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Werkzaamheden
in Suriname
GemeentewaterleidingenAmsterdam
(nuWaterleidingbedrijfAmsterdam) heeft
sindsjanuari 1999ookeen twinningrelatie
metSuriname.WLBstreeft ernaardedrinkwatervoorziening indekustvlakteopeen
verantwoord niveau tebrengenentehouden,samen met deSurinaamscheWaterleidingMaatschappij (SWM]endeDienst
Watervoorziening(DWV),dieverantwoordelijk zijn voordedrinkwatervoorziening in
Suriname.DeSWMisin 1930opgericht,
heeft deStaatalsenigeaandeelhouder en
richtzichhoofdzakelijk opstedelijkegebiedenindekustvlakte.Indejaren '90werd
haarproductiecapaciteit inbelangrijke mate
uitgebreid inhetkader vanhetPARamaribo
WATersupplyproject (PARWAT).DWVisals
overheidsdienst in 1962opgerichtvoorde
districten enhet binnenland.

Paramaribo
Inhetzogeheten 'unaccounted for warer'-project
wordt hetdeelvandegeleverdehoeveelheid water
waartegenover geen inkomstenstaan,zichtbaar
gemaakt engereduceerd.In
Surinameligtditvooralaan
lekkages,administtatieve
tekortkomingen, waterdiefstalenontbrekende, onjuist
registrerende ofniet afleesbarewatermeters.Verbeteringhierinkomt deSWMzelfooktengoede
enbiedt haarstrakswellicht ruimeremogelijkheden omdewaterbehoefte tedekken.
Ditjaar werden inspeciaaluitgekozen proefgebieden algoederesultaten bereikt.

Indeverzorgingsgebieden vandeSWM
isdekwaliteit vandewatervoorzieningveel
beterdanindegebieden vanDWV. Het
belastenvandeSWMmetdezorgvoorde
gehelekustvlakte heefr bovendien alsvoordelendatopt imaalgebruikwordt gemaakt
vanbeschikbaar kader,hetrelatiefschaarse
grondwater, noodzakelijk materieelenoverigemiddelen envoortsdat uniformiteit
ontstaat met betrekkingtot het drinkwater,
dedienstverlening aanendeverlangde
betalingsdiscipline bijgebruikers.

Alsonderdeelvande rehabilitatiewerekenisenkelejarengeleden iseenaanvang
gemaakt met hetschoonspoelen van het
sterkvervuildewaterleidingnet.Hetwater
stroomt herenderweerbeterdoor,het aantalklachtenovervuilwater neemt ter plekke
af SWM-medewerkers zijn thans in staat
zelfstandig vervolgprojecten uit tevoeren.

Rekeninghoudend metdeandere
bestaande twinningrelatie diedeSWMheeft
(zoalsmetVitens),werden indesamenwerkingsovereenkomsr metWLB alsconcrete
activiteiten hetdistributienetwerk, managementinformatie, zuiveringvanoppervlakteengrondwater éneenverbetering vande
drinkwatervoorziening inrurale gebieden
opgenomen.
Bijdeaanvangwarende inspanningen
hoofdzakelijk gerichtopde distributiesector
inParamaribo.Naderhand strektede
samenwerkingzichuittotandere terreinen
(advieswerk)enanderegebieden (district
Nickerieenhet binnenland).
Deovereenkomst metWLB loopttot mei
2004.DeVerenigingvanNederlandse
Gemeenten endegemeenteAmsterdam
financieren deelsmee.DegemeenteAmsterdamonderstreept hiermeehaarbeleidvan
samenwerkingmetdelandenvan herkomst
vanhaarburgers.OokPWNendeProvincie
Noord-Holland participeren indeondersteuning aandeSWM.

Detwinningsactiviteitenzijn uitgebreid
met advieswerk rond hetoplossenvanproblemenmet transport-endistributiepompen.Ditproject loopttot2005,isredelijkop
schemaenwordtmedeuit verdragsmiddelen gefinancierd.
Nickerie-west
Ditsemi-ruraalgebied inhet rijstdistrictNickeriegrenst aande hoofdplaats
NieuwNickerie.Dezorgvandedrinkwatervoorzieningisin2002overgedragen aande
SWM. Hiervóórkamptemen met ernstige
drinkwaterproblemen.
DeSWM,PWNen Waterleidingbedrijf
Amsterdam werkenmomenteel aanderehabilitatievanproductie-en distributie-installaties.Enkeleverbereringen zijn intussen
merkbaar.Zozaleennieuwewinplaats,waar
water meteenveellagerzoutgehalte voorkomt,wordengeëxploiteerd.Voordirdoelis
geohydrologisch onderzoekverricht in
samenwerking metdeskundigen vande
VrijeUniversiteit vanAmsterdam.
Binnenland
AlsuitvloeiselvanhetbezoekvanburgemeesterJobCohenaanSuriname wordt
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momenteel hettechnischevoorwerkgedaan
voorhetuitvoeren vaneen drinkwaterproject inzesdorpen tenzuidenvanhet stuwmeeraandebovenloopvandeSuriname
rivier.Ditproject wordr in samenwerking
metPWNuitgevoerd enzalalsvoorbeeld
dienen bij hetoplossenvan drinkwaterproblemen inhet binnenland.
Afgelopenjuni iseenmissieoppad
geweestvoorhetdoenvanplaatselijke opnamesvoorhet bestekentekeningen.Het uitzichtopfinanciering isgunstiggeletopde
reedsgedanetoezeggingvoorruim75procentvanhet benodigdebedragvan151.426
eurodoorGemeenteAmsterdam,Provincie
Noord-Holland (behoudensgoedkeuringcollege)enVerenigingNederlandse Gemeenten.

Uitbreiding samenwerking
Dejarenlangevruchtbare samenwerking
bijprojecten enprocessendiegerichtzijn op
hetverbeteren enuitbreiden vandedrinkwatervoorzieninginSuriname,wasreden
voordedirecties omzichinmeivanditjaar
tepresenteren bijdetoenmaligestaatssecretaris,nu minister voor Ontwikkelingssamenwerking, mevrouwA. vanArdenne.
Toenisduidelijk gemaaktdat alsdemogelijkheden wordenverruimd,dedirecries
bereidzijn desamenwerkinguit tebreiden.
Geletophetbelangvande drinkwatervoorzieningvoordevolksgezondheid envoorde
economischeontwikkelingvanSurinameis
gevraagd eengedeeltelijke financiering ten
lastevanverdragsmiddelen inoverweging te
nemen.
Eensoortgelijke boodschapis afgelopen
juliovergebrachtaandeSurinaamse ministervoorontwikkelingssamenwerking, drs.S.
Raghoebarsing. €
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