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Persbericht 
 

EAS versterkt institutionele capaciteit in de energiesector 

door samenwerking en juridisch fundament 

Paramaribo – De Energie Autoriteit Suriname (EAS) heeft zich als onafhankelijk, toezichthoudend en 

aansturend orgaan, in de afgelopen periode, continu ingezet voor groei en ontwikkeling in de 

energiesector. Haar rol om te reguleren, controleren, informeren en adviseren zorgde ervoor dat er 

diverse samenwerkingen op nationaal, regionaal en internationaal niveau tot stand zijn gekomen die 

de realisatiedoelen voor Suriname in de komende periode zullen genereren. Het jaar 2022 stond 

specifiek in het teken van  de voorbereidingen / uitwerking van data ten behoeve van het “Integrated 

Resource and Resillience Plan” (IRRP) proces als onderdeel van het Elektriciteits Sector Plan (ESP) in 

samenwerking met stakeholders zoals NV EBS, SPCS, Suriname Energy Chamber (SEC), het Ministerie 

van Natuurlijke Hulpbronnen en anderen. De EAS is erin geslaagd, om voor 2023, ook op regionaal 

niveau de ondersteuning te krijgen van CCREEE (Caribbean Center for Renewable Energy and Energy 

Efficiency), in de ontwikkeling van de IRRP en de afrondende fase van het ESP, dat dit jaar een feit is. 

 

De ontwikkeling en presentatie van een integrale visie over de energiesector tijdens SEOGS 2022 en het 

Regional & Suriname Renewable Energy Forum hebben voor intensieve onderlinge samenwerkingen van 

stakeholders gezorgd. Deze integrale visie is tot stand gekomen door de discussies en samenwerkingen 

van de stakeholders in de energiesector. Het samenbundelen van de krachten heeft ervoor gezorgd dat 

diverse invalshoeken zijn geëvalueerd, om te komen tot één visie op nationaal en regionaal niveau. De 

intensieve samenwerking met de SEC en CCREEE zorgt ervoor dat het ontwikkelproces wordt voortgezet 

van het “Integrated Resource and Resillience Plan” (IRRP) voor de energiesector van Suriname als 

onderdeel van het Elektriciteits Sector Plan (ESP) 2023-2028. Een nationale visie in de energiesector op 

korte-, middenlang- en lange termijn is noodzakelijk om invloed uit te oefenen in de energiesector. 

 

De EAS heeft in 2022 diverse activiteiten uitgevoerd, ten behoeve van transparantie en goed bestuur in 

de energiesector zoals:  

• De actieve participatie in het traject ter doorlichting van de NV EBS en formulering van de nodige 

bevindingen en aanbevelingen ter herstructurering van de electriciteitsvoorziening door EY 

Caribbean; 

• Een actieve bijdrage bij het ontwikkelen en voorbereiden van relevante staatsbesluiten; 

• Opstart van het proces voor registratie en beoordeling van registraties voor OBT in samenwerking 

met de NV EBS; 
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• Verdere ontwikkeling en implementatie van de processen en procedures m.b.t. het toekenning 

van subsidies aan kwetsbare afnemers (sociale instellingen); 

• Het doen uitvoeren van een onafhankelijke beoordeling en analyse van het management van de 

Afobaka Hydrodam ten tijde van de spui operaties tussen februari en mei 2022, welke heeft 

geresulteerd in de overstroming van verschillende oorden en dorpsgemeenschappen langs de 

Suriname rivier benedenwaarts; 

• Presentaties verzorgd tijdens de Guyana Basin Summit 2022 in oktober 2022 en de Caribbean 

Energy, oil and Gas Summit in december 2022. EAS was de endorsing partner van de Guyana Basin 

Summit; 

• Actieve participatie van de EAS (directeur en RvT voorzitter) aan het Caribean Renewable Energy 

Forum (CREF) in april 2022; 

• Actieve participatie van de directeur van de EAS aan de CAREC Regulatory Roundtable als 

onderdeel van de CARILEC-conference in september 2022; 

• Opstart applicatie proces voor lidmaatschap van de EAS van de OOCUR (Organisation of Caribbean 

Utility Regulators); 

• Juridische analyse en beoordeling van verschillende vraagstukken m.b.t. elektriciteits wet- en 

regelgeving, zoals nieuwe initiatieven en projecten gericht op hernieuwbare energie; 

• Opstellen en aanbieden aan de ministers van Financiën en Planning en Natuurlijke Hulpbronnen 

van een memo m.b.t. bevindingen en aanbevelingen t.a.v. de kostprijsberekening en 

tariefsbepaling van elektriciteit; 

 
Juridische grondslagen en activatie van actoren in de energiesector voor 2023 
De EAS zal er ook in 2023 voor zorgen, dat Suriname, niet alleen op nationaal niveau, maar ook op 
regionaal en internationaal niveau haar visie blijft delen, over de inrichting en ontwikkeling van de 
energiesector, en als belangrijke speler invloed uitoefent op het integraal beleid. Het versterken van de 
interne organisatie en werking, die als grondslag dienen voor de verdere ontwikkeling van het beleid, 
planning en uitvoering, zijn hierbij belangrijke speerpunten. Dat zal gebeuren door het creëren van 
juridische grondslagen voor een effectieve planning en aansturing van de 
elektriciteitsvoorzieningssector, het ontwikkelen van voldoende institutionele capaciteit, en het actief 
inzetten van een éénduidige samenwerking met relevante actoren voor de ontwikkeling van de 
energiesector, in consensus met de overheid. Hierbij horen ook, de ontwikkeling en implementatie van 
een ‘energy sector database’ welke gericht zal zijn op het beheer en publicatie van relevante data en 
informatie m.b.t. de elektriciteitsvoorziening. Het bereiken van overeenstemming met de Regering en 
relevante actoren binnen de sector over de ontwikkeling van het definitief Elektriciteits Sector Plan 
(ESP). En het vaststellen van de aansluittarieven in samenhang met de aansluitvoorwaarden en  de 
beoordeling van voorstellen en conceptplannen in het kader van “Integrated Resource & Resillience 
Planning” (IRRP). Gestructureerd overleg en consultatie met de stakeholders, zal de transparantie en 
betrokkenheid van alle belanghebbenden binnen de energiesector garanderen, waarbij de bestaande 
energie wet- en regelgeving continu wordt geëvalueerd en noodzakelijke wijzigingen en aanvullingen 
worden geformuleerd, alsook het verder afronden van de benodigde staatsbesluiten. 
 
De Energie Autoriteit Suriname (EAS) 

De EAS is in het vierde kwartaal van 2020 geoperationaliseerd en uitgegroeid tot een belangrijk orgaan in 

de energiesector, om een integrale visie te bewerkstelligen, de nationale capaciteit in kaart te brengen en 



 3 
 

 

 

gevraagd en ongevraagd te adviseren over diverse vraagstukken in de energiesector. Energiezekerheid en 

duurzaamheid zijn hierbij ook belangrijke uitgangspunten, om de burgers te voorzien van adequate, 

uniforme en consistente informatie. De totstandkoming van alle processen in de energiesector zijn hier 

een onderdeel van. De EAS heeft als plicht zich als autoriteit in te zetten voor transparantie, goed bestuur 

en integrale ontwikkeling op korte- en lange termijn. 

 

NIET VOOR PUBLICATIE 
Voor meer informatie 
Neem contact op met mevrouw Anuradha Lachman via a.lachman@eas.sr voor vragen en opmerkingen. 
Of bel of Whatsapp met de afdeling externe communicatie op het telefoonnummer +597-8963726. 
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