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PERSBERICHT
Verzamelen seismische gegevens voor onderzoek naar uitbreiding
exclusieve economische zone van Suriname afgerond
Volgens de Zeerecht Conventie van de Verenigde Naties (UNCLOS) kan Suriname 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. 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.
Staatsolie heeft in het kader van de uitbreiding van Suriname’s exclusieve economische zone (EEZ)
een tweedimensionaal onderzoek laten verrichten. Het onderzoeksschip MS Karpinsky heeft data
verzameld in het zeegebied dat ligt tussen 200 en 350 zeemijlen van de Surinaamse kust. Dit
onderzoek heeft een maand geduurd en is op 19 november 2007 afgerond.
De acquisitie van de seismische data is goed verlopen. Er was geen oponthoud als gevolg van
visserijactiviteiten in het onderzoeksgebied en ook hebben uitstekende weersomstandigheden
meegeholpen aan het succes. Hierdoor zijn de werkzaamheden binnen het budget, binnen de tijd en
zonder incidenten afgerond. In totaal is ruim 4500 km aan data vergaard.
Tijdens het onderzoek is goede ondersteuning ontvangen van de Marine van het Nationaal Leger bij
vervoer van mensen en materieel. Ook Integra Marine heeft het proces logistiek uitstekend
ondersteund. De vergaarde informatie zal onder leiding van prof. dr. Karl Hinz worden
geïnterpreteerd. Prof. Hinz is hiervoor door Staatsolie ingehuurd en was tijdens het vergaren van de
data ook aan boord van de MS Karpinsky. Staatsolie verwacht het conceptrapport in het tweede
kwartaal van 2008 binnen te hebben. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zal naar verwachting
eind 2008 de aanvraag kunnen indienen bij de VN.
De studenten Manolito Indiaan en Dion Howard van de Anton de Kom Universiteit van Suriname
hebben geparticipeerd in het onderzoek. Deze studenten bevinden zich in de afrondende fase van
hun studie Delfstoffenproductie en hun deelname aan het onderzoek maakte deel uit van hun
afstudeerproject.
Staatsolie dankt alle personen en instanties voor hun medewerking aan het succesvol verloop van
het onderzoek.
Paramaribo, 21 november 2007
_____________________
M.C.H. Waaldijk

Algemeen Directeur

