
Hoofdstuk 3 Evaluatie van de beleidsuitvoering, lessons leamed en

aanpassingen

Evaluatie van de beleidsuitvoering

In 2019 was voor de beleidsmaatregelen de totale realisatie 8.9%o van het geraamd bedrag. Dit heeft
gelegen aan o.a het feit:

- dat de aangevraagde autorisaties merendeels niet zijn verleend;
- dat de leningsbijdrage van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (lDB) minder is

ontvangen dan geraamd. omdat binnen de projecten van het "Agricultural Competitiverftss
Program" (SU-L1020) vele voorbereidingswerkzaamheden zijn uitgevoerd en de fluctuerende

wisselkoers voor veel stagnaties in leveringen en aankoopprocedures heeft gezorgd. Het
"Agricultural Productivity Program" (SU-L I 052) is niet uitgevoerd. vanwege het niet voldoen
aan alle voorwaarden voor de opstart;

- dat het geraamd leningsbedrag van lndia (project pompgemaal Wageningen) niet is

aangesproken. omdat de goederen niet zijn verkregen;
- dat de donorbijdrage van Europese unie (EU) minder is ontvangen. orndat er bij de uitvoering

van de projecten een achterstand is opgetreden, vanwege te late aanstelling van de Chief
Technical Advisor;

- dat de donorbijdrage van China niet is ontvangen, omdat het project in de voorbereidingsfase
is;

- dat de donorbijdrage van lndia (Small Development Assistance Programme Government of
India) niet is ontvangen. vanwege het niet tijdig indienen van het voorstel van de verschillende
projecten:

- dat de donorbijdrage van Indonesie en IsDB niet is ontvangen, omdat er geen onderhandelingen
heeft plaatsgevonden;

- dat de donorbijdrage van Japan niet is ontvangen, omdat de aanbesteding in Japan pas eind
20 1 t heeft plaatsgevonden;

- dat de donorbijdrage van Italie niet is ontvangen" omdat het uitvoeringproces vertraagt verloopt
doordat het project met 9 landen wordt uitgevoerd;

- dat de geplande leningsovereenkomst met Isra€l voor het Landbouwproject Brokopondo niet is
getekend;

- dat het project "Agro Industrial Park" nog in de voorbereidingsfase was, waardoor het geraamd

bedrag niet is aangesproken.

Ten aanzien van "07i4 Stimulering Landbouwsector" zijn de donorbijdrage van FAO en Caribbean
Development Bank (CDB) volledig aangewend.

Ten aanzien van "0716 Visserij" hebben alleen de projecten welke middels donormiddelen (GEF)
gefinancierd werden. voortgang gevonden. Het gaat hierbij om het "Sustainable Management of
Bycatch in Latin America and Caribbean Trawl Fisheries" (REBYC-Il LAC) project en het Caribbean
Large Marine Ecosystem (CLME).

De lening van India is gekoppeld aan "0164 Buyers Credit Agreement Pumping Station".
De lening van IDB is gekoppeld aan "0i24 lnstitutionele Vormgeving", "0125 Reactivering
waterschappen" en "07 l5 Veehouderij".
De lening van IsDB is gekoppeld aan "0714 Stimulering Landbouwsector".
De lening lsrael is gekoppeid aan "'0761 Agro Industrial Park" en "0762 Landbouwontwikkeling
Brokopondo".

De donormiddelen van China. FAO. ltaliE. CDB en EU zijn gekoppeld aan "0714 Stimulering
[,andbouwsector".
De donorm'iddelen van India zijn gekoppeld aan "0712 Stimulering Private Sector".
De donormiddelen van Indonesie en lsDB zijn gekoppeld aan "07 l5 Veehouderij".
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De donormiddelen van Japan en Global Fund (GEF) zijn gekoppeld aan "0716 Visserij".

In de periode januari tot en met juni 2020 is3,1o/o van het geraamd bedrag gerealiseerd. Dit resultaat

heeft betrekking op de gedeeltelijke realisatie bij de beleidsmaatregelen "Cultuurtechnisch Onderhoud,

Institutionele Vormgeving, Buyers Credit Agreement Pumping Station, Stimulering Landbouwsector,

Veehouderij en Visserij".

Tabel VI Overzicht beleidsmaatregelen

Noot: Bedragen x SRD 1000

Het Ministerie van LVV had een begroting conform de geplande activiteiten van het planjaar 201912020

ingediend. Deze begroting weid naar instructies vanuit het Ministerie van FinanciEn ingekort en zijn
aangevraagde autorisaties merendeels niet verleend, met tot gevolg:

. de geplande activiteiten niet uitgevoerd zljn;
o de door het Ministerie aangegeven doelstellingen niet adequaat konden worden gerealiseerd.

De projecten gefinancierd uit donormiddelen zijn in voorbereidingsfase. waardoor deze middelen nog

niet ten volle benut zijn.
De geplande activiteiten zijn weer opgebracht in het jaarplan 2021.

Aanpassingen

De samenwerking met de verschillende ontwikkelingspartners zal verder geihtensiveerd worden. Op de

intemationale markten zal er naar investeerders gezocht worden voor het op grote schaal produceren

van goederen die ook internationaal afgezet kunnen worden. Het Ministerie van LVV zal lokale

ondernemers stimuleren om buitenlandse partnerschappen aan te gaan (Private Private Partnership)

alsook Public Private Partnership.

MinFin
Code

Beleidsmaatregel Geraamd
2019

Realisatie
2019

Geraamd
2020

Vermoedelijk
Beloop jan-juni
2020

0l 23 Cultuurtechni sch Onderhoud 8.250 7.685 8.250 8.232

0124 Institutionele Vormgeving 5.300 4.705 5.300 925

01 25 Reactivering Waterschappen 6.000 0 6.000 0

0126 Bouwwerkzaamheden 169 0 169 0

0r64 Buyers Credit Agreement Pumping
Station

r5.000 0 15.000 868

0220 Kennis 25 0 25 0

07t2 Stimulering Private Sector 10.356 0 r0.3 56 0

0714 Stimulering Landbou\" sector 40.200 rt.t25 40.200 1.047

071 5 Veehouderij 5.600 878 5.600 4t2

07 16 Visserij 4.S00 833 4.900 230

0761 Agro Industrial Park 266.208 0 266.208 0

0762 Landbouw Ontwikkeling
Brokooondo

10.000 0 r0.000 0

TOTAAL PROGRAMMA'S 372.008 33.226 372.008 tt.1t4
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Deel III: Planning en beleid 2021
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Hoofdstuk 4 Ontwikkelingsprogramma's en Projecten in 2021 per

beleidsgebied en uitkomst van het OP 2017-2021

In het volgende worden de beleidsprogramma's en de respectievelijke interventies voor 2021 per

uitkomst van het OP 2017-202l aangegeven.

Voor de uitkomst "De groeiende productie en exporl von competitieve micro-, kleine, middelgrole en

grole bedrijven in de agrarische seclar en de ugro-industrie is duurzuum versterkt door goede

infrastructuur en eflici\nte dienstverlenende bedrijven en institulen die agrarisch ondernemerschap

bevorrleren, investeringen stimuleren en de toepassing van (moderne) technologie faciliteren" zullen

de volgende beleidsprogramma's uitgevoerd worden:

0 l 2 3 Cultuurtechnisch Onderhoud

In de verschillende districten worden cultuurtechnische werken in de agrarische gebieden uitgevoerd

waaronder:

o Afivatering en waterkeringen (ophalen, opschonen en uitdiepen van aan- en afvoerleidingen en

na onderhoud).

r Onderhouden van bruggen en viaducten.

. Onderhouden van wegen.

o Installatie nieuwe pornpen t.b.v. pompgemaal Wageningen

0l 21 hstittttionele vormgeving

Uit de IDB lening komt een integrale aanpak van agrarische innovatie strategie en agenda- waarbij

strategische adaptieve agrarische onderzoekspro-]ecten met de nadruk op technologieoverdracht

gefinancierd worden. De agrarische innovatie projecten die uitgevoerd worden zijn o.a. :

. Onderzoek naar teelt van groenten op open veld:

. Onderzoek in citrus teelt;

. Onderzoek in ananas, markoesa en zuurzak;

. Onderzoek in kassenteelt;

r Onderzoek in ziekten en plagen binnen de rijstteelt.

0 I 2 5 Re activ erin g v, at er s ch appen

In het kader van het effectiefbeheer en onderhoud van de agrarische infrastructuur worden bestaande

waterschappen gefaseerd gereactiveerd. Dit zal geschieden middels het project "Sustainable Agriculture

Productivity Program (SU-L1052)". die gefinancierd wordt door de IDB. De projectduur is 2019 -
2025. DiL project heeft als doel het verhogen van de landbouwproductiviteit in Suriname.ln202l
worden voorbereidingen getroffen voor de rehabilitatie van de waterschappen Paradise & Longmay,

Nanni & Bruto, Clara Polder. Wasima. Euro Zuid. Uitbreiding-Groot Henar. Alsook voor de

rehabilitatie van primaire irrigatie en drainage infrastructuur.

0161 Buyers Credit Agreemenl puntping station

Voor een adequate waterbeheersing worden landelijk op 10 locaties in totaal l9 nieuwe pompen

geinstalleerd en pomphuizen gebouwd. De pompen zijn reeds aangeschaft en geleverd in Suriname. De

civieitechnische werken zullen uit de Staatsbegroting uitgevoerd worden.

07 l3 Landbouwtelling
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Statistische informatiesystemen zijn van fundamenteel belang voor het beheren en het nemen van de

juiste beslissingen over publieke- en private landbouwinvesteringen in Suriname. Om de kwaliteit van

de beschikbare landbouwstatistieken te verbeteren, worden investeringen gepleegd in de institutionele
versterking van het Ministerie in het kader van de te houden agrarische census. Dit wordt uitgevoerd

onder het project "Sustainable Agriculture Productivity Program (SU-Li052)" gefinancierd uit de

IDB lening.

Voor de uitkomst "De voedselveiligheid en -zekerheid vun hel Surinaams volk, als voornsamste

ontwikkelingsdoel van de landbouwontwikkeling" zullen de volgende beleidsprogramma's uitgevoerd

worden:

0l 21 Instilutionele vormgeving

wordt opzet en versterking van institutionele capaciteit;

voedselvei I i gheid z.a.:

o Ontwikkelen van een "National Food Safety Policy and Implementation Plan";
. Ontwikkelen van GAP en hygi€ne code trainingsprogramma;

o Ontwikkelen van GAP en hygi€ne code manual;

o "Consumer food safety awareness" campagne;

r Workshops "Surveillanceplan on food safety hazards";

o Afbouw en inrichting van het laboratoriumcomplex (residu en veterinair lab)

de plantgezondheid t.w. :

o Reorganisatie van de plantgezondheid diensten;

o Vestiging van een pest surveillance systeem;

o Verbetering van plant quarantaine faciliteiten;
o Oprichting van een geihtegreerde grenscontrole;

o Training personeel;

. Pesticidemanagement;

. Opzetten van het plant diagnostic laboratorium

. Afbouw clusterlaboratorium voor landbouwkundig onderzoek.

07 l4 Stimulering Landbouwsector

ter bevordering van duurzame landbouw ontwikkeling. De verwachte resultaten zijn: 1)

verhoogde tuinbouwproductie en duurzame markttoegang voor 1000 kleine boeren en 2)

verbeterde voedselveiligheidscapaciteiten en normen voor de particuliere sector en publieke

instellingen. De focus ligt op tuinbouw- en niet-hout bosproducten met exportpotentieel.

De volgende interventies worden gepleegd:

e Ontwikkeling van product waardeketens;

o Investeringssteun door middel van een "Matching Grant Facility" (MGF);
. Training en begeleiding van kleine boeren op het gebied van verbeteren van

, bedrijfsbeheer en het verkrijgen van de noodzakelijke marktstandaarden en

certificeringen voor toegang tot (export) marLlen;
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. Het versterken van de voorlichtingsdienst van het Ministerie m.b.t. het bieden van

effectieve ondersteuning en voorlichting;
. Ontwikkelen en implementeren van voedselveiligheidsstandaarden voor Suriname.

Met het fonds van China wordt een praktijkgericht trainingscentrum te Tawajarie polder

opgezet met een plantenkassen complex;

Continuering van het RegionalNational Readiness project, welke momenteel uitgevoerd wordt

in samenwerking met IICA en FAO;

Continuering van het project '"Assisting Small Developing Island States (SIDS) to integrate

agricultural sectors into climate change priorities and nationally determined contributions
(NDC)". Dit project heeft tot doel de integratie van de landbouwsector in het kader van

klimaatsverandering te bestuderen om de duurzame productie en voedselzekerheid voor de

meest kwetsbare gemeenschappen. inclusief vrouwen. te waarborgen. Dit project wordt

uitgevoerd met het fonds van Italie;

Een aanvang zal worden gemaakt met het opzetten en inrichten van een laboratorium voor

bodemkundig onderzoek. Dit project zal worden gefinancierd uit de restmiddelen van het door

lsDB gefinancierde Reverse Linkage project met Maleisie.

0761 Agro- Industrial Park

doelstellingen van het Agro lndustrial Park (AIP) geherevalueerd en aangepast worden.

Voor de uitkomst "Overheidsinvesteringen in defysieke infrastrucluur en de R&D seclorfaciliteren
en versterken de productie-, export- en verdiencapaciteit van de veeleehsector" zu7len de volgende
acties worden genomen:

0715 Veehouderij

dit laboratoritmzal de capaciteit voor het uitvoeren van lab analyses op monsters afkomstig

van dieren en dierlijke producten geoptimaliseerd worden. Deze verbetering is nodig voor het

implementeren van de "wet inspectie vlees en overige producten van dierlijke oorsprong" en

het vergroten van mogelijkheden voor het exporteren van dieren en producten van dierlijke
0orsprong;

(GAP) en Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) awareness en trainingen verzorgd

aan stakeholders;

er investeringen gepleegd met middelen uit de IDB lening. Ook worden er

bewustwordingsprogramma's en workshops in dit kader uitgevoerd;

monitoring- en bewakingssysteem geoptimaliseerd. Hierdoor kan de dierziekte status van

Suriname worden vastgesteld;

hefuitvoeren van de grens- en havencontroles alsook controles op veetransport worden opgezet.

van dieren te optirnaliseren en te garanderen, is versterking van het veeteelt productiekader. Om
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invulling hieraan te kunnen geven volgen I I personeelsleden de Opleiding "Animal Production

and Health Technology (APHT)" aan het Stichting Polytechnic College (PTC). In maart

2021wordt deze 3jarige opleiding afgerond;

landbouwhuisdieren worden verricht;

te ontwikkelen voor de lokale consumptie en export. Dit "Reverse Linkage project" wordt
gefinancierd door Suriname, IsDB en Indonesi6;

het binnenland middels trainingen;

vermeerdering via gebruik van productievere veetypen gehanteerd.

aangeboden vrouwelijke runderen aangeschaft om zodoende het voortplantingspotentieel van

de nationale kudde optimaal in te zetten;

ingesteld.

Voor de uitkomst "Voor de lokale en internationale markt gecertiJiceerde bedrijven, telen en

exporteren vis en garnalen, gebruikmakend von lokoal geproduceerd voer en ondersteund door
dynamische en competitieve R&D bedrijven en instituten", waarbij voor de duurzame visserij en

aquacultuur ontwikkeling de volgende maatregelen worden getroffen en activiteiten ontplooid:

716 Visserij

vissoorten. Deze maatregelen zijn belangrijk voor het garanderen van de toegang van onze vis
tot de belangrijke internationale markten, waaronder de VSA en Europa, waar de monitoring
als vereiste wordt gesteld. Hiernaast zullen ook bewustwording programma's worden
geihitieerd;

Monitoring System" (VMS) en trainingen aan visserij inspecteurs in visvangsttechnieken en -

methoden;

Ongereguleerde (lOO) visserij te minimaliseren dan wel te elimineren;

aan vissers en hun organisaties;

Tabel VII geeft de raming voor 2021van de beleidsmaatregelen weer.

Pagina 25 van 30


