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Ondersteuning van de ontwikken van NDC’s
in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied
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NDC INVEST is een uniek platform dat uit vier componenten bestaat en landen
ondersteunt om hun klimaatdoelstellingen te bepalen en deze om te zetten in
haalbare plannen om de transformatie naar een welvarende, veerkrachtige en
koolstofneutrale economie op weg naar 2050 te versnellen.

Klimaatbestendige ontwikkeling met netto nul uitstoot kan tot grotere economische
kansen leiden.
Hoe kunnen we dit bereiken?
Door het ontwikkelen en uitvoeren van langetermijnstrategieën voor koostofreductie.

NDC

PROGRAMMEUR

NDC

PROCESVERSNELLER

NDC

MARKTAANJAGER

NDC

Hoe kan NDC INVEST daarbij helpen?
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• Lokaal denken: versterking van de lokale capaciteit van overheden en academische instellingen om langetermijnstrategieën te ontwikkelen

• Vooruitplannen: het ontwerpen van overtuigende, rechtvaardige en haalbare
langetermijnstrategieën

• Nu handelen: het ontwerpen van ﬁnanciële strategieën en investeringsplannen
om de overeengekomen doelstellingen te bereiken

De wetenschappelijke gemeenschap heeft een duidelijk signaal afgegeven met betrekking tot de urgentie om
netto nul uitstoot te bereiken in 2050 en heeft gewezen op de instrumenten die landen kunnen helpen om op tijd
koolstofvrij te worden. Via NDC INVEST helpt de IDB landen hun capaciteit te versterken om langetermijnstrategieën te analyseren, te plannen en uit te voeren ter ondersteuning van hun transformatie naar een koolstof vrije
en klimaatbestendige economie.
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Bij het ontwerp van de nieuwe generatie Nationaal Bepaalde Bijdragen (NDC's) moet een aanpak
worden gevolgd die relevante elementen bevat om implementatie te vergemakkelijken, ambitie
te verhogen en om een voorloper te zijn op het gebied van hervormende veranderingen
De belangrijkste elementen voor het verhogen van de ambitie van NDC INVEST,
zijn:

Ondersteuning voor transformatie wordt mogelijk gemaakt door het volgende
proces, waarbij de relevante belanghebbenden actief betrokken zijn:

•

Het afstemmen van nieuwe NDC's op langetermijnstrategieën voor
netto nul uitstoot en klimaatbestendigheid

•

•

Ontwerp, uitvoering en monitoring van de geactualiseerde NDC's door
middel van een effectief institutioneel kader

Inventarisatie: Evaluatie van de voortgang van NDC1, analyse van de
huidige bestuursstructuren en belangrijkste tekortkomingen en lacunes
die de uitvoering van de Overeenkomst van Parijs ondermijnen

•

•

Vroege betrokkenheid van belanghebbenden uit alle sectoren, met
inbegrip van de particuliere en de ﬁnanciële sector, bij het ontwerp van de
NDC's voor een effectieve implementatie

Ontwerp en versterking van een langetermijnplanning: Afstemming
op langetermijndoelen voor netto nul uitstoot en veerkracht. Analyse
van de politieke economie en identiﬁcatie van uitdagingen en kansen

•

•

Ontwikkeling/verbetering van transparantiemechanismen om de
ambitie te verhogen

Ontwerp van hervormende NDC's: nieuwe realistische doelstellingen,
speciﬁeke maatregelen en indicatoren

•

•

Ontwerp en afstemming van een ﬁnanciële strategie, met inbegrip van
een investeringsplan, rekening houdend met de ﬁnanciële behoeften van
de verschillende sectoren

Implementatie: Identiﬁcatie van opties en mogelijke ﬁnancieringsinstrumenten voor de uitvoering

04

Verwachte effecten
van klimaatverandering:

Zeespiegel zal

Temperatuurstijging
van

0.8 tot 2.0 in 2050
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-22
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+14

mm
/maand
in 2050

van de bevolking en de belangrijkste
90%
economische activiteiten en infrastructuur zijn
geconcentreerd langs de laaggelegen en zwaar
verstedelijkte kustzone

Grondstofgebaseerde
economie

Voornamelijk
mijnbouw en
oliewinning

93%

Met
bosbedekking, wordt
Suriname beschouwd als een
land met hoge bosbedekking
en lage
ontbossing
(HFLD)

Sectoren zoals huisvesting en infrastructuur,
landbouw, water, energie, toerisme en gezondheid
zullen aanzienlijke gevolgen ondervinden door
klimaatverandering

Regering van Suriname (2020). Nationaal Bepaalde Bijdragen 2020.
Coördinatie Milieu, Kabinet van de President van de Republiek Suriname.
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NDC - ACTUALISATIE IN SURINAME - PER SECTOR
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NIEUWE SECTOR
Rehabiliteren en verbeteren
van infrastructuur zoals
dijken en rivierweringen
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Invoeren van voertuiguitstootcontroles en aanscherpen van
importregels voor voertuigen
van vijf jaar of ouder tegen 2027
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Het bijwerken van het
Transport Masterplan
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Verbetering van de weg- en
afwateringsinfrastructuur,
inclusief zeewering (grijs en
groen), verbetering van wegen
en kanalen

Bevordering van
investeringen in effectief
energieverbruik
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Verhoging van het percentage
van beschermde bossen en
moeraslanden tot ten
minste 17% van het
grondgebied in 2030
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Het aandeel van elektriciteit uit
hernieuwbare bronnen boven
de 35% (+10% vergeleken met
de 1e NDC) tegen 2030
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Bevorderen van
duurzaam landbeheer
Toepassen van
innovatieve technologieën
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AFGESTEMD OP DE SECTOREN DIE IN HET NATIONALE AANPASSINGSPLAN (NAP) DE PRIORITEIT HEBBEN
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Veeteelt en
visserij

BELANGRIJKSTE PRINCIPES:

WIJZEN VAN UITVOERING:

AMBITIE

De nieuwe NDC omvat
2 nieuwe sectoren,
landbouw en vervoer, die
goed zijn voor 70% van de
uitstoot van de broeikasgassen van het land

PARTICIPATIEF

Het actualiseringsproces
omvatte 3 NDC-dialogen met
relevante belanghebbenden,
waaronder inheemse
gemeenschappen

TECHNOLOGIE-OVERDRACHT

Suriname is bezig met het identiﬁceren en prioriteren
van de mitigatie en aanpassing van solide technologieën
voor de water-, energie- en landbouwinfrastructuur

EFFECTIVITEIT

De bijdragen van Suriname zijn
ontworpen volgens de nationale
bestuurskaders, namelijk het
Beleidsontwikkelingsplan
2017-2021, het Nationale
Aanpassingsplan (NAP) en het
Beleid, Strategie en Actieplan
inzake Klimaatverandering
(NCCPSAP) (2014-2021)

OPBOUWEN VAN CAPACITEIT

De NDC weerspiegelt de oproep van het Beleidsontwikkelingsplan van Suriname om te investeren in menselijk
kapitaal om de uitdagingen van klimaatverandering
aan te pakken

FINANCIËLE STEUN

UITVOERBAAR

Tijdens het actualisatieproces zijn er 18 projecten uit
alle NDC-sectoren geïdentiﬁceerd. Deze projecten
dienen als basis voor een naar potentieel gestructureerd
investeringsplan dat Suriname in staat zal stellen zijn
verplichtingen na te komen

De NDC is ingebed in een
implementatie- en
investeringsstrategie
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HUIDIGE OPERATIES TER ONDERSTEUNING VAN DE IMPLEMENTATIE VAN DE NDC

IMPLEMENTEREN VAN KLIMAATVERANDERING IN
DUURZAME BESLUITVORMINGSINSTRUMENTEN

CONSOLIDEREN VAN EEN DUURZAME ENERGIESECTOR
Implementatieperiode: 2020 – 2025

Implementatieperiode: 2019 – 2021
Het doel van deze operatie is om de implementatie van het
onderwerp klimaatverandering in het Nationale Ontwikkelingsplan
van Suriname te ondersteunen om op wetenschap gebaseerde
besluitvorming mogelijk te maken die inclusief en transparant
is, waarbij rekening wordt gehouden met de effecten van
klimaatvariabiliteit op meerdere sectoren.

Het doel van deze operatie is de economische ontwikkeling
van het platteland te verbeteren door ervoor te zorgen dat er
een adequate en moderne toegang tot duurzame elektriciteit
is om de leefomstandigheden op de plattelandsbevolking te
verbeteren en tegelijkertijd het ondernemingsklimaat op het
platteland te verbeteren door middel van een betere
stroomvoorziening als openbare dienst.

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN:

BELANGRIJKSTE ACTIVITEITEN:

• Voorbereiding van een rapport over de Status van het
milieu, met bijzondere nadruk op het effect van
klimaatverandering en ontwikkelingsgerelateerde
opbouw van capaciteiten

• Het bevorderen van energiehervormingen door middel
van steun aan de Energie Autoriteit Suriname (EAS)
• Verhoging van de betrouwbaarheid van het
elektriciteitssysteem en bevordering van de diversiﬁcatie
van de energiematrix door middel van de ﬁnanciering
van pre-investeringsactiviteiten voor hernieuwbare
energie (HE) en aardgas (AG)

• Versterking van de institutionele ontwikkeling, in het
bijzonder van de Nationale Milieu-autoriteiten
• Voorbereiding van een strategie voor
aanpassingsmaatregelen langs kustgebieden

• Vergroten van de elektriciteitsdekking door een
combinatie van lichtnetuitbreiding en
lichtnetonafhankelijke systemen, waardoor
de levering van HE-systemen toeneemt

• Ontwikkeling van projectvoorstellen voor
klimaatﬁnanciering
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BEHOUD VAN BLUE CARBON
EN BIODIVERSITEIT IN SURINAME

STEDELIJKE VEERKRACHT
VAN PARAMARIBO

• De restauratie van mangrovegebieden biedt de mogelijkheid tot de

• Het historische centrum van Paramaribo is in 2002 uitgeroepen

opslag van “blue carbon”, zorgt voor een natuurlijke barrière tegen overstromingen van stedelijke gebieden en biedt het bijdragen aan de
instandhouding van de biodiversiteit.

tot Werelderfgoed door UNESCO

• De stad is gevoelig voor overstromingen en andere verschijnselen

gerelateerd aan klimaatverandering

• Natuurinclusief bouwen (BwN): Eenheden voor de opvang van sediment

• De locatie biedt mogelijkheden voor de implementatie van harde

(STU) als natuurlijke infrastructuur om mangrovegebieden te herstellen
en de opname van blue carbon te vergroten

• De gebieden in Boven-Paramaribo, Wanica en Nickerie zouden potentiële

locaties kunnen zijn voor het uitvoeren van blue carbon projecten

•

• De projecten moeten de betrokkenheid van lokale gemeenschappen, de

particuliere sector en de wetenschappelijke gemeenschap bevorderen

• IDB onderzoekt de mogelijkheid om zijn portfolio van blue carbon en blue

economy projecten in Suriname uit te breiden door de belangrijkste
industriële en technologische trends in verband met de blue economy te
evalueren. Potentiële samenwerking met het Ministerie van Milieu,
Voedselvoorziening en Plattelandszaken van het Verenigd Koninkrijk
wordt eveneens onderzocht
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maatregelen zoals de waterkeringen, de bevordering van groene infrastructuur zoals mangrovebossen en het integreren van aanpassingen van
de
stedelijke planning
Sinds 2017 ondersteunt de afdeling Huisvesting en Stedelijke
Ontwikkeling (HUD) van de IDB de regering van Suriname bij het
leggen van de fundamenten voor stedelijke veerkracht in Paramaribo
door middel van het project Paramaribo Urban Rehabilitation
Program (Programma voor Stedelijke Rehabilitatie van Paramaribo)

Improving lives

www.iadb.org/en

Regional action that inspires the world
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