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PERSBERICHT
Seismisch onderzoek voor aanvraag uitbreiding
exclusieve economische zone van Suriname
Suriname kan volgens de Zeerecht Conventie van de Verenigde Naties (UNCLOS) aanspraken
maken op uitbreiding van de buitengrenzen van haar exclusieve economische zone (EEZ) voorbij
de 200 zeemijlen tot maximaal 350 zeemijlen. De regering van Suriname heeft deze procedure
enige tijd geleden opgestart. Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. is verantwoordelijk voor de
vergaring van technische data van dit project. In dit kader zal de MS Karpinsky een
tweedimensionaal seismisch onderzoek verrichten in het zeegebied dat ligt tussen 200 en 350
zeemijlen van de Surinaamse kust.
Het seismisch onderzoek start omstreeks 20 oktober 2007. Seismiek is een geofysische methode om
een beeld te krijgen van de ondergrond met behulp van kunstmatig opgewekte seismische golven.
Het schip is op 2 oktober vertrokken uit haar thuishaven St. Petersburg (Rusland) en komt met
voldoende brandstof, water en voorraden om de operaties vlot te kunnen uitvoeren. In totaal zal
ruim 4500 km aan data worden vergaard.
Een bijzonderheid is dat 2 studenten van de Anton de Kom Universiteit van Suriname, Manolito
Indiaan en Dion Howard, in het onderzoek zullen participeren. Deze studenten bevinden zich in de
afrondende fase van hun studie Delfstoffenproductie en doen een deel van hun afstudeerproject
tijdens het onderzoek onder leiding van Prof. Karl Hinz die door Staatsolie is ingehuurd voor dit
project.
Het seismisch onderzoek zal 40 tot 50 dagen in beslag nemen. De gegevens zullen direct aan boord
worden verwerkt. Daarna begint de periode van interpretatie. Staatsolie verwacht het technisch
rapport in het 2e kwartaal van 2008 rond te hebben waarna het ministerie van Buitenlandse Zaken
naar verwachting eind 2008 de aanvraag kan indienen bij de VN.
Voorafgaand aan het seismisch onderzoek heeft Staatsolie een Milieu Effecten Rapportage laten
verrichten van het te onderzoeken gebied. Het doel van deze milieustudie was om een inventarisatie
te maken van de huidige omstandigheden in het gebied en de mogelijke effecten van het seismisch
onderzoek. In het rapport worden aanbevelingen gedaan voor beheersmaatregelen en controle van
mogelijke invloeden van het seismisch onderzoek. Op 12 oktober heeft Staatsolie een stakeholders
meeting gehouden, waarbij de technische aspecten van de seismische activiteiten en de resultaten
van de uitgevoerde Milieu Effecten Rapportage met belanghebbenden werden gedeeld.
Kuststaten hebben tot 12 mei 2009 de mogelijkheid hun claim in te dienen bij de VN. In theorie
hebben 80 kuststaten de mogelijkheid een claim in te dienen. Totnogtoe hebben 8 landen van dit
recht gebruik gemaakt en is er in twee gevallen reeds positief beslist.
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