
Ministerie van Economische Zaken, 
Ondernemerschap en Technologische .lnnovatie 

Havenlaan no. I Paramaribo, Suriname
Tclcfoon: +597 402080

Email: secez.gov@gmail.com

Aanvraag ter vcrkrijgiog van een bedrijfsvergunning
B.V.no. 211260

Omschrijving aanvrnag door afdcling Bcdrijfsvcrgunningcn:

a. Naam, voornaam en bet adres van de aanvrager: de heer BHADAI, Ashokkoemar. de Hadji I.
Soemitaweg Tammanredjo no. 489

b. De plants of hel adres van bet beroep of bedrijf dat zal worden uitgeoefend: 
Hadji lding Soemitaweg no. 500 in het district Commewijne.

c. De juiste omschrijving van hct bcroep of bedrijf dat zal warden uitgcocfend: 
tot het exploiteren van een IIOUTZAAGMOLE

d. Datum aanvraag: IOnovcmbcr 2021

c. telcfoonnummer:08951906

Bijlagen:

mailto:secez.gov@gmail.com


REPUBUEK SURINAME
MINISTERIE van

Economische Zaken, Ondememerschap en
Technologische lnnovatie

Nieuwe Haven Postbus 9354 I t:-mail:dhi@minhi.gov.sr ITclcfoon: 402080/403022 ITclefa,-:: (597) 402602 I
Paramaribo ISuriname
Tocwijzingsbcschikking B.V.110. 211260 Datum: 04 novcmber 2022

Nnnm: BHADAI

Voornnnm: Ashokkoemar

Znnkndrcs: lladji !ding Soemitaweg no. 500 (ress. Tammanredjo) in hel dislricl Commewijne.

Bctrcft:
Beschikking houdende de toewijzjng van de vergunning "tot hct cxploitcrcn van ccn IIOUTZAAG lOLE "

GELET OP:
I. Artikel I lid I ondcr a von hct Besluit Vergunningplichtige Bedrijven en Beroepen (S.B. 1981 no. 147. 

zoals laatslelijk gewijzigd bij S.B. 2011 no. 64).
2. Artikel 3 lid I van de Wet Bedrijven en Beroepen S.B. 2017 no. 40.

OVERWEGENDE DAT:
- de heer Bl IADAI, Ashokkocmar. hcl verzoek op IO novcmber 2021 been gedaan ler verkrijging van ecn

vcrgunning 101 bet cxploitercn van ccn I loutzaagmolen, in hct gcbouw no. 500 aan de I ladji [ding 
Soemitaweg (ress. Tammanredjo) in het dislricl Commewijne;

- er - mede gelel op de ter zake uitgcbracbte adviezen door bet Korps Brandweer Suriname d.d. 21 januari 
2022 Prcv.no. 733/22 en de wnd. algemcen Dirccteur van bet Nationaal lnstiwu1 voor Milieu en
Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) d.d.27 maart 2020 Ref: 20-148 /GDN/EME/sw - gccn bczwnnr 
bcstnnt tcgcn inwilliging van bet vcrzock voornocmd.

HEEFT BESLOTEN:
I. Aan de hecr BHADAI. Ashokkoemar, wonendc aan de Hadji )ding Soemilaweg Tammanredjo no. 489 in bet

district Commewijne, voor 0 BEPAALDE TIJD, gcrckcnd van de dngtckcning van dczc Bcscbikking,
de vergunning te verlenen 101 het exploiteren van een HO TZAAGMOLEN, in het gebouw no. 500 
aan de Hadji [ding Soemitaweg (ress. Tammanredjo) in het districl Commewijne.

I I . A a n t c tckcncn, clat:
I. in de bedrij fsruimte alsook in <le directc omgeving de algcmene hygienischc voorwaarden in achl dienen tc

worden genomen:
2. op vergunninghouder/ster de vcrplichting rust om zich m.b.1.de openingstijden ter uitoefening van het

bcdrijf/bcroep in verbinding 1e s1ellen met de lnspecteur Generaal dcr Arbcidsinspectie van het Ministcrie 
van Arbeid. Werkgclegenheid en Jeugdzaken:

3. de vergunninghouder/s1er zich dient le houden aan de voorschrifien vastgesteld bij Oeschikking van de
Minister van Justitie en Politic van 29 juni 2010 no.4242/10, boudcnde brandveiligheidsvoorwaarden:

4. de vergunninghouder/ster zich niet knn beroepcn op de door hel Ministerie van Economische Zaken, 
Ondememerschap en Technologische lnnovalic verleende vergunning:
a. ter verkrijging van welke andere vergunning dan ook;
b. om het beroep of hel bedrijf op hc1 perceel of in hel panel c.q. op de door hern/haar opgcgeven 

localie uil le oefenen of tc (willen) continucrcn zonder toestemming van de zakelijk 
gerechtigde(n) van de loca1ie.
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B.V.no. 211260
m. TE BEPALEN, DAT:
I. de vergunninghouder/ster zich dient 1e houden aan het bcpaaldc in de Bcschikking van de Minister van

Handel, lnduslrie en Toerisme (S.B. 2019 no. 35);
2. clke wijziging in de vergunning, zoals overdracht, naams- en/of adreswijziging. niet zonder

schrifielijke 1oes1emming van de Direcleur van Economische Zaken. Ondememerschap en Technologische 
lnnovatie mag geschieden:

3. de vergunninghouder/ster ook over een llindcn,1etvergunning dient le beschikken;
4. de vergunninghouder/ster zich eveneens dicnl le houden aan de bijzondcrc voorwaarden zoals nadcr 

aangegeven;
5. de vergunning zal worden ingetrokken. indien dt:. voor de verkrijging van de vergunning. verstrekte

gegevens zodanig onjuisl of onvolledig blijken, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn 
genomen, als bij de beoordeling daarvan dejuiste omstandighcden volledig bekend waren geweest.

TV. /\an deze Beschikking bekendheid te geven door publicatie in hct /\dvertentieblad van de Republiek
Suriname.

V. AFSCllRJFTTE ZENDEN AAN:
de Districts-Commissaris van Commewijne. de Dienst Arbeid inspectie van het Ministeric van
Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, de wnd. Directeur van het Nationaal lnstituut voor Milieu en
Ontwikkeling in Suriname (NlMOS), de Directeur van het Bureau voor Openbarc Gezondheidszorg, het
Korps Brandwccr Suriname, de Rcgiocomma11dan1 van hct district Conuncwijne/dc Gcwestelijl,,.c 
Poli1iecommandan1 van het district Commewijne, de Kamer van Koophandel en Fabrieken, het l loofd van
de afdcling Bedrijfsvergunningen van bel Ministerie van Economischc Zakcn,Ondcmemerschap en
Technologische lnnovatie en de bclanghebbende.

/\an: de beer BHADAI, Ashokkoemar.
1.0. no. EZ0l5229 M

de Minister van Economische Zakcn, 
Ondememerschap en Technologische lnnovatie, 
Rishma N. Kuldipsingh, MBA

Paramaribo, novcmber 2022

Bezwaar mogelijkheid: belanghebbendc been de bevocgdheid om ingevolge artikel 24 Wet Bcdrijven en
Beroepcn (S.B.2017 no. 40), bezwaar nan te tckenen bij de Directcur van hel Ministerie van Econornische 
Zaken, Ondememerschap en Tcchnologische lnnovatie binnen 6 wcken na ontvangsl van deze beschikking, 
middels geb111ikmaking van het daartoe bestemd model Bezwaarschrifi •.
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REPUBLIEK SURINAME...-\, , MINISTERIE van
Economische Zaken, Ondernemerschap en

Technologische lnnovatie

Bijlagc behorendc bij Beschikking d.d.
t.n.v. de heer BHADAI, Ashokkoemar.

04 november 2022

BIJZONDERE VOORWAARDEN:
(I-let cxploiteren van cen Houtzaagmolcn).

Deze vcrgunning zal eveneens worden ingelrokken, indien vergunninghouder/ster zich niel 
houdt aan:

I. de bepaling genocmd in artikel 28b van hct Landsbcsluit van 23 novcmber 1957 1er 
ui1voering van de artikclcn 03 en 11 thans artikel 17 va.n de gcldcnde 1ckst van de 
"Rijverordening 1916"' t.w.: "I-let is de bestuurder van een motorrijtuig verboden daannede 
te rijden en de eigenaar of houder verboden daarmede le doen of le lalen rijden indien de 
hoogtc, de lading medegerekcnd van het motorrijtuig of van een daardoor voortbewogen 
aanhangwagen,mcer dan 3.80 m. of de breedte, de lading medi:gerekend meer clan 2.50 m. 
bedraagt,dan wel indien de druk van enige as van het voertuig of van een daardoor 
voortbewogen a:mhangwagen meer clan 8.000 kg bedraagt, waarbij de achier elkaar
liggende assen als afzonderlijke assen worden nangemerkt··:

II. de volgcndc voonvnardcn :
I. alle aanvoer van houl en/of houtblokken client over hel water le geschieden;
2. van hct Ministcric van Justitic en Politic:

a. De brandvciligc afstand tusscn het bedrijf en bclendingcn moct minimaal IOmeters
bedragcn.

b. De elektrificalie moet overecnkomstig de installatievoorwaarden van de N.V. Energfo 
Bcdrijvcn Suriname (N.V. E.B.S.) worden aangelegd.

c. De zckeringkasl moet voorzicn zijn van ecn wandkast met hct opschrifl
"HOOFDSCIIAKELAAR BIJ BRAND UITSCHAKELE ".

d. In en nabij de werk:rnimtc moeten er enkele borden wordcn aangcbrachi, waarop 
het opschrifl "RO.KEN E OPEN VUUR VERBODE "vem1eld staat.

e. De letters van de opschriften als bedoeld onder de punten c. end. moetcn een grooue
van ten minste 10 cm hebbcn. duidelijk lecsbaar, in hct "rood··gcschreven met een 
"wit"' achtergrond zijn.
r.Tl-am1aturcn moeten ten minsle S cm vcrwijderd van houten dclcn worden

opgehangcn.
g. Houtafval moet dagelijks warden opgeruimd.
h. Nabij de werkplaats mocten er ten minste 2 (twee) vastc slanghaspcls warden

aangebracht welke voor.licn zijn van:
• cen centralc watcrinvocr;
• een rubberslang met ecn binncndiamctcr van 20 mm en ccn lengte van 20 of 

30 meter welke tcgen knikken en dichtknijpcn is beschennd;
• een afsluitbare straalpijp met een mondstuk van 6 mm en een worplengtc van
ongeveer 5 m.

B.V.no. 211260
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De slanghaspel, welke aangesloten moet zijn op een drukverhogingsinstallatie
(hydrofoor) met een reservoir inhoudende ongcveer 500 liter water, moet tevens 
aangesloten zijn op een noodstroomaggregaat, om bij een spanning val of
stroomstoring de toevoer van water bij een cventueel gebruik niet Le onderbrcken.

i. Er moet een mobiele droogpoeder brandblusapparaat met een inhoud van ten minste
30 kg aan blusstof aanwezig zijn.

j. I let brandblusapparaat moet steeds voor onmiddellijk gebruik beschikbaar zijn en ten
minstc een (0 I) keer per jaar door een erkende deskundige worden gccontroleerd.

Il l. van bet ationaal lnstituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname ( IMOS):
de 111i11i111ale voorwaarde11 voor lto111venrerki11g van het NCMOS moeten worden gehanteerd:
a. Bij het verwerken van hout en houtproducten dient de wcrkruimte overdekt te zijn en

voorzien van een goed geconstrueerde bctonnen vloer ter voorkoming van trillingen
bij gebruik van de machines. De betonnen vloer dient tevens dik gcnoeg te zijn
(± 40 cm) om wateroverlast tegen tc gaan.

b. De hout- en stofdeeltjes dienen te worden opgevangen middels een afzuigsystecm en
verzameld in een afgesloten ruimte of container. De verzamelde hout- en stofdeeltjes 
kunnen regelmatig geleverd worden aan derden voor gebruik in de veeteelt of
tuinbouw en voor de productie van houtskool. Verder moet de wcrkruimte zodanig 
afgeschermd zijn dat stof- en houtdeeltjes niet met de wind mee naar buiten worden 
getransponeerd.

c. I lout en houtproducten dienen geordend en op een droge plek le worden opgeslagen.
d. Afval, waarondcr houtrestcn en zaagsel, mag niel op het terrein of elders worden 

gcdumpt of verbrand.
e. Het onderhoud van het terrein zal rcgclmatig mocten geschieden i.v.m. de

aanwezigheid van ongedicrte.
f. De opslagruimte van zaagsel dient zodanig worden ingericht dat geen zaagscl 

uitgestotcn mag worden naar de omwonenden.
g. Er mogen gccn spuitwerkzaamheden verricht worden op dezc locatie. lndien de

aanvrager spuitwerkzaamheden wil verrichten, dienen de volgende voorwaarden te
worden nagcleefd:

o de spuitwcrkzaamheden dienen verricht te worden op een gunstig gelegen locatie 
waar dergelijke activiteitcn kun11en plaatsvinden;

o de spuitkamer dient le voldoen aan de richtlijncn van bet NIMOS voor de inricll/ing
van sp11itcahi11es (:ie bijlage):

o de spuitkamcr moet volledig zijn afgesloten en voorzien zijn van verffilters:
o afval, waarondcr oude kranten en lcge verfblikken, mag niet op het terrein of elders 

worden gedumpt ofvcrbrand;
h. De werkruimte waar machines worden gebruikl. dient ovcrdekl en van gocdc constructie tc

zijn.
i. De werknemers dienen van persoonlijk beschuttingsmateriaal tc, orden voorzicn.

zoals veiligheidsschoencn, veiligheidsbrillen en neuskappen tegen opwaaiende stof.



Maximale toelaatbare waarde Leq
( I hour), in woongcbiedcn (in dBA)

Dag

07:00-22:00u.

Nacht

22:00-7:00u.

55 45
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J. In de werkruimte dient er een duidelijkc lecsbaar opschrifi aanwezig le zijn welke 
luidt: "OPEN VUUR £ ROKE VERBODE ".

k. De werkn1imte dient zodanig te wordcn beschut dat geluidshinder wordt 
gcminimalisccrd. De geluidsbronncn (machines) moeten worden voorzien van een
geluidsdemper of zodanig worden gc"isoleerd dal geluidsoverlast en trillingen worden
voorkomen. Hel geluidsniveau op hct terrein van het bedrijf mag de nonn van 55
decibel niet ovcrschrijclcn lijdens productie-uren.

I. Hct meubelbcdrijf dient zodanig wordcn ingericht dat hcl gcluidsnivcau in de
omgeving binnen de nonncn blijll.

m. De werkploats moet goed geventileerd zijn.
n. De brandblusapparaten mocten duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn 

geplaalst volgens de richtlijnen van het Korps Brandweer Suriname.
o. De vergunninghouderdient bij uitbreiding van de activiteiten opnieuw een aanvraag in

le dienen bij de vergunningverlenende instanties.
p. Het bedrijfzal moeten voldoen aan de richtlijnen van bet Korps Brandweer Suriname, 

het NIMOS, het Bureau voor Openbare Gezonclheidszorg en de dienst
Arbcidsinspectic van het Ministerie van Arbeid. Werkgelegenheicl en Jcugdzaken.

q. Hel bedrijf moet toegankclijk zijn voor monitoring door overheidsinstanties zoals het
Districtscommissariaat. het Korps Orandweer Suriname, het NIMOS en de Dienst 
Arbcidsinspectic.
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IV. Voorwaarden van het Korps Brandweer Suriname:
a. De brandveiligc afstand tussen het bedrijfen belcndingen moet minimaal 15 meters

bedragcn, dit vanwege weer tand tcgen brandoverslag en hittestraling.
b. De elektrificatie moet overeenkomstig de installatievoorwaarden van de N.V. Energie 

Bedrijven Suriname (N.V. E.B.S.) worden aangelegd en gei'nstalleerd.
c. De zekeringkast moel voorzien zijn van ecn wandkast met het opschrift

"HOOFDSCHAKELAAR BIJ BRA D UITSCHAKELEN" rn.u.z.
zckeringkasten die voorzien zijn van automati chc schakelaars (breakers).

d.In de werkruimte moeten minimaal 3 borden zo strategisch moegelijk warden 
bevestigd, waarop het opschrifl"ROKEN EN OPEN VUUR VERBODE "vermeld 
staat.

e. De letters van de op chriflen als bedoeld onder de punten c. end. moeten een grootte 
van ten minste IOcm hebben. duidelijk leesbaar, in het "rood'' geschreven met een 
"wit" achtergrond zijn.

f. De Tl-am1aturen m.u.v. led annuturcn mocten ten minste 5 cm verwijderd van de
houtcn en pvc delen warden bevestigd.

g. Houtafval moet dagelijks opgeruirnd warden vanwegc de voortdurende risico's op 
brandgevaar.

h. In de werkplaat,snoel er ten minslc ccn(1) vastc brandslanghaspels worden
aangebrachl welke voorzien is van:
• een centrale walerinvoer;
• een rubberslang met een binncndiametcr van 20 mm en een lengte van 20 of
30 meter welke tegen knikken en dichtknijpen is beschermd;

• een afsluitbare straalpijp met een mondstuk van 6 mm en een worplcng1e van 
ongeveer 5 m. De slanghaspel, welke aangesloten moet zijn op ecn 
drukverhogingsinstallatie (hydrofoor) met een reservoir inhoudende ongeveer 500 
liter water, moet tevens aangesloten zijn op een noodstroomaggregaal, om bij een 
spanningsval of stroomstoring de toevoer van water bij een eventueel gebruik niet 
le onderbreken.

1. In de kantoorruimte moeten twee schuimblussers (AFFF) elk met een inhoud van ten
minste 6 liters aan blusstof aanwezig zijn.

J. De schuimblussers ( AFFF) moeten steeds voor 011middellijk gebmik beschikbaar zijn 
en ten minste een (0 I) keer per jaar door een deskundigc worden gekeurd.

Opmerking: Gro1e machines ( 3 fase aanslui1ing) moelcn voorLicn worden van en noodschakelaar (
noodstop)


