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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING1 

Vastgesteld 25 april 1977 

De leden van de fractie van de V.V.D. stelden allereerst de navolgende vra-
gen: 

- In welke mate word t in Sur iname voldaan aan één van de belangri jkste 
Nederlandse criteria bij ontwikkel ingssamenwerk ing, dat de hulp aan de al-
lerarmsten in het ontvangende land ten goede komt? 

- Is het waar, dat het aantal hectaren bewerkte landbouwgrond is ge-
daald? Zo ja, met welk percentage en welke is hiervan de oorzaak? 

- Heeft er enige ui tbreiding plaatsgevonden van onderwi jsfaci l i te i ten, 
met name buiten Paramaribo? 

- Hoeveel arbeidsplaatsen werden gecreëerd bij de ontwikkel ing van 
West-Suriname? Welk percentage van deze arbeidsplaatsen word t ingeno-
men door Surinaamse arbeidskrachten, welk percentage door immigranten 
c.q. gastarbeiders uit Brits-Guyana en Brazilië? 

- Is er al iets bekend over de belangstel l ing van buitenlandse bedri jven 
voor de bauxietexploitat ie in West-Suriname? 

Deze leden verklaarden zich vervolgens graag akkoord met de plannen 
van de Minister om de Nederlandse bi jdragen aan de agrarische ontwikke-
ling speciaal ten goede te laten komen aan kleinschalige projecten, omdat 
die projecten de meeste arbeidsplaatsen opleveren. Zij vroegen in dit ver-
band welke mogel i jkheden er zijn om deze plannen te realiseren en wat er 
van deze plannen reeds is gerealiseerd. 

Van belang voor de totale ontwikkel ing van Sur iname achtten deze leden 
een integraal ontwikkel ingsplan. Overeengekomen was, dat dit plan op 
grond van het basisrapport zo snel mogel i jk aan de Kamers zou worden aan-
geboden. In welk stadium van voorbere id ing, zo vroegen zij, is dit plan? 

Voorts stelden deze leden de vraag of het de bedoel ing is in West-Surina-
me na enkele omvangri jke infrastructurele invester ingen, direkt produkt ieve 
activiteiten te ontwikkelen en niet alleen in de bauxietsector (zie Handelin-
gen Openbare Commissievergader ing, blz. 502 l inkerkolom) dan wel of de 
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Minister ervan uit gaat, dat hier nimmer een groot vestigingsgebied zal ko-
men (zie Handelingen Openbare Commissievergadering, blz. 512 linkerko-
lom). Het kwam deze leden voor, dat er een tegenstrijdigheid tussen beide 
mogelijkheden bestaat. Het eerste veronderstelt een goede sociaal-culturele 
infrastructuur met voorzieningen, die een samenleving menswaardig maken; 
het tweede duidt op een nederzetting van pioniers, die hun woonplaats en 
dus hun sociaal-culturele voorzieningen elders hebben. 

Wat stond de Minister voor ogen, zo vroegen de aan het woord zijnde le-
den ten slotte, toen hij genoemde uitspraken in de Tweede Kamer deed? 

De voorzitter van de commissie, 
Agterberg 

De griffier voor dit wetsontwerp. 
Liesveld. 
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