
Surgold LLC houdt openbare bijeenkomsten voor de toekomstige goudmijn in het Merian 

gebied.   

 

Surgold houdt openbare bijeenkomsten om de bevolking te informeren en te betrekken bij de 

toekomstige goudmijn in het Merian gebied. Deze bijeenkomsten worden gehouden vanaf 17 

augustus tot en met 19 augustus 2011 in de navolgende gebieden: Paramaribo, Moengo en 

Langa Tabiki.  

 

Surgold heeft een onafhankelijke internationale consultant, genaamd “Environmental Resources 

Management” (ERM) aangetrokken om een Milieu - en Sociale Effecten studie (MER/ESIA) uit 

te voeren voor de goudmijn. ERM die de Milieu - en Sociale Effecten studie gaat uitvoeren, zal 

er naar streven, de positieve effecten die zullen voortvloeien uit het project te maximaliseren, 

inclusief de economische en infrastructerele componenten en de negatieve effecten te 

identificeren en te mitigeren.  

 

Voordat de Milieu - en Sociale Effecten studie wordt afgerond, is het heel belangrijk dat het 

publiek commentaar geeft ten aanzien van de potenti ele effecten en voordelen, zei de manager 

van Surgold, Kirk Schmidt. Verder gaf hij aan dat de voorgelegde behoeften en bezorgdheid 

van het publiek zal helpen vorm te geven aan het project.  

 

De openbare bijeenkomst is een belangrijke element voor de Milieu - en Sociale Effecten studie, 

welke vereist is en bepalend zal zijn voor de goedkeuring van de goudmijn. Aan het publiek is 

informatie verschaft over de toekomstige goudmijn en het publiek heeft de ruimte gehad om 

vragen te stellen en commentaar te leveren. Het publiek werd ook in de gelegenheid gesteld om 

hun vragen en commentaar na de bijeenkomst door te geven met achterlating van hun contact 

informatie. De Milieu - en Sociale Effecten studie zal duren tot volgend jaar juni 2012, zoals is 

aangeven in de tabel.    

     

Datum  ESIA process/Activiteit 

Augustus, 2011 Openbare bijeenkomsten 

August 2011-Februrari 2012 Baseline Studies 

Februari –Maart, 2012 Milieu- en Sociale Effecten analyse 

Maart – April 2012 
ESIA rapport voorberieden en openbare 
bijeenkomsten houden om de bevindingen 
bekend te maken.  

Mei-10 ESIA rapport finaliseren 

Juni-12 Finale ESIA afgeven  

 

Mappen en brochures waren beschikbaar ter inzage en vertegenwoordigers van  Surgold en 

ERM waren ook aanwezig bij de publieke bijeenkomst om informatie te verschaffen en vragen 

te beantwoorden.    

 

 


