplan Voorburg

Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector, Huisvesting

Extension phase I of Housing project China Loan project (CDIG) Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2017 4500000 4500000 Uitvoeringsvoorbereiding (Lening fase  I reeds 

getekend en uitgevoerd)

Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector, Huisvesting

Phase II of Housing project China Loan project (CDIG) Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2020 70000000 10000000 20000000 20000000 20000000 (MOU getekend) In voorbereiding Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector, Huisvesting

1000 Houses China Grant project Ministerie van 

Openbare Werken

2017 2019 60000000 10000000 20000000 30000000 (MOU getekend) In voorbereiding Sociale Vooruitgang, Integrale strategie voor 

de Sociale Sector, Huisvesting

OntwDl CdeOntwDl

Wet-, regelgeving en beleidsuitgangspunten van private en 

publieke organisaties garanderen gelijkheid en het recht op 

persoonlijke veiligheid en vrijheid van mannen en vrouwen en de 

kansen van manen en vrouwen om hun idealen en talenten te 

realiseren niet negatief beïnvloed door gender stereotypen

51011

Outc

Cde

Outcome

51011

3

Gedegen bescherming tegen huiselijk en seksueel geweld 13220

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Afronding van diverse projecten Aanpak Huiselijk geweld(United 

Nations Population Fund (UNFPA))

Ministerie van 

Justitie en Politie

2017 2018 75000 25000 50000 Continuering van de volgende projecten: 1) Aanpak 

geweld tegen kinderen; 2) Daderbegeleiding huiselijk 

geweld 3) Aanpak huiselijk geweld.

Cross-Cutting Ontwikkelingsdoelen, Gender



Outc

Cde

Outcome

51011

5

Gelijke participatie van de geslachten in besluitvormende 

organen en posities

BldsPrg MinNme LpTdSt LpTdEnd BgrtTot Bgrt2017 Bgrt2018 Bgrt2019 Bgrt2020 Bgrt2021 Beschrijving Ministerie OPGebied

Opzet gebouw Jeugdparlement Ministerie van 

Sport en 

Jeugdzaken

2019 2019 3000000 3000000 Voor de verzelfstandiging van het Nationaal Jeugd 

Instituut zullen zij worden ondergebracht in hun eigen 

gebouw. Hiertoe  wordt een gebouw opgezet

Cross-Cutting Ontwikkelingsdoelen, Jeugd

Outc

Cde

Outcome

51011

6

Promotie van  wet, -regelgeving en beleid dat gender gelijheid 

propageerd en en bewustwording opgang brengt over de sociale 

vooruitgang en economsche voordelen die die hierme beoogt 

wordt
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Narrowing the Gap of Gender Differences and socio cultural 

influences, by building the Self-Esteem of young women 

(UNESCO)

Ministerie van 

Binnenlandse 

Zaken

2017 2017 23000 23000 Trainen van mannen en vrouwen, jongens en meisjes in 

gender equality. De volgende trainingen zullen 

verzorgd worden: 1) Gender differences; 2) 

Recognising stress and depression; 3) Boys aware of 

reducing gender based violence. Debatten en discussie 

omtrent preventie- en response-strategieёn.

Cross- Cutting Ontwikkelingsdoelen, Gender

OntwDl CdeOntwDl

In het beleid onderscheiden doelgroepen van jongeren worden 

intensief beschermd door effectievere wetgeving en speciale 

instituten, en het hervormd onderwijs, programma’s voor sport, 

cultuur en gemeenschapswerk stimuleren en faciliteren jongeren 

hun talenten, zelfrespect, persoonlijkheid, creativiteit en 

medezeggenschap te ontwikkelen wat hun ontplooiingskansen op 

de arbeidsmarkt en in het leven verhogen

51012

Outc

Cde

Outcome

51012

3

Effectievere wetgeving en deskundigen van specialistische 

instituten bieden aan onderscheiden doelgroepen effectieve 

bescherming, zorg en begeleiding en speciale programma’s 

verschaffen bijzondere voorzieningen voor kwetsbare kinderen 

en jonge adolescenten die slachtoffers zijn geweest van 

verwaarlozing, molest, geweld of crimineel gedrag
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Opzet van een Kinder-Ombuds-instituut en aanpak geweld tegen 

kinderen(United Nations children Fund (UNICEF))

Ministerie van 

Justitie en Politie

2017 2019 180000 30000 50000 100000 Conceptwet Wet Kinderombudsinstituut is voorbereid. 

Het Kinderombudsinstituut wordt opgezet en zal een 

kritisch en onafhankelijk orgaan zijn dat toezicht houdt 

op de naleving van kinderrechten. Het instituut wordt 

ondergebracht op het op te zetten Mensenrechten 

Instituut. De middelen zijn bestemd voor de 

huisvesting.

Cross-Cutting Ontwikkelingsdoelen, Jeugd


