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Dit document dient om het publiek te
informeren over het geplande Merian Goud
Project en de gerelateerde Milieu- en Sociale
Effectenanalyse
Project achtergrond
Wat houdt het Project in?
Surgold is momenteel bezig een reeks studies uit te
voeren om de haalbaarheid tot de ontwikkeling van een
goudmijn in het gebied ten zuiden van Moengo en ten
noorden van het Nassau Gebergte te bepalen. Het Project
behelst de ontwikkeling van een goudmijn en de daaraan
gerelateerde infrastructuur in het Merian gebied en
eventueel verbetering van een transportroute naar het
Merian Goud Project.

Merian
Goud
Project
Project

WIE IS SURGOLD?
Suriname Gold Company LLC (Surgold) is een naamloze vennootschap van
Newmont Overseas Exploration Limited (Newmont) en Alcoa World Alumina LLC.
Newmont is de manager van Surgold en Surgold heeft het Recht tot Exploratie
van het Merian project.
Surgold begon haar exploratie-activiteiten in Merian in 2004 en heeft het Recht
tot Exploitatie aangevraagd.
Surgold staat op het punt te onderhandelen met de Staat ter finalisering van
een Mineralen Overeenkomst, die de condities voor het Recht tot Exploratie zal
omvatten alsook andere aspecten.

PROJECT ACTIVITEITEN
Indien het Recht tot exploitatie is verkregen, zal de mijn
bestaan uit 3 tot 4 open pit mijnen, een
goudverwerkingsplant en overige infrastructuur,
waaronder een rotsafval opslaggebied, een afgedamd
afvalgebied om vloeibaar afval op te slaan en
accommodatie voor de werknemers.
In overeenstemming met de richtlijnen van het Nationaal
Instituut voor Milieu en Ontwikkeling van Suriname
(NIMOS) is Surgold verplicht om een Milieu- en Sociale
Effectenanalyse (in het Engels afgekort als: ESIA) uit te
voeren.

Geplande activiteiten voor het Project zijn
onder andere:


Boor- en exploratie-activiteiten



Verbetering van de transportroute vanuit
het Merian gebied naar Moengo



Bouwactiviteiten in het Merian gebied



Mijnactiviteiten na goedkeuring van het
project

Daarvoor heeft Surgold Environmental Resources
Management (ERM), een onafhankelijke internationale
milieuconsultant, aangetrokken. Met de studie zullen de

negatieve effecten op de lokale gemeenschappen en het
milieu worden geïdentificeerd, gereduceerd of voorkomen
en de positieve effecten worden verbeterd.

Transport van medewerkers en goederen
van en naar het Merian kamp vanuit
Paramaribo en Nieuwe Haven
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Milieu- en Sociale Effectenanalyse
Wat houdt het ESIA proces in?
Een zogeheten Milieu- en Sociale Effectenanalyse (of ESIA) is een
proces om na te gaan welke effecten een project zal hebben op
mensen en het milieu. De resultaten van een ESIA worden
gebruikt om de potentiële effecten van een project en de
mitigerende aspecten vast te leggen. Het effectenanalyse proces
zal resulteren in een ESIA rapport, een publiek document dat
beschikbaar wordt gesteld aan geïnteresseerden.

Wat zijn de vereisten voor een ESIA?
Bij het uitvoeren van een ESIA, zal ERM de richtlijnen volgen van
het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname
(NIMOS), internationale standaarden en de bedrijfsstandaarden
van Surgold.
De belangrijkste componenten van een ESIA zijn:


Het beschrijven van de huidige situatie;



Het analyseren van potentiële effecten en mogelijke
mitigerende maatregelen;



Het betrekken van stakeholders.

Om ERM te helpen de sociale en milieu-omstandigheden te
begrijpen, zullen deskundigen het gebied bezoeken en hun
bevindingen vastleggen. ERM zal deze bevindingen gebruiken om
het ESIA rapport te schrijven.

NIMOS ESIA PROCES
STEP 1 - Screening fase
Vaststellen of de ESIA nodig is. Dit is reeds
ondernomen.
STEP 2 - Scoping fase
Verkrijgen van een voorlopig inzicht in het
project en een focus voor het ESIA proces.
STEP 3 - Impact Assessment fase
Uitvoeren van studies naar de huidige
milieu- en sociale omstandigheden in het
gebied en de potentiële effecten van het
project.
STEP 4 - Disclosure fase
Houden van openbare bijeenkomsten om
de bevindingen met de gemeenschappen
en geïnteresseerden te bespreken.

ESIA SCHEMA
STAP 1 – Screening fase
(Haalbaarheidsstudie - reeds uitgevoerd)
STAP 2 – Scoping fase
maart 2010 - augustus 2011
(inclusief openbare bijeenkomsten)
STAP 3 - Impact assessment fase
september 2011 - mei 2012
(Studies en het ontwerpen van een
aanpassingsplan)
STEP 4 – Disclosure fase
mei 2012 - juli 2012
(Autoriteiten en gemeenschap - revisie
voor goedkeuring van ESIA)

augustus
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Betrokkenheid van de stakeholders
Wat is een stakeholder?
Een ieder op wie het project invloed heeft of
die geïnteresseerd is in het project wordt
gezien als een ‘stakeholder’. Consultatie van
de stakeholders is een belangrijk onderdeel
van het ESIA proces.

COMMENTAAR VAN STAKEHOLDERS OP
DE TERMS OF REFERENCE
ERM heeft een Terms of Reference ontwikkeld
voor de ESIA die de structuur en de details van de
geplande studies grondig beschrijft. Als u dit
document graag wilt zien, is het verkrijgbaar bij:
 Surgold kantoor aan de Surinamestraat
(Paramaribo)
 NIMOS kantoor (Paramaribo)
 Surgold kamp (Merian)

Dorpen langs de Marowijnerivier

CONSULTATIE
Participatief – Het betrekken van de stakeholders in het
consultatieproces.
Flexibel - De methoden en technieken die gebruikt zullen worden
zullen flexibel zijn en aangepast worden aan de veranderingen en
bezorgdheden van de stakeholders.
Cultureel gevoelig - Het is belangrijk om een goed inzicht in de
historische achtergrond van het gebied te hebben alsook de
culturele en sociaal-culturele dynamiek binnen de stakeholders
groepen.
Transparant - Het proces van consultatie is open en transparant.
Alle opmerkingen en reacties zullen worden vastgelegd.
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Hoe kan ik meedoen?
Waar kan ik meer informatie
krijgen
Mocht u opmerkingen of vragen hebben
over het project of vragen met
betrekking tot het ESIA proces, neem dan
contact op met de Surgold
vertegenwoordiger.

Hoe kan ik meedoen
Openbare consultatie zal gedurende het ESIA
proces plaatsvinden. ERM zal de
gemeenschappen en overige stakeholders op
diverse manieren consulteren tijdens het ESIA
proces. Als u betrokken wilt zijn, neem contact
op met één van de personen hieronder.

We willen iets van u horen!
Wendell Asadang
Community Relations Coordinator
E-mail: Wendel.Asadang@newmont.com
Tel: +597-8638655 /+597-7172880

Salomon Emanuels
ESIA vertegenwoordiger namens ERM
E-mail: salomonemanuels@yahoo.com /
merian.esia@erm.com
Tel: +597-8553324

VOORGESTELDE STAKEHOLDER
CONSULTATIE METHODEN
Publieke consultatie zal plaatsvinden
gedurende het ESIA proces inclusief:


Telefonische interviews



Publieke bijeenkomsten



Kleine groepsbijeenkomsten



Individuele interviews



Huishoudenquêtes



Media aankondigingen



Publicaties



Openbare commentaren

